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CLÁUDIO FONTELES, SECRETÁRIO DE COORDENAÇAo DA DEFESA DOS 
DIREITOS INDIVIDUAIS E INTERESSES DIFUSOS 

08lCC.JOG32 /89-56 

ANTONIO JACÓ BRAND, brasileiro, casado, 

professor, Secretário do Conselho Indigenista Missionário - CIMI -

e estabelecido profissionalmente no SDS - Ed. Venâncio III, salas 

309 a 314, em Brasília/DF, vem, com fulcro nos artigos 5Q, XXXIV , 

letra "a" e 129 V e VI, requerer que V. Exciª se digne em adotar 

as providências cabíveis, perante os Ministros de Estado do Interi 

ore da Agricultura (art.4Q-III,Lei nQ 7.739/89) a fim de que seja 

expedida Portaria Interministerial declaratória de ocupação da na 

ção indígena CINTA LARGA, Área Indígena Aripuanã, determinando 

consequentemente, sua demarcação administrativa conforme dispõe o 

art.19 da Lei nQ 6.001/73 e o art. 3Q, § 5Q do Decreto nQ 94.945 I 

87. 

Com efeito, ainda sob a vigência do De 

creto nQ 88.118/83, a 5 de dezembro de 1986, o Grupo de Trabalho 

encarregado de examinar as propostas de delimitação das áreas indí 

genas emitiu o Parecer nQ 136/86 (doe. anexo) favorável a delimita 

ção da Área Indígena em questão. 

Ressalte-se ainda que, já se passaram 1 

dois anos da emissão do Parecer nQ 136/86. Esta demora tem sido 

fator de constantes tensões entre índios e interesses econômicos 1 

na area, mormente no que tange a presença de madeireiros. 

Por esta razão e que recorremos a esta 

Instituição, na certeza de que as diligências que V. Exciª enten

der cabíveis, contribuirão para que o processo administrativo em 

tela seja concluído o mais rápido possível. 

Brasília, 4 de abril de 1.7)989. 

~~ll~ 
Antonio Jacó Brand 
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.ÁREA INDÍGENA - ARIPUANÃ 

GRJPC II~I::-lGEl'tA - Cinta l..,arqa 

Senhores Ministros, 

O Grupo de Trabalho instituÍdo na forma do 

parágrafo 3~ do artigo 2~ do Decreto n~ 88.118/83, apos examlnar a 

proposta 'da Fundação Nacional do Índio sobre a delimitação da Área 

IndÍgena ARIPUANÃ, vem apresentar o seu Parecer, observadas as 

disposiç6es da Lei n~ 6.001/73, consideradas as determinaç6e~ do 
C> 

retrocitado Decreto , e os termos da Portaria lnterministe=ial n2 

002, de 17 de março de 1983. 

I. CONSENSO HISTÓRICO 

O proces~o FUNAI/BSB/4982/78, e a carta n2 

406 /PRESl/86, mostram suficientemente que a Área lnd:Ígena ARI -

PUANÃ constitui uma parte do imenso território tradicionalmente o-

cupado pelos_grupos Cinta Larga, abrangendo inicialmente uma vasta 

faixa de terras, compreendida entre os rlos Roosevelt e Juruena,no 

sentido Lest~/Oeste, e os paralelos 10° e 12° no sentido Norte/Sul. 

A partir do momento em que o tradicional 

território Cinta Larga é alcançado pelos representantes das chama

das frentes de expansão, a vida desses Índios passa a ser um verda 

deiro martÍrio, constiTuindo-se numa das páginas mals tristes que 

a história do nosso indigenismo registra. 

Dentre os vários crimes de que foram víti-

mas, basta lembrar que ficou conhecido internacionalmenTe com o 

"Massacre do Paralelo Onze", registra::Jo 

14 de fevereiro de 1966.~ 

em "O Globo", ediçãc 

/ r ~ 
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cesso de depopulação dos Ci~~a Lar;a as doenças viróticas in~rodu 

ziõas 
. . 

pelos garlrnpelras, . . 
c::or; ':""1r~,=-- --<""-~::: _______ ... .~~------ ,__ __ e mais recentemente, por 

novas fren~as de ex~ansao. 
-Sem melos de enfrentar tao angus~iante rea 

lidade, os Cinta Larga tentam uma aproximação, para . ·convivência 

harmoniosa com outros segmentos da nossa sociedade, em Aripuanã I 
Humboldt, numa iniciativa que chegou ·a ganhar destaque nos jornais, 

sob o título de "O Índio pacifica o branco" (O Estado de são Paulo, 

15.01.74). 
. -Como resultado porem dessa aproxlmaçao, os 

Cinta Larga ganharam nova epidemia de gripe, que lhes causou mais 

mortes. 

II. ÁREA PROPOSTA PELA FUNAI PARA DEMARCAÇÃO 

Em 1978, Aimoré Cunha da Silva, então 

Diretor do Parque·IndÍgena Aripuanã, recomenda a interdição de urna 

área , como forma de garantir a sobrevivência daqueles grupos Cin

ta Larga, residentes fora do PQARI, criado pelo Decreto n~ 64.860, 

de 23 de julho de 1969. 

Pela Portaria n~ 562/N, de 14 de março de 

1979, urna 
, 
are a de aproximadamente 667.000 ha, foi realmente inter-

ditada para a proteção desses Índios, cujas aldeias não tinham Sl

do incluÍdas no PQARI. 

Em 1981, membros da Missão Anchieta e da 

equlpe Pastoral de Ji-Paraná/RO, apÓ? minucioso levantamento, con~ 

tatam que a área inte~ditada excluía territórioscde caça, pesca e 

·coleta, fundamentais para os Índios, e deixava as ma1ocas dos rios 

Guar iba e Capitão Cardoso ,em .pJ ena a ti vi da de. Por outro 1 ado, al can 

çava uma area entre o Rio Aripuanã e o Rio Branco, não utilizada 

pelos Índios, e causando atritos desnecessários com o MunicÍpio de 

Aripuanã, interessado no aprovei tamentBJda área, Assim, apresentam 

uma nova proposta de delimitação, para a area indÍgena ARIPUANÃ. 

Um Grupo de Tra-balho, constituído pela Por 

ta ria 1545/E, de 30.08.1983, concluiu pela 
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estudos definitivos da Área IndÍgena ARIPUANÃ, com vistas ao GT 

justifica plenamente a área de 7 53~ 400 ha(.set.s:::Ento.3 c::in::Ju=nra etrês mil e 

quatrocentos hectares), alertando para 

sua demarcação. 

a urgente necessidade de 

Essa area, consti~ui o berço e o ponto da 

irradiação daqueles grupos indÍgenas, concentra 14 roalocas, 

uma com territóri-o prÓprio e a distâncias consider_áveis uma 

cada 

das 

outras, onde os grupos desenvolvem um sis~ema de vida tradicional. 

Esses Índios são essencialmente caçadores, 

não apenas pela importância da carne na dieta alimentar, mas sobr~ 

tudo porque o conjunto de valores que sustenta a comunidade tem 

na caça seu principal ponto de referência. 
, 

A mobilidade dos grupo~ e muito grande e 

em consequência, as aldeias são muito dispersas, cada uma possuin-

do um território prÓprio, onde mantem uma ·relação adequada 

recursos e hábitos de consumo. 

entre 

A imemorialidade da ocupação Cinta Larga na 

Área IndÍgena ARIPUANÃ é um fato incontestável podendo ser aferida, 

entre outras provas,pela existência de inúmeros sítios arqueolÓgi--, - -- .·· 
1L1 cos encontrados em diversos lugares, como na maloca do Naki, nas 

cabeceiras do Igarapé Preto, na Fazenda Rio Branco, e até nas pro

ximidades de Aripuanã,onde mostras deste acervo foram desenterra 

das p_or urna arqueóloga do Instituto de .Pesquisas da Amazônia. 

''Além disso, basta ouvir dos Salurnã, Zoró 

Suruí e Erikpatsá sobre os conflitos aimados entre .eles e os Cinta 

Larga, nas bacias dos rios Aripuanã e Roosevelt, para concluir so 

bre a ext~nsão do territÓrio imemorial desses Últimos.~ 

III. SITUAÇÃO ATUAL 
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Cabe ressaltar entretanto, que apenas 03 

(três) -ocuaa,::c·es _ 

pantes não-Índios, sendo três deles na área correspondentes a tÍtu 

los e um em área não·titulada, foram avaliadas em CzS 383.431,55 

(trezentos oitenta e três mil quatrocentos e trinta e um cruzados 

e cinquenta e Clnco centavos). 

~ O reassentamento desses ocupantes deverá 

ser diligenciado pelo MIRAD/INCRA,enquanto que a indenização de 

suas benfeitorias será atribuÍda ao MINTER/FUNAI. 

A população indÍgena é composta por 83 

(oitenta e três) habitantes, vivendo de acordo com padrões tribais 

e dispersos por 14 (quatroze) aldeias. 
, 

Oportuno ressaltar que a area em apreço se 

localiza na reglao de influência do POLONOROESTE, e as providên 

cias necessárias à sua regularização constituem compromisso do Go-

verno Brasileiro, junto a organismos internacionais. 

IV. CONCLUSÃO 

De face do exposto, considerada a imentoria 

lidade da ocupação indÍgena, a situação atual em que se encontram 

as terras que constituem a Área Indígena ARIPUANÃ, indispensáveis 

á sobrevivência fÍsica e cultural dos Cinta Larga, seus 
. , . 

prlmarlos 

e naturais habitantes, e ainda, tendo em vista o interesse pÚblico 

e o interesse dos indÍgenas, o Grupo dejTrabélho submete o presen

te à deliberação de Vossas Excelências, opinando pela aprovação da 

proposta da FUNAI, na conformidade do mapa e memorial descritivo a 

nexos a este Parecer. 

BrasÍlia, O b 1986 

(/ RÓ~b'JUciFI~ 
F'UNAI 

v 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

OF.SECODID NQ 121/89 Brasília, 24 de abril de 1989. 

SENHOR PROCURADOR GERAL: 

Solicito de V. Exciª informações sobre o atual estágio do 
processo de definição da Área Indígena Aripuanã - Cinta Lar 

ga -. 

Tendo em mãos o parecer nº 136/86, do Grupo de Trabalho en

carregado da definição da área à sua demarcação, indago

-lhe se de lá à data presente os órgãos encarregados da po

lítica indigenista procederam a algum tipo de definição con 

clusiva do assunto. 

Exmº Sr. 

At7ente, 
'~ 

CLÁUD10 1 LEMOS FONTELES 

SUBPROCURADOR- GERAL DA R~PÚBLICA 

SECRETÁRIO DE COORDENAÇAO DA DEFESA DOS 

DIREITOS INDIVIDUAIS E DOS INTERESSES DIFUSOS 

Dr. OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO 

DO. Procurador Geral da FUNAI 

BRASlLIA-DF 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

OF. Nº 007/90-00/PRDF 

Senhor Procurador-Geral, 

Reporta-me ao OF. SECOOID nº 121/89, de 

abril de 1989, até a presente data sem resposta. 

24 de 

Ne s t e s e n t i do , s o 1 i c i t o de V . Ex a . i n for mações s o 

bre o atual estágio do processo de definição da Área Indfgena 

Ar i pu anã -C i n ta La r g a. ,t!'~~ 

Sem mais, subscrevo-me, 

Atenciosa'nente, 

MI~~ 
OEBrnAJ--1 I\10CEIXJ UPRAT DE BRI TTO PEREIRA 

Procuradora da República 

'Exmo. Sr. 

Dr. MILTCN CINTRA DE PALLA 

DO. Procurador-Geral da FUNAI 

NESTA 

fmprenaa Nacional - 10/88 • 10.000 fls. 



fiUNAI 
Fundação Nacional do Índio 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

GABINETE DA PRESID~NCIA 

OF. Nº /PJ/90 BrasÍlia-DF, de outubro de 1990. 

Exma. Sra. 
Dra. Deborah Macedo D. de Brito Pereira 
DD. Procuradora da RepÚblica-

Em atendimento ao OF. Nº 007/90-DD/PRDF, 
I 

cumpre-me informar a Vossa Excelência que o OF. SECODID Nº 
121/89, de 24 de abril de 1989, foi respondido através da CT 
Nº 030/PJ/90, de 29 de junho de 1989, em anexo. 

Na oportunidade, renovo-lhe minhas 
pressões de elevada estima e distinta consideração. 

PJ/ERA/la. 

-~Aa~ 
CIIMto; Ô(tt; de !Jaula 

Procurador-Geral 

SEF Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

OF. NQ 007/90-00/PRDF 

Senhor Procurador-Geral, 

Reporta-me ao OF. SECCDID nQ 121/89, de ·- 24 de 

abril de 1989, até a presente data sem resposta. 

Neste sentido, solicito de V. Exa. informações SE._ 

bre o atual estágio do processo de definição da Área Indígena 

Aripuanã-Cinta Larga. 

Sem mais, subscrevo-me, 

Atenciosa-nente, 

fD13~~ 
DEBffiAI--t fVIl\.CEOO r::LPRA T DE BR I TTO PEREIRA 

Procuradora da República 

Exmo. Sr. 

Dr. MILTG'--J CINTRA DE PALLA 

DO. Procurador-Geral da FUNAI 

-~~~~ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

OF Nº 023/97-VV B~a~~i~a, VF., 27 de ago~to de 7997 

Senhok P~oQu~ado~-Ge~ai, 

Sol~Q~to de V. Exa. ~nfio~ma~õe~ ~ob~e o e~tá

g~o atual do p~oQe~~o de defi~n~~ao da Á~ea Ind~gena A~~puana 

- C~nta La~ga. 

Com p~ote~to~ de QOn~~de~a~ao e ap~e~o, ~ub~-

Q~evo-me, 

AtenQ~o~amente, 

1/J/, . 
(_J'~~ 

VEBORAH MACEVO VUP VE BRITTO PEREIRA 
P~oea~ado~a da Repúbliea 

Exmo. S..t. 

V~. EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO 
VV. P~oea..tado..t-Ge..tal da FUNAI 

N E S T A 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

NQ 2766/92-DD/PRDF 

INQUÉRITO NQ 08100.000828/89-56 

Considerando que o presente expediente objetiva 

à demarcação da Área Indígena Aripuanã, localizada no Município 

de Aripuanã, Estado do Mato Grosso, o que foi efetivado pelo 

Decreto nº 375, de 24 de dezembro de 1991, que considerou como 

de posse imemorial indígena a superfície de 750.649,2650 ha, tal 

qual sugerido pelo Parecer nº 136/86, entendo que o mesmo perdeu 

objeto, devendo, por conseguinte, ser arquivado. 

É o parecer. 

Brasília, DF., 10 de março de 199~ 

DE80RAH MACEDO DUPRAT~BRITTO PEREIRA 

Procuradora da República 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

NQ 2766/92-DD/PRDF 

INQUÉRITO NQ 08100.000828/89-56 

Considerando que o presente expediente objetiva 

~ demarcação da Area Indigena Arip~an§, localizada no Municipio 

de Aripuanã, Estado do Mato Grosso, o que foi efetivado pelo 

Decreto nQ 375, de 24 de dezembro de 1991, que considerou como 

de posse imemorial indigena a superficie de 750.649,2650 ha, tal 

qual sugerido pelo Parecer nº 136/86, entendo que o mesmo perdeu 

objeto, devendo, por conseguinte, ser arquivado. 

É o parecer. 

Brasilia, DF., 10 de março de 1991 

MI~ --e 
DEBORAH MACEDO loUPRAT =?; BRITTO PEREIRA 

Procuradora da República 



DESPACHO 

De ordem do Sr. Coordenador e em cumprimento do despacho de 

fls. determino o arquivamento do presente expediente. 

Brasília, 13 de maio de 1996. 
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GERMANO CRISOSTOMO FRAZAO 

ASSESSORDA6a CÂ.\1ARA_DE,COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 
NIINISTERIO PUBLICO FEDERAL 




