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INTERESSADO:

ADOLFO NEVES DE OLIVEIRA OLINIOR
ASSUNTO: CÓDIGO:

0F/F13/FNI/DAF/NS 136/94 - LIBERAÇÃO DE SERVIDOR
OUTROS DADOS:

Para coordenar o GT de reestudo dos limites da A.I. Apina- 
ji, localizada nos municípios de Tocantinópolis e Itaguatins/TO.
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OFICIO N9 Q\Òio /94 - DAF
Brasília, â£> de abril de 1994

a
Senhor Procurador,

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

OAiOü„00i786/94-19
p r o c u r a d o r ia  g e r a l  da  r e pú b l ic a

Dirijo-me a V.Exa. com o objetivo de solicitar a liberação
do antropólogo Adolfo Neves de Oliveira Júnior lotado nessa CADIM, 
para coordenar o GT de reestudo dos limites da A.I. Apinajé, locali
zada nos municípios de Tocantinõpolis e Itaguatins, estado de Tocan
tins .

0 início dos trabalhos de campo está previsto para o dia 
08 do mês de maio, com duração de 20 dias.

Esperando poder contar com a colaboração de V.Exa. no pro
cesso de regularização da terra indígena Apinajé, agradeço antecipa
damente pela liberação do referido antropólogo.

Excelentíssimo Senhor 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
Procurador Regional da República 
CADIM
Ministério Público Federal
SGAS, Av. L2 Sul, Q. 603, Lt. 23, 29 andar 
70200-901 - Brasília - DF

Atenciosamente

M^RIA PACHECO ROGEDO 
Diretora de Assuntos Fundiários



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

OFÍCIO N° (gÍ/94/CADIM/MPF

Brasília, 02 de maio de 1994

Senhor Secretário-Geral

Cumprimentando-o, comunico a V. Excia. decisão tomada pela 
6* Câmara de Coordenação e Revisão, nos autos do procedimento administrativo PGR 
n° 08100.001786/94-19, no sentido de autorizar a participação do antropólogo Adolfo 
Neves de Oliveira Júnior no Grupo de Trabalho da FUNAI destinado a proceder à 
revisão da Área Indígena Apinajé, com ônus parcial.

Assim, solicito os bons ofícios dessa Secretaria Geral no sentido 
de providenciar a liberação do referido servidor pelo prazo de 20 dias, a contar de 08 
de maio do corrente.

respeito.
Aproveitando a oportunidade, renovo protestos de consideração e

(HAROLDO FERRAZ DA NÓBREGA 
SUB PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA 

COORDENADOR DA 6 a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Exmo. Sr.
Dr. João Baptista de Almeida
DD. Secretário Geral do Ministério Público Federal
Procuradoria Geral da República

'4̂ <aJqá ' JhnO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RELATÓRIO DA VIAGEM À ÁREA INDÍGENA APINAJÉ

Atendendo à Portaria Ns 0429/FUNAI, de 27 de abril 
de 1994, este servidor incorporou-se, na qualidade de 
coordenador, ao Grupo Técnico de Revisão da Área Indígena 
Apinajé, deslocando-se para Araguaina e posteriormente para a 
dita Área Indígena, no período compreendido entre 10.05 e 
28.05 do corrente ano.

Inicialmente, o trabalho do grupo concentrou-se nas 
áreas ditas de reestudo, fora dos limites atuais da Terra 
Indígena, áreas compreendidas entre os ribeirões Mumbuca, 
Gameleira e Cruz( e entre as cabeceiras dos ribeirões Broco e 
Brejo Feio) e a Transamazônica, a SW da Área; e na área da 
confluência dos ribeirões Pira e Mumbuca, a SE da Área 
Indígena, próxima a Tocantinópolis. Tais áreas são territórios 
tradicionais de caça e de pesca dos apinajés da aldeia de São 
José, a maior das aldeias da Área Indígena.

Os trabalhos do Grupo Técnico nas áreas acima 
descritas foram grandemente prejudicados por políticos da 
região, em especial pelos Srs. Eurivaldo Gomes e Fabion Gomes 
de Souza, respectivamente Prefeito de Tocantinópolis e 
Deputado Estadual (estado do Tocantins). Estes senhores, 
acompanhados por um vereador da dita localidade de 
Tocantinópolis, chamado Livalci, fizeram uma visita à aldeia 
de São José, na qual se encontravam os membros do GT, no dia 
13.05. Lá, declararam que qualquer tentativa de alienar terras 
do 'seu povo' (referindo-se aqui, é claro, à população não- 
índia regional) desencadearia uma 'guerra' local contra os 
índios. Cumpre lembrar aqui que, à época da demarcação da dita 
Área Indígena (em 1985), a violência interétnica local chegou 
a níveis inauditos, ocorrendo um sem-número de intimidações e 
mesmo um assassinato de um índio, logo após a demarcação. 
Parte da violência foi protagonizada por um parente do atual 
prefeito da localidade de Tocantinópolis, por nome Bonifácio, 
que durante a demarcação baleou um soldado da Polícia Militar, 
que havia sido convocada para garantir a segurança dos 
trabalhos. Nesta ocasião o Sr. Deputado Estadual Fabion Gomes 
de Souza ameaçou a este servidor e à especialista convidada a 
fazer parte do GT, Dra. Maria Elisa Ladeira, do Centro de 
Trabalho Indigenista (SP). Dizendo que "no Brasil, num é todo 
mundo qui vai pru xadrêis", o Sr. Deputado Estadual afirmou 
que nossa segurança pessoal (minha e da Dra. Ladeira) estava 
em jogo, e que esta dependia do curso de nosso trabalho na 
área. Dizendo que caso 'incitássemos' os índios a 'sair fora 
da área' (no caso, da área correspondente à demarcação atual) 
seria iniciada uma 'guerra' na região, e que as primeiras 
vítimas poderiam ser este servidor e a Dra. Ladeira; e 
afirmando repetidamente que "num é todo mundo qui vai pru
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xadrêis”, o Sr. Deputado Estadual Fabion Gomes de Souza deixou 
claro que ele próprio se dispunha a recorrer a meios violentos 
para coibir a ação do Grupo Técnico no sentido de promover a revisão da referida Área Indígena.

Após a visita dos Srs. representantes municipais, 
começou a ser veiculado na rádio local um anúncio do Prefeito 
(em pelo menos duas versões), orientando os moradores da 
região a não prestar quaisquer informações aos componentes do 
Grupo Técnico, a não ser mediante apresentação de liminar 
judicial. As mensagens, veiculadas em tom alarmista, 
reforçaram consideravelmente o clima de tensão interétnica 
latente na região. Boatos afirmavam que os membros do GT 
encarregados do levantamento fundiário (naqueles dias 
realizando um levantamento dos ocupantes não -índios da região 
de Cocalinho, dentro dos limites atuais da Área Indígena) 
haviam sido tomados como reféns pelos posseiros; rumores 
chegaram a nosso conhecimento dando ciência da intenção de 
fazendeiros e posseiros locais de atear fogo à camioneta 
fretada para atender as necessidades de deslocamento do GT. 
Alguns dias depois, ao ir à cidade para abastecer a camioneta, 
o motorista e um membro do GT foram ameaçados por quatro 
homens desconhecidos à bordo de um monza preto, que disseram 
ao passageiros da camioneta para 'tomar cuidado com os tiros', 
e que eles deveriam abandonar os trabalhos de revisão o quanto 
antes. Depois desta ameaça pessoal, o motorista da camioneta e 
um membro do GT tentaram abandonar os trabalhos do Grupo, 
sendo apenas a muito custo dissuadidos desta intenção. A 
disposição do motorista em abrir mão do pagamento pelo frete 
do carro, já na metade dos serviços do GT; e a disposição do 
membro do GT em abandonar os trabalhos, mesmo após lhe ser 
comunicado por este servidor que ele poderia responder 
administrativa e criminalmente por este seu ato, mostram a 
eficácia das práticas intimidatórias.

A segunda metade do trabalho desenrolou-se dentro 
dos limites atuais da Área Indígena onde se fazia necessário o 
levantamento dos ocupantes não -índios, distribuidos pelas seguintes categorias:
1. posses anteriores à demarcação de 1985, que receberam sua indenização mas continuaram na área;
2. posses anteriores à demarcação de 1985, que não receberam 
sua indenização;
3. posses posteriores a 1985, sem permissão indígena;
4. posses posteriores a 1984, com permissão indígena.

Quanto àquelas posses inseridas na categoria 2, há 
que se distinguir entre aquelas posses que não foram 
cadastradas quando do levantamento fundiário de 1984, e 
aquelas nas quais foi feito o levantamento fundiário, mas que 
por uma série de razões (recusa, atraso no recebimento, etc.)
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seus titulares deixaram de receber a indenização devida. Em 
vários casos, o nome do titular constava da relação da FUNAI 
como indenizado, enquanto que o titular propriamente dito 
reclamava não ter recebido nenhuma indenização.

Nos casos inclusos nas categorias 1 e 2, foi feita 
uma atualização do levantamento fundiário, para fins de 
indenização. Nos casos inclusos nas categorias 3 e 4, os 
membro do GT comunicaram aos posseiros a necessidade de a Área 
Indígena ser desocupada o mais rapidamente possivel, logo após 
a colheita das últimas roças de mandioca, e de sua 
transformação em farinha. Foi anotada a presença, ainda, de 
mais de 30 ocupantes não-índios, em sua maioria residentes na 
localidade de São Bento, que possuem roças dentro da Área 
Indígena, nas regiões de Cocalinho e Pontal. A maior parte 
destes não-índios foi contatada na localidade de sua 
residência.

De uma maneira geral, a situação da ocupação não- 
índia da Área Indígena Apinajé (em seus limites atuais) compõe 
um quadro de total desrespeito às instituições públicas 
federais. A extração de madeira corre normalmente na divisa 
norte da Área, no mesmo local onde funcionários do IBAMA 
fizeram uma inspeção ano passado; o mesmo indivíduo que à 
época foi autuado em flagrante por extração de madeira 
encontra-se exercendo a mesma atividade, no mesmo local, e 
contando com a simpatia e o apoio da população não-índia do 
lugar. Estes não apenas apoiam o contraventor, como também se 
dedicam, vários deles, à mesma atividade ilícita, conforme nos 
revelou, em tom de desafio, uma moradora. Alguns moradores, 
julgando aplicável a eles o mesmo anúncio do prefeito 
veiculado na rádio (e relativo, como foi dito, aos moradores e 
fazendeiros fora dos atuais limites da Área Indígena), 
recusaram-se a dar quaisquer informações à equipe do 
levantamento fundiário, havendo casos de moradores que 
ameaçaram os membros do GT com armas de fogo. De uma maneira 
geral, os moradores que ofereceram resistência ao trabalho do 
GT confiavam na influência dos políticos locais para perenizar seu assentamento na Área Indígena.

Com relação aos casos incidentes na categoria 4 (e 
que, aliás, são em número bem menor do que se supunha), o 
pedido de desocupação da área foi feito pelos membros do GT em conjunto com o pahi (chefe de aldeia) que concedeu a permissão 
para o assentamento. Um dos pahi, porém, recusou-se a 
acompanhar a equipe, impedindo mesmo o acesso desta à área 
onde os posseiros se instalaram. Júlio, pahi da aldeia de 
Riachinho, auxiliado por Manoelão (um índio que está sendo 
processado pela morte de um branco na região), insistem em 
manter os "seus posseirinhos" no local, escudados no argumento 
de que eles (os posseiros) são necessários para cuidar da vara 
de porcos da aldeia, que caso contrário teria que ser criada 
no círculo residencial, coabitando com os seres humanos. Foi 
tentado um acordo com o pahi, averiguando-se a possibilidade 
de um dos posseiros ser contratado como vaqueiro da
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comunidade. O pahi Júlio foi no entanto irredutível, 
impedindo, através de ameaças, o acesso dos membro do GT à 
área onde se encontram os posseiros (em número de 4).

A situação verificada por este servidor é assim a de 
um descaso para com as intituições públicas federais que se 
espraira por vários níveis da sociedade regional, de sua 
representação política municipal e estadual até os extratos 
inferiores da sociedade, atingindo mesmo alguns representantes 
dos próprios Apinajés. Este descaso traduz-se nas ameaças à 
segurança pessoal dos membros do GT, seja as partidas do Sr 
Deputado Estadual Fabion Gomes de Souza, seja as partidas dos 
posseiros; traduz-se na lentidão dos órgãos fundiários federal 
e estadual (INCRA e INTERTINS) em prestar ao GT as informações 
referentes às glebas confrontantes com os limites atuais da A.I., informações estas que são imprescindíveis para o 
andamento dos trabalhos; traduz-se ainda na passividade 
conivente dos funcionários locais da FUNAI, que nada fazem 
para evitar a intrusão de não-índios na área, alegando ser ela 
da vontade dos índios. Este servidor acredita que a única 
possibilidade de reversão deste quadro está na atuação 
conjunta dos órgãos federais envolvidos, em especial a FUNAI e 
o IBAMA, para, com o auxílio da Policia Federal, proceder à 
regularização da Área Indígena.

Brasilia, 06 de junho de 1994.

Ol ioútjifcJ tfnioi 
asesGor/CeDI M/MPF
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PGR 08100.001786/94-19 

INTERESSADO: Adolfo Neves de Oliveira Ir.

Brasília, 16 de junho de 1994

Trata o presente procedimento de pedido de liberação deste servidor para 
participar, na qualidade de coordenador, do grupo Técnico criado pela portaria 
0429/FUNAI, de 27 de abril de 1994, com a finalidade de promiver a revisão dos limites 
da Área Indígena Apinajé.

Uma vez que os objetivos do procedimento foram atingidos, sugere este 
servidor que seja arquivado este procedimento.

r

<-dfd, pcs de (Dtipeira çjuniox
Asse$sor/CaDi M/ MPF
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

OF. I\|2 072/94/CaDIM/MPF Brasília, 17 de junho de 1994

Senhor Secretário-Geral,

Cumprimentando-o, passo às mãos de V. Exa. 
cópia do Relatório de Viagem do servidor ADGLFO NEVES DE OLIVEIRA 
OUNIOR que participou, na qualidade de Coordenador, do Grupo Técn_i 
co criado pela Portaria 0429/FUNAI, de 27 de abril de 1994, com a 
finalidade de promover a revisão dos limites da Area Indígena Api_ 
na j é.

Atenci ame

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA 

MEMBRO EFETIVO DA 6§ CAMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
DO MINISTÉRIO POBLICO FEDERAL

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
DOUTOR 30A0 BATISTA DE ALMEIDA
DIGNÍSSIMO SECRETARIO-GERAL DO MINISTÉRIO POBLICO DA UNIÃO 
BRASÍLIA - DF
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a
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fls. 09, 
ta data.

Senhor Secretário,

Informo que, em cumprimento ao despacho de 
foi remetido ofício ao Sr. Secretário-Geral nes

Brasília, 17/06/94

r\ll \.4-_ /I
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

D E S P A C H O

Em cumprimento à decisão da Câmara de Coordenação e Revisão 

dos Direitos das Comunidades Indígenas e das Minorias do Ministério Público Federal, 

determino o arquivamento do presente expediente (Proc. PGR n° 08100.001786/94

19).

Brasília, 23 de junho de 1994.

/HAROLDO FERRAZ DA NOBREGA 
SU B-P ROCURA DOR-GERAL DA REPÚBLICA 

COORDENADOR DA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DOS 
DIREITOS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS E DAS MINORIAS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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D E S P A C H O

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

fls. determino o arquivamento do presente expediente.

Brasília, 13 de maio de 1996.

GERMANO CRISÓSTOMO FRAZÃO 
ASSESSOR DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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