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PARECER SOBRE O CONTRATO DE EXTRAÇÃO DE MOGNO 
·------------------·-·-------·--·--·- 

Ãrea indígena Cateté 

da comunidade Xicrin. 

Os documentos oue me foram enviados para análise foram os 

seguintes: 

1 .. Carta do Administrador Regional de Marab5, Jos~ 

Ferreira Campos Junior ao Sr. Superintendente 

Executivo Regional da FUNJ\I/4a. REG1l\o, cm 20 

de setembro de 1.989. 

2. Carta dos índios Kranangré Xikrin e Roiri Xicrin 

endereçada ao Suoorintendente Regional da FUNJ\I 

em Belem, em 20 de setembro de 1.939. 

3. Contrato Particular de Prestacão de Servic0scele- 

b r a do e n trc o M.l\DEl REI Rl\ Dl\NNl\CII e 3 I ncJj os 1 •ue 

são rr u a I i f d c a do a co1110 chefes du J\luC'i a XJ c r I n do 

Cateté, e o ue na realidade são apenas 2, Karan<:-iré 

Xicrin, oue assina o contrato como parte, e 

Piyojó Kaiapó, que comparece como testemunha, - 

sendo que Benotí Xicrin, Pekarongré Xicrin e 

Paxe Xicrin não assinaram o contrato. 

4. Parecer de um assessor jurídico da 4a. SR, cujo 

nome está ileqivel, analisando os aspectos jurí- 

cos da ouestão, contendo ainda o de spocho do sr. 
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Superintendente Regional, cujo nome também está ile- 

givel. 

s. Relatório do Administrador Regional de narabá, José 

Ferreira Campos Junior, atendendo ao despacho acima 

referido, em 27 de setembro de 1.989. 

6. Informe enviado pelo mesmo /\dministraclor Regionnl 

ao Sr. Superindente Regional de Relem, enviado em 

13.l0.89. 

Todos os documentos acima relaciona- 

dos referem-se ao problema da extração de madeira da Ârea 

Indígena Xicrin do Cateté, produzidos depois da intervenção 

do IBA.MA e da Polícia Federal na frea, e que resultou no 

confisco de inúmeras toras de mogno, cujo número não é pos- 

sivel precisar, oor falta de dados. Nilouela ocasião os ín- 

d í o s njio c o n c o r d o r a tu co111 a açi"io do I IIJIJ-11\ e <.1~1 l'o J J e l .i l 'ed<·- 

r a l , mas não r o s t st t r mn A i:i<·iio d0s!.c.•s nniiior.. 

No documento n9 1, o Administrador 

Regional de Marabá informa à Funai de Beiem, ~ue a acão da 

madeireira na área indigena não havia sido interrompida, - 

solicita informações sobre o andamento do Inquérito Polici- 

al originado da ação do IBAMA/Polícia Federal e que se to 

mem as providências legais para impedir o esbulho na a r e a . 

O documento n9 2 é urna c a r t a evidente 
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mente escrita por uma advogado, provavelmente da Madeireira, 

pera atender a pedido dos fndios. 

A finalidade da carta é defender o direito de 

explorar a madeira da 5rea, porque os recursos seriam neces- 

sários para suprir a falta de recursos da Funai, no aue se 

refere is necessidades da comunidade Xicrin, que vive em es- 

tado de penfiria, sem assistincia midica, sem infraestrutura, 

sem escola, etc .• Alegam ainda oue explorar a madeira da 

área seria um direito garantido pela Constituição vigente. 

/\firmam quP <> coulrêllo n!H1in.1llo com ,l 111,,dPI- 

reira tem por objeto a derrubada de mogno adulto, oue se pe~ 

deria se não derrubado,e ouo oom n qunnti.:1 de NCz$1.ooo.ooo,oo 

já recebida da madeireira,haviam iniciado uma série de obras 

na aldeia, e oue ficaram interrompidas por força da açao 

injusta do J13A.MA/Pollcia Federal. 

Concluem pedin<lo à Funai que oficie o JBAMl\ 

para que proceda à expedicão de guias florestais necessárias 

à retirada da madeira apreendida, püra que se evite prejuizo 

maior à comunidaQe. 

n cnrtn 6 nsninndG por Knrnn~r6 Xirrin ~ 

Roiri Xicrin. 

O documento nQ 3 é uma cópia do Instrumento 

Particular de Contrato de Presta~âo de Serviços de extração 

e comercialização de mogno, assinado entre a Madeireira 

Bannach e os índios, ~ue é considerado nulo de pleno direito, 

porque não houve a assistência da Funai auando assinado. 

Além disso, o contrato é nulo porque o seu objeto é ilegal, 

nos termos do art. 46.do Estatuto do indio, acrescentando- 

se, ainda, o seu carater leonino, uma vez oue o pagamento fe 

ito aos índios é irrisório. 
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Entretanto, a cláusula 7a. do contra- 

to esclarece a razão d a c a r t n e nv í nc1,"l pelos Jnclios ii Supe 

rintendência da Funai, no que se refere ao Ofício ~ue pedi- 

ram fosse enviado à lUAMJ\, pu r a l.'Xpctljc_:iio ele qu1m~ f f o r o s+ 

tais para retirada da madeira. A cláusula 7a. diz o seguin- 

te: 

"O CONTRATANTE (que são os índios) se obriga a for- 

necer declaraçio liberat6ria das madeiras em con- 

sonância com o I.B.D.F. bem como Guias Florestais 

pn r a o t r an apo r t o da s 111cs111as, e fornecer 110 mini - 

mo dois guerreiros para acompanharem a execução 

don li-,tl.Jit l hon." 

A madeireira não auer mais ver a 

sua madeira confiscada ~elo 181\MA, e está utilizando os ín- 

dios para legalizar a madeira ji derrubada e a que ainda pr! 

tende derrubar e retirar. 

O documento nQ 4, é importante anali- 

saro relatório da consulta feita pelo assessor jurídico da 

Funai, ao Procurador da República de Belém, que por sua vez 

encaminhou a consulta uo Procurutlor G!.!raJ da Rcpúplica, Dr. 

Carlos Victor Muzzi, tendo o roesno declarado que a explora- 

çao de madeira cm tcrrn indígena 6 ilegül e que n5n J)ndin . ' 

ser autorizada. Entretanto, o Procurador Geral da República 

no Pará, oue recebeu os índios Xicrin para ouvir as suas 

queixas, fez algumas recornendaçõeB relacionada~ ao caso, - 

como segue: 

1. A FUN1\1 deveria autorizar a alienação da made- 

ira já derrubada, poraue não tem sentido oue a 
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mesma se perca. 

2. A alienacão deverá ser feita por licitação públi- 

cn, conforme o determina o Decreto-lei n9 200, 

de 25/02/67 e o 2.300, de 21.11.86. 

3. Que a comercialização, se ocorrer, deverá ser 

acompanhada pelo IBAMA, com vistas ao recolhimen 

to correto dos impostos, e que no contrato de e~ 

mercialização, se este ocorrer, constem cláusulas 

assecuratõrios de que na área desrnatada será re- 

alizado o reflcrestamento (manejo sustentado) e 

serão cumpridas todas as exigências da legislacão 

Florestal oue regule a mat~ria. 

Na verdade, o Procurador Geral da Repú- 

blica est5 informado de aue os Indios em geral estiio derruban 

do madeira, e tendo em vista que a Funai não tem impedido E>s- 

se comportamento, nem se dipõe a fiscalizar as áreas ~ndígenas, 

o melhor será que essa derrubada se faça segundo orientacão e 

vigilância do IBAMA, ao mesmo tempo em aue os índios seriam 

"educados" quanto aos perigos do desmatamento e seriam infor 

mados sobre a importfincia de conservar as suas matas. Por ou 

tro lado, os pr6prios indios devem ter informado o J'rocurador 

sobre a "falência" da FUNl\I. 

Nessa docun~nto consta um despacho do 

superintendente da Funai em Belem, determinando auc o Adminis- 

trador da Funai em Marabá informasse se os índios necessitam 

da comercialização da madeira, e aual o motivo que os leva a 

assim proceder, e se há interesse dos índios em obedecer as 

formas legais. 
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Cbnst..., o í nda <lo documento 4· urna i n f o rmo çfio do con- 

sultor jurídico da Funai esclarecendo que o Inquérito Polici 

al,instaurado pela Policia Federal, scguir6 sou curse> normni 

e 9ue, dependendo do resultado desse In~uérito, o Promotor 

que o acompanha fará a denúncia crime para punir os responsá 

veis. 

Os documentos 5 e 6, seguintes, são de autoria 

do Administrador Regionnl de f.t.:irabá, José Ferrei:rn Cmnpos .ru 

nior e se dirigem ao Superintendente da Funai em Belém, ten- 

do em vista o despacho r-e f e r í.do nn píÍ<Jina anterior. 

No primeiro, o administrador faz um detalhado 

relatório sobre a exploraç~o da madeira em ãrea indiqena, - 

suas causas, o papel importante da CVRD como fornecedora de 

recursos para a assistência aos índios, a precariedade dos 

recursos fornecidos aos índios pela Funai, o mãu exemplo de 

algumas comunidades Kaiaoõ, a partir de 1.984, a omissio da 

Funai no que se refere is atividades de garimnagem e extra- 

ção de madeira, a má influência de Gerson Meneses sobre os 

Xicrin, o inicio da comercialização da madeira na irea Indí 

gena Xicrin em 1.986, porque a Funai não conseguia resistir 

ãs press6es dos pr6prios índios, as conse~uªncias do "enri- 

quecimento" da comunidade no que se refere aos indios mais 

jovens, a corrupçio desses indios no que se refere ,1os co~ 

tumes, as dificuldades de controlar a exploração indevida 

de madeira na irea Xicrin, tendo em vista ~ue todas as do- 

mais comunidades Kaiapó o fazem há muito tempo e se vanglo- 

riam da sua independência financeira atual em relaç~o fi Fu 

nai, a resistência nem sempre bem sucedida dos índios mais 
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velhos, que se preocupam com o destino dos Krikati se a 

decadência dos padrões de comportamento dos Indios jovens 

continuar, face aos estimulos provocados pelo "dinheiro fa- 

cil ••. 

No que se refere à necessidade de 

comercialização da madeira pelos jndios Xicrin, face à ale 

gada penGria de outros recursos, o Sr. Jos6 Ferreira dcc]n- 

ra que tal necessidade não existe, face à implantação do 

•• program Xicrin'' pela CVRD, oue fornece aos Indios recur- 

sos mensais. Tal comercializa~ão nasce dasnovas necessida- 

des dos índios mais jovens, semi-aculturados, e que ouerem 

dispôr- também dos prazeres e facilidades da sociedade nao 

indígena. Finalmente, o Sr. José Ferreira sugere que a 

Funai coiba tais atividades, para o bem das comunidades in- 

dígenas, e se põe à disposição da Funai para empreender as 

ações necessárias nesse sentido. 

No documento se~uinlc, faz t1 s un .:irw- 

apontando os seus aspectos ilícitos e criminosos. 

CONCLUSÃO 

Do e2:>«1111e dor-; do c umo n t o n que me fort1111 en- 

viados ressaltam problemas de natureza distinta: a situacão 

das ãreas indigenas Kaiap6 em geral, os efeitos das relac6es 

mais próximas entre índios e não índios, és dificuldades 

Alameda Joaquim Eugênio de Lima. 1.116 9.• andar Telelone· 885-4180 São Paulo CEP 01403 



- R - 

MARIA EUNICE PAIVA 
"º VOG°'C> A. 

da Funai em controlar esses problemas, tendo em vista oue os 

lndios roais jovens não conseguem perceber a graviduue da situ 

ação, sobretudo porque estão sendo cooptados por outras lide 

ranças indlgenas e por n5o !ndios interessados cm nue a ex 

ploração de madeira e a garimpagem em terras indigenas lhes 

sejam facjlitadas. Parece-me oue nesse aspecto a Gnica solu- 

ção seria um programa de educação, para gue os índios se con- 

vencessem dos riscos que correm, inclusive no aue se refere 

à manutenção dos seus direitos à terra. 

No que se refere ao incidente Xicrin/ 

Madeireira D~nnnch, h5 nlquns pontos o uo preci~;.1111 ~r.r nnnli- 

sados. 

1. 0.uanto à comercializacão da madeira desvita- . . 
lizada, o Sr. Procurador da República tem razão: a madeira 

faz parte do usufruto dos índios sobre os recursos naturais 

e utilidades existentes cm suas terras, e 1150 f possivcl pcE 

mitir oue a madeira j~ derrubada apodreça, se n5o for con,er- 

cializada. A F'urra í, tem o clc vc r de promover a }jcit.1ç?in p,1n1 

oue a mesma seja vendida, e o resultado pertencerá aos 

dios. 

2. No que se refere à punição da Madeireira, é 

evidente que o contrato de extração de madeira é nulo, por- 

gue a Funai não compareceu como assistente. 

3. Além dessa nulidade, o objeto de contrato é 

ilícito, poroue contraria o artigo 46 do Estatuto do lndio, 

~ue diz o seguinte: 
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"Art. 46 - o corte de madeira nas florestas ind! 

qanns consid~rndo~ de prcservnç5o pormnncntr, de ncnr 

co com a letra g do§ 29, do artigo 39 do Código Flo- 

ou projetos para o aproveitamento das terras respecti 

vas na exploração agropecuária, na indistria ou no 

reflorestamento." 

4. Por outro lado, a Madeireira também infrin- 

giu o art. 18 do mesmo Estatuto: 

11Art. 18. /\s tcrrns indíqcnns nno pocler;ío ser. 

objeto de arrendamento ou de ~ualPuer ato ou negõcio 

jurídico 0ue restrinja o pleno exercício da posse d! 

reta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. 

§ l 9 - Nessas iireas é ve do dc a o ua lnuer pessoa 

estranha aos grupos tribais ou comunidades 

indígenas a prática da caça, pesca ou co- 

leta de frutos assim como ativida&e agro- 

pecuãria ou extrativa." 

• No cue se refere ao lnquêrito Policial, o mesmo deverã 

concluir oue houve est0.lionato e abuso.de i.ncnpaz, além dn 

falsificaç~o ou produç;o de "notas frins". Entretanto, tal 

Innuérito terá u111 dcscJ1volvi111cnto Jcnlo, como to(l()r; os innué- 

ritos, a não ser que a Funai o acompanhe de perto. 

As provid~ncias de natureza penal contra a Mndcireirn - sno 

importantes, porque terão como efeito coibir abusos de outras 

madeireiras. 
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Entretanto, o oue me parece mais grave á a própria 

si t uacão de "de compo s Lçâo " de cos t ume s dentro tl..1 1'.rca 1 nclI geun 

Xicrin e das demais àreas Indígenas Kaiapó, gue não tem ~ere- 

cido uma ação mais eficiente da Funai. 

A Funai tem o dever de proteger a integridade dos 

!ndios, e "integridade", no Estatuto do indio,ã usada no senti 

do genirico. No caso, hi jnclusive a tleclaraçio de r,ue se cons • • 

titue crime contra os Indjos, "propiciar, por qualouer meio, 

grupos tribais ou entre índios não integrados. Pena - desten- 

cão de seis meses il dol s ,1110~;." (n r I , !JB, iJ1t'J !.,o Ili). rJo ow• 

se refere i prostituiçio, o art. 59 declara que "no caso de 

crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em aue o 

ofendido seja índio nio-integrado ou comunidade ind{qcna, a p~ 

na será agravada de um terço." 

t possivel nesse cuso, inclusive, decretar a 

intervenção na iirea ind1gena, para proteger o patrjmónio, eu 

inteqridndc dos Lnd í o s C' <la5 suns c oruu n t d a d o n , Enl.r0l.õJntn, o uo 

"nlornl" t0ria hoie n F'llNJ\T pn r a solicitar o decreto de inter- 

vençao, e se o me amo fosse concedido, como iria u F'un a I a q í r 

nesse caso, depois de ter permitido e mesmo -estimulado, por 

vário anos, a garimpagem e a explorac~o da madeira. 

~uanto aos erejuizos sofridos___r.elo~ índios 

como decorrência do preco pago pela madeira extraida: Em ação 

civel, a Funai poderia obter indenização correspondente ao 

"lucro" obtido pela Madeireira. Entretanto, não sei se existem 

registros ou provas das c1uantios png~s e da madcirü cxtrnida. 
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Não seria dificil provar que o preço estipulado 

no contrato é um preço vil, e que os 50% cobrados para extra 

ir a madeira eram indevidos. Mas para o cãlculo da indeniza- 

ção seria necessário avalinr,com um mínimo de ccrlezn, ovo- 

lume em m3 da madeira comercializada, ou mover a ação pnra 

obter indenização pela ouantidade possivel de comprovar. ~ 

possivcl que o Ferreira tenha c1lgumos idéios sobre a nunnti- 

drrdo aproxim.:ula. 

O ("lUC me p r oo ctmn no nn a h í s t.ô r t a r,. ;, t r n nr iu l > 

lidade com a oual a Madeireira vem agindo. O contrato cele- 

brado com o índios resulta de algum estudo profissional so- 

bre a forma menos perigosa de contratar com os índios. Tanto 

que no contrato compete aos .. fndios providenciar as guias flo- 

restais junto ao IBAMA .... Se a Madeireira, depois de cele- 

brar o contrato, vier a sofrer algum tipo de intervenção po- 

licial, a serraria estará a salvo, porque se loculizt1 foru 

da Ãrea Indíaena, e se os índios insistirem na continuação do ~ - 
negócio, a Madeireira usará os índios para obter as Guias e 

documentos no ce s s â r í os, 111<.:-'d i ante p r o s sfio que os rnc~rnos f a rno 

junto à Funai. Nesse caso, a Madeireira fará o papel de 

"amiga dos índios", c,ue por sua vez se sentirão vítimas ela 

Funai. t provavel gue a esta altura, os outros Kaiapó mas fa- 

miliarizados com os problemas de obten~ão de Guias, já te- 

nham contratado um "despachante" para'conseguir a documenta- 

ção no IBAMl\ •••• 
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