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RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA T. I. MURIRU/RR
OUTROS DADOS:

Despacho n° 10, de 09 de abril de 1999, da FUNAI, aprovando relatório 
circunstanciado de identificação e delimitação da T. I. Muriru, de interesse do Grupo Indígena 
Waipixána, no Estado de Roraima.
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DE 9 DE ABRIL DE 1999

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL- 
lhe são conferidas pelo artigo

q O '

ni ____  . _____
kedreto n°' 05^p de fc4 de novembro de 1983, alterado pelo artigo Io
icreto nS^l.ãâ^v d ^ H o  de agosto de 1995, atendendo a solicitação por 
‘ ‘ ‘eéroseadoq^?bem como atendendo decisão prolatada no Processo n°
__ /&9-9CyífeRA/CCA e 08360.006857/99-23-SR/DPF/PA; resolve:
açitut^nraação para Funcionamento, concedida através da Portaria 

.ç̂ l&fcSRî CCP/DPF, d® 17 de abril de 1997, publicada no D.O.U. de 24 
a® de^ 1997, Seção I,

$•, à empresa TAURD9 
10/0001-76,

página 8056, para exercer 
SEGURANÇA ESPECIALIZADA 

localizada no Estado do PARÁ.

a atividade 
LTDA., CGC

Permanências definitivas deferidas com base na condição de 
prevista no art. 75, II, da Lei n° 6.815/80, condição esta apurada em sindicância 
Departamento de Polícia Federal.

. . . Vfinexpulsabilidadej^  
:ia realizada jWo
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(Of. n9 61/99)

MIWA YONEZAWA, até 19/04/2000
MARIE FRANCE JOSIANE BEGO, até 02/12/99
MAURO CAPURRO, ANNALISA NAR10 CAPURRO, F1LIPPO
CAPURRO e GUGLIELMO CAPURRO, até 28/07/99
KARINE ROELANTS, até 23/09/99
ERJA HANNELE PELTOLA, até 15/06/99
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ANTJE PREUSS, até 30/04/99
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ATTILIO FANIA, até 28/04/2000

CARLIONE ABREU BARBOSA COSTA

fy " ITANOR NEVES CARNEIRO

PORTARIA N9 279, DE 9 DE ABRIL DE 1999

O COORDENADOR CENTRAL DE POLÍCIA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL- 
SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 
do Decreto n° 89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo Io 
do Decreto n° 1.592, de 10 de agosto de 1995, atendendo a solicitação por 
parte do interessado, bem como atendendo decisão prolatada no Processo n° 
08200.005293/99-90-SERA/CCA e 08360.006857/99-23-SR/DPF/PA; resolve: 
Cancelar a Autorização para Funcionamento, concedida através da Portaria 
n° 368 - DCSP/CCP/DPF, de 29 de abril de 1998, publicada no D.O.U. de 21 
de maio de 1998, Seção I, página 07, para exercer a atividade de 
VIGILÂNCIA, à empresa VALSE G - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DE TRANSPORTES 
LTDA., CGC n° 00.141.173/0003-91, localizada no Estado do PARÁ.

ITANOR NEVES CARNEIRO

PORTARIA N9 280, DE 9 DE ABRIL DE 1999
O COORDENADOR CENTRAL DE POLÍCIA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL- 
SUBSTITUTO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 
do Decreto n° 89.056, de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo Io 
do Decreto n° 1.592, de 10 de agosto de 1995, atendendo a solicitação por 
parte do interessado, bem como atendendo decisão prolatada no Processo n° 
08455.005829/99-94-SR/DPF/RJ; resolve :
Cancelar a Autorização para Funcionamento, concedida através da Portaria 
n° 928 - DEASP/MJ, de 26 de dezembro de 1988, publicada no D.O.U. de 04 de 
janeiro de 1989, para exercer a atividade de VIGILÂNCIA, à empresa 
SEPROVTG - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., CGC n° 31.156.524/0001-08, 
localizada no Estado do RIO DE JANEIRO.

ITANOR NEVES CARNEIRO
(Of. n9 479/99)

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
Coordenação Central de Polícia

PORTARIA N9 200, DE 16 DE MARÇO DE 1999
O COORDENADOR CENTRAL DE POLÍCIA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, no USO 
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto n® 89.056 
de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo 1° do Decreto n° 1.592, de 
10 de agosto de 1995, atendendo solicitação por parte do interessado, bem 
como decisão prolatada no Processo n® 08385.000171/99-69 - SR/DPF/PR; 
resolve:
conceder autorização ã empresa AURORA - SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E TRANSPORTE 
DE V *.9 LTDA., CGC n° 76.719.715/0001-60, autorizada a funcionar na 
ativ. de Vigilância e Transporte de Valores, localizada no Estado do 
PARAHA, a exeautar o serviço de ESCOLTA ARMADA, nos termos prescritos no 
artigo 46, da Portaria n° 992/95-DG/DPF de 25 de outubro de 1995, publicada 
no D.O.U. de 31 de outubro de 1995.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DESPACHO N9 10, DE 9 DE ABRIL DE 1999

Assunto: Processo FUNA1/BSB/3435/81. Referência: Terra Indígena MUR1RU. Interessado: Grupo Indígena: 
Wapixána. EMENTA: Aprova o relatório circunstanciado de identificação e delimitação da Terra Indígena em que 
se refere, com fulcro no Decreto n° 1.775, de 8 de janeiro de 1996.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, tendo em vista o que 
consta no Processo FUNAI/BSB/3435/81, e considerando o Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação, 
de autoria do antropólogo Noraldino Vieira Cruvinel, que acolhe face as razões e justificativas apresentadas, 
decide:

1. Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para afinal, reconhecer os estudos de 
identificação e delimitação da Terra Indígena MURJRU, de ocupação do respectivo grupo tribal Wapixána, com 
superfície e perímetro aprovados de 5.520 hectares e 30 km respectivamente, localizada nos municípios de Bonfim 
e Cantá, Estado de Roraima.

2. Determinar a publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado de Roraima, do 
Resumo do Relatório Circunstanciado, Memorial Descritivo, Mapa e Despacho, na conformidade do § 7° do art. 2° 
do Decreto n° 1.775/96.

3. Determinar que a publicação referida no item acima, seja afixada na sede da Prefeitura 
Municipal da situação do imóvel.

MÁRCIO LACERDA

WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
(N9 5.479-9 - 26-3-99 - R$ 73,90)

PORTARIA N9 250, DE 31 DE MARÇO DE 1999

O COORDENADOR CENTRAL DE POLÍCIA DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 32 do Decreto n°
89.056 de 24 de novembro de 1983, alterado pelo artigo 1° do Decreto n°
1.592 de 10 de agosto de 1995, atendendo solicitação por parte do 
interessado, bem como decisão prolatada no Processo n° 08350.010400/98-51 - 
SR/DPF/MG; resolve:
conceder autorização à empresa PRÓ-ATIVA SEGURANÇA LTDA., C.G.C. n®
01.351.351/0001-00, sediada no Estado de MINAS GERAIS, para adquirir em 
estabelecimento autorizado pelo Departamento de Material Bélico do
Ministério do Exército, armas e munição na seguinte quantidade e natureza: 
22 (VINTE E DOIS) REVÓLVERES CALIBRE 38 e 220 (DUZENTOS E VINTE) CARTUCHOS 
DE MUNIÇÃO CALIBRE 38.

WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
(N9 5.402-0 - 12-4-99 - R$ 73,90)

RESUMO DO RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA MURIRU

Referência: Processo FUNAI/BSB/3435/81. Terra Indígena: Muriru. Municípios: Cantá e Bonfim, no Estado de 
Roraima. Superfície: 5.520 ha. Perímetro: 30 km. Sociedade Indígena: Wapixána. Identificação e Delimitação: 
GT constituído pela Portaria n® 3 16/PRES, de 04 de janeiro de 1996, coordenado pelo antropologo Marcos Alves 
de Souza.

I - DADOS GERAIS
A etnia Wapixána está espalhada, atualmente, por uma vasta região de savana (lavrado) no centro-leste do Estado 
de Roraima e no Rupunimi Dislrici, na Repúbica da Guiana. A língua Wapixána utilizada pela população dessa 
área para o contato entre si é da família linguística Aruák. Todos no entanto falam o português para os contatos 
com a sociedade nacional. A maioria da população Wapixána vive em aldeias (malocas) formadas por casas 
unifamiliares espalhadas por um raio de três a cinco quilômetros do núcleo central. Não existem, atualmente, 
regras fixas e rígidas para o estabelecimento da residências dos casais, mas o mais comum é o casal construir sua 
casa perto da casa do pai da esposa. As malocas estão localizadas em pontos de fácil acesso às estradas que ligam 
às cidades, já que os Wapixána dependem em larga medida de produtos manufaturados e de bens e serviços só 
encontrados nas cidades.
A Terra Indígena Muriru, por estar localizada relativamente perto da Guiana, faz parte de um certo circuito 
migratório que existe naquela região de fronteira. Um outro tipo de migração que envolve os grupos Wapixána no 
Brasil é aquele que ocorre das malocas para a cidade. Ainda um terceiro tipo de movimentação populacional 
envolvendo os habitantes da Terra Indígena Muriru foi a retirada forçada da maior parte da população da referida
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8 SEÇÃO 1 DIÁRIO OFICIAL

Terra Indígena, em função das pressões exercidas por fazendeiros, contando, inclusive, com a colaboração de 
funcionários da FUNAI para tal Fim, só ficando no local aqueles que se recusaram, terminantemente, em se mudar 
e aqueles que eram empregados nas fazendas instaladas ou em instalação na área.
A Terra indígena Muriru conta com uma população Wapixána de 98 pessoas assim divididas: 22 pessoas que 
moram na T.I. Muriru; 56 que foram retiradas e querem retomar à T.I. Muriru e que moram na maloca Moskow; 
14 que foram retiradas e querem retomar à T.I. Muriru e que moram na maloca Malacaxeta; e 6 que foram 
expulsas e querem retornar à T.I. Muriru e que moram cm outros locais.
Pelos dados colhidos cm campo, e de acordo com a memória tribal que a ocupação da área onde está localizada a 
T.I. Muriru é muito antiga. Mesmo o fazendeiro mais antigo da região, José Diniz de Lima, confirmou a presença 
indígena na área anterior à chegada de seu avô, Sebastião Diniz. Segundo a memória dos indígenas, trata-se de 
uma ocupação imemorial. Um dos nomes antigos da maloca Muriru é maloca da Cigana, nome do ponto mais 
elevado do local (serra da Cigana) e de um igarapé que tem suas nascentes aos seus pés (igarapé da Cigana). 
Todos são unânimes em identificar aquela área como território tradicional da etnia Atoraiú, fato que a toponímia 
da região vem confirmar. Segundo o Sr. Otávio, que tem 80 anos, os seus avós matemos, da etnia Atoraiú, 
nasceram na maloca Muriru, o que deve ter acontecido entre 160 e 116 anos atrás, o que é bem anterior à chegada 
dos primeiros fazendeiros brancos à região. A família do índio José Henrique, ele com 60 anos e ela com 50 anos, 
foi a última a deixar a área, o que ocorreu há cerca de um ano e dois meses antes do trabalho de identificação da 
área. Nascido na maloca Muriru, assim como seus pais, o índio José Henrique, de identidade Atoraiú, foi um dos 
que o Sr. José Diniz de Lima deixou que ficasse na maloca, pois há muito que ele era empregado do fazendeiro. 
Outras evidências que também provam essa ocupação original são os vários sítios arqueológicos existentes na T.I.

Registros dos pesquisadores da região afirmam que a história dos povos indígenas habitantes da área de Roraima 
chamada de lavrado só pode ser entendida se analisada em conjunto com os territórios em países vizinhos 
contíguos e com composição ecológica semelhante. Daí, toma-se necessário que o levantamento da presença 
indígena na região leve em conta não só o relacionamento dos grupos nativos com os diversos tipos de europeus 
que os contactaram (portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses e franceses), mas também os registros de etnias 
já desaparecidas, mas que sobrevivem enquanto herança cultural e populacional dos grupos indígenas atuais do 
lavrado. De fato, os povos indígenas habitantes da fronteira Brasil/Guiana sofreram um duplo processo 
colonizador a partir de meados do século XVIII: de um lado, "vindos do vale amazônico, os portugueses 
inicialmente atingiram a população indígena no rio Branco por meio de expedições para apresamento de escravos, 
e, em fins de século, ali estabeleceram aldeamentos (...)” por outro lado, os “holandeses alcançaram a região 
através de uma extensa rede de troca de manufaturados por escravos índios, que envolvia povos indígenas desde o 
baixo rio Essequibo até o vale do rio Branco, relação esta que lhes valeu a aliança política dos índios, mais tarde 
reivindicada pela Inglaterra como título de domínio territorial” (Farage, Nádia e Santilli, Paulo. Estado de Sítio. 
Território e Identidade no Vale do Rio Branco, in Cunha, Manuela C. da. (org). História dos índios no Brasil. 
Companhia das Letras, SMCSP, São Paulo, 1992: 267). A luta entre Makuxí e Wapixána, iniciada na metade do 
século XVI e que durou até meados do século XIX obrigou estes últimos a abandonarem o próprio território e a se 
deslocarem mais para o sul, entrando em território Atoraiú, onde fundaram suas vilas, e os portugueses os 
encontraram.
A presença portuguesa na região do rio Branco causou a extinção de vários povos indígenas, como também a 
absorção de outros pelas etnias que atualmente ocupam Roraima. Disso conclui-se que a fusão de grupos e o 
refluxo territorial convergiram para q ie a composição étnica da bacia do rio Branco estivesse profúndamente 
alterada no início do século XX, em relação ao relatado nas fontes históricas para a região.
Para a área da T.I. Muriru existem alguns relatos sobre a presença indígena no local. O mais marcante e 
indubitável é o deixado pelo explorador francês Henri Coudreau registrando as primeiras descrições detalhadas 
sobre estes povos. Coudreau passou na área proposta para a T.I. Muriru entre os anos de 1884 e 1885, e registrou 
a presença de duas malocas na área da T.I. Muriru: tVichibine e Kurati. O nome Wichibine, segundo informações 
prestadas por alguns informantes, seria uma corruptela de Wichidin ’, que significa “mata onde existem muitos 
macacos cuxiú”, ou, literalmente, “ilha do avô do macaco cuxiú”. Apesar de algumas imperfeições no mapa de 
Coudreau, pode-se concluir que Wichibine estava provavelmente localizada onde hoje encontra-se a casa do 
Velho Miliano, ou seja, trata-se da Maloca Muriru. Kurati localizava-se às margens do igarapé Atoraiú, que na 
época se chamava igarapé Curati. Além disso, Coudreau relata que próximo a Wichibine existia uma maloca de 
nome Chichirane que ele considerou como o “antigo grande centro Atoraiú” (Coudreau, Henri. Le France 
Equinoxiale. Paris, 1887, II: 283). A tradução do nome desta maloca antiga é Lago da Cigana e ela estaria 
localizada, aos pés da Serra da Cigana, às margens do Igarapé Muriru, à montante de Wichibine. Os relatos de 
Coudreau não deixam dúvidas de que a Maloca Muriru e adjacências tem sido ocupada por índios Atoraiú e 
Wapixána ininterruptamente a pelo menos duzentos anos. Um mapa bastante revelador sobre o território ocupado 
pelos Atoraiú e pelos Wapixána é o mapa etnográfico do alto rio Branco, elaborado por Ermano Stradelli em 
1903, e que está contido no volume IV da Terceira Memória apresentada pelo Brasil na questão de limites com a 
Guiana Inglesa. Por este mapa, percebe-se que do rio Quitauaú para o sul era o território tradicional Atoraiú, com 
os Wapixána ocupando uma porção de terras que praticamente envolvia este território Atoraiú ao norte, ao leste e 
à oeste. Outra prova indubitável para a presença indígena na região que está situada a T.I. Muriru pode ser tirada 
da própria toponímia da região. O rio Branco teve seu nome tirado do antigo nome indígena do rio (Queceuene) 
que significava justamente rio branco. O rio Quitauaú, que corta a T.I. Muriru tem seu nome derivado do nome 
original indígena, em língua Wapixána: Kuit ywau que quer dizer “rio {ywau) do Lagarto {Kuit)'\ O igarapé 
Atoraiú, que faz, em parte, o limite sul da T.I. Muriru, tem um nome que não só indica a ancestral idade e 
originalidade da ocupação indígena na área, como remete esta ocupação a um grupo étnico específico, e também 
indica a aceitação desta ocupação por parte da população não-indígena da região. O nome antigo em Wapixána do 
igarapé Atoraiú era Curati, denominação derivada do nome Wapixána de um tipo de tucano.
Desde o final do século XVII houve uma forte preocupação de Portugal com o comércio dos holandeses no rio 
Negro e com a boa imagem que estes gozavam entre as populações indígenas da região e pelo fato de que eles 
aproveitaram a extensa rede de trocas existente na região, inserindo-se como pólos terminais neste circuito, 
levando da área especiarias e escravos em troca de produtos manufaturados. Assim, entre 1775 e 1776, militares 
portugueses iniciaram a construção do Forte São Joaquim à margem esquerda do rio Tacutu, no ponto de junção 
deste com o rio Uraricoera, onde justamente estes rios passam a formar o rio Branco. Esta seria uma posição 
estratégica para barrar as tentativas de expansão ou “invasão do vale amazônico” pelos vizinhos espanhóis e 
holandeses, que haviam deslocado seu conflito para a região, pois os rios Uraricoera e Tacutu também serviam 
como vias de acesso aos rios Orinoco (espanhol) e Essequibo (holandês). Aliado a isso ocorreu uma nova política 
cm relação aos grupos indígenas da área, que marca o início de uma modesta, porém politicamente determinada 
ação colonizadora na região. A construção da fortaleza foi apenas parte de um plano que previa a formação e/ou 
consolidação de núcleos populacionais constituídos basicamente por nativos, que teria por função “habitar” a 
região sob o comando de Portugal.
Ao final do século XVIII, após sucessivas revoltas indígenas, o sistema de aldeamentos entrou em declínio, 
restando desta experiência o temor do contato dos grupos indígenas do rio Branco com os novos vizinhos, os 
ingleses, que sucederam os holandeses na posse do que tomaria-se a Guiana Inglesa. De fato. a segurança da 
fronteira nacional continuou pautando a política oficial de ocupação da área. A questão territorial entre ambas as 
colônias só seria resolvida no início do século XX com o tratado de fronteiras entre o Brasil e a Inglaterra, e os 
índios da região, que sempre foram os elementos mais importantes nas ambições de supremacia sobre a área, 
acabaram sendo sujeitados aos domínios dos Estados Nacionais que para aí se expandiram, ocupando, 
invariavelmente, uma posição subordinada na escala social da região, o que permanece até os dias de hoje no 
Estado de Roraima

Apesar das primeiras fases do contato interétnico no rio Branco ter sido marcada pela escravização e pelos 
aldeamentos, o contato só se intensificaria com a ocupação fundiária iniciada com a chegada de colonos civis na 
segunda metade do século XIX. Foi no governo de Manuel da Gama Lobo d'Almada, que decidiu-se pela 
introdução das primeiras cabeças de gado na região, em 1787. Daí, criou-se a oeste do vale do Branco, entre o 
Uraricoera e o Branco, a Fazenda do Rei (posteriormente chamada de Fazenda São Bento). Além da Fazenda do

Rei, no final do século XVIII existiam mais duas fazendas pertencentes a particulares que no início do século XIX 
passaram a ser propriedade do Estado: a Fazenda São Marcos, localizada ao norte do vale do Branco, entre o 
Uraricoera e o Tacutú, e a Fazenda São José, localizada próxima ao Forte São Joaquim, à leste do vale do Branco. 
Note-se, que no caso da T.I. Muriru, a área está situada à sudeste do Igarapé do Surrão, limite sul da Fazenda São 
José, fora, portanto, de seus domínios. Todavia, a T.I. Muriru está localizada numa região que o Estado 
considerava, no século passado, “terras devolutas em faixa de fronteira".
A pecuária, empreendida por colonos civis, procurava fixar a mão-de-obra na região, inaugurando a disputa por 
terras. Ressalte-se que desde o final do século XIX, o gado passou a ser índice de propriedade da terra em 
Roraima. A relação do fazendeiro com a terra não era dada pelo número de hectares, mas sim pela quantidade de 
cabeças de gado que possui. Isto significa que na ideologia regional de ocupação de terras, uma terra sem gado é 
uma terra livre, não ocupada por ninguém e uma terra com gado é uma terra com dono, ou seja, as terras ocupadas 
por indígenas, sem gado. são ocupáveis porque são livres.
A área da T.I. Muriru teria sido englobada pela Fazenda Quitauaú, de Sebastião José Diniz, porém, ainda na 
década de 80 do século XIX, ela era ocupada exclusivamente por grupamentos da etnia Atoraiú, conforme visto.
A presença de Sebastião Diniz na área só foi registrada em 1903, conforme consta de uma relação contida na 
segunda memória brasileira para a questão de limites com a Guiana Inglesa. Por volta de 1920, a ocupação por 
fazendeiros na região da Serra da Lua foi intensificada, atingindo de fato a comunidade indígena então residente 
na área da T. T. Muriru. Por ironia do destino, em 1951, Natividade de Souza Thomé. uma das três irmãs 
pertencentes à família Thomé que adquiriram a antiga fazenda Quitauaú veio a casar-se com um dos descendentes 
de Sebastião José Diniz, José Diniz de Lima, que assumiu o controle, então, de parte das terras da fazenda 
Quitauaú que havia sido de seu antepassado.
Talvez o relato mais chocante e revelador do que significou a chegada dos fazendeiros na região foi o deixado 
pelo viajante Henri Coudreau, entre os anos 1884-1885. Assim descreve a reação indígena ao contato com um 
grupo de colonos liderados por um fazendeiro cearense de nome Fernando: “para escapar das violências destes 
miseráveis que violentam nossas mulheres e nossas filhas, saqueiam nossas roças e criações, tivemos que nos 
dispersar pelas matas e montanhas. Hoje a nossa nação está machucada, dividida, medrosa” (Coudreau, 1887: 
284). O mais incrível desta citação é o fato de que quem a fez foi um índio Atoraiú que morava na Maloca 
Muriru, cujo nome então era Wichibine. Esta citação também esclarece de que forma a população indígena que 
habitava a T.I. Muriru começou a deixar a área e sob quais bases os que aí permaneceram tiveram que sobreviver. 
Com a criação do Território Federal do Rio Branco em 1943, a atividade criatória de gado se expandiu por todo o 
lavrado e pela região das serras em Roraima. O recém-instalado Governo do Território procurou de todas as 
formas remover os “obstáculos” ao desenvolvimento regional, o que significou ainda mais pressão sobre o$ índios 
da região, já que os mesmos foram e são identificados como o principal destes obstáculos.
O procedimento demarcatório dessa terra iniciou-se, efetivamente, com a portaria n2 950/E de 28/05/81 que 
determinou a realização de estudos para identificação da área, tendo o relatório resultante sido considerado 
insuficiente. Em 13.09.82 o Diretor do DGPI encaminhou o processo à Delegacia Regional de Boa Vista visándo 
nova identificação. Em 04/05/82, o então Delegado Regional da FUNAI em Boa Vista, Dinarte Ndbte^ de 
Madeiro, através do Encaminhamento n°. 018/DEL/10*. DR/82, informava ao Diretor do DGPI que a “área deverá 
ser cancelada uma vez que os índios se transferiram para a área da Maloca do Recanto da Saudade, por iniciativa 
própria. O motivo dessa transferência é que a área do Muriru é foco de malária, cujos índios, em pequeno número, 
já sofreram sérias consequências dessa enfermidade”. Este encaminhamento completamente infundado resultou 
no arquivamento do processo durante alguns anos. É nesta época que foi iniciado o processo 
FUNAI/BSB/0290/85, onde Rui Augusto da Costa Rodrigues solicitou à FUNAI, em 28/12/84, para fins de 
comprovação junto à SUDAM para obter um financiamento, certidão negativa de presença ou aldeamento 
indígena para suas fazendas Itamarati I, Itamarati II e Monte Verde, as duas primeiras incidentes à T.I. Muriru. A 
solicitação foi indeferida temporariamente, até que fosse feito o estudo da situação da família Wapixána que 
habitava a área objeto do pedido de certidão negativa. Posteriormente, técnicos foram encaminhados à área e 
produziram o Parecer n°. 03/GTI-RR de 12/08/86, posicionando-se pelo deferimento da certidão negativa 
requerida e que foi logo concedida. Pelos dados coletados em campo, observa-se que as informações do técnicos 
são carentes de base real, sendo algumas delas-até mesmo absurdas. Paralelo a isso, e após ter comprado a 
Fazenda Murerú de Natividade de Souza Thomé e José Diniz de Lima, o Sr. Rui Augusto da Costa Rodrigues 
entrou com novo pedido de certidão negativa em 30/08/93, agora para esta última fazenda, o qual foi negado até^ 
identificação da T.I. Muriru.
Os Wapixána, assim como os Atoraiú, possuem uma longa história de cisões e fusões, motivadas pela atuação de 
agentes externos. Por outro lado, as idéias sobre as causas das doenças e da morte podem levar a acusações de 
feitiçaria ou melhor, de que alguém seja na verdade um Kanaime. entidade sobrenatural temida e odiada pelos 
Wapixána. Tais acusações podem motivar conflitos que levam a cisões e migrações de famílias inteiras para 
outras malocas não muito distantes e que façam parte da mesma rede social, ou mesmo para um novo local de 
habitação, fúndando-se, então, uma nova maloca. A morte de um parente próximo também provoca a mudança da 
família de sua casa, às vezes para outra maloca. Porém, o fator que mais favorece as práticas de secessão nos 
grupos indígenas de Roraima é mesmo a invasão dos territórios tradicionais por fazendeiros.

II -  HABITAÇÃO PERMANENTE
A aldeia Muriru atual praticamente se resume à casa do velho Miliano. Esta é formada por uma pequena casa de 
pau-a-pique no estilo tradicional Wapixána, um pequeno terceiro e uma outra cabana sem paredes onde está 
localizada a cozinha. Os outros habitantes indígenas atuais da T.I. Muriru (cinco famílias) moram em casas no 
mesmo estilo da do velho Miliano, porém essas casas pertencem a fazendeiros e posseiros da área.
Os moradores antigos do Muriru que de lá foram expulsos moram sempre na periferia das malocas para onde 
mudaram. As casas são sempre para famílias nucleares, e, por se tratar de forasteiros nestas malocas, nunca estão 
próximas ao “centro” da maloca. Segundo as entrevistas, a maloca Muriru chegou a ter quinze famílias habitando- 
a em algum momento nos últimos quarenta anos. Para antes disso, entre quarenta e noventa anos a população 
chegou a se equiparar à atual da maloca Moscow, cerca de 200 pessoas.
Originalmente, os Wapixána e Atoraiú habitavam malocas comunais, onde viviam uma ou várias famílias 
extensas. Este costume já desapareceu, em grande parte devido à influência católica, sendo que o que se entende 
por maloca, hoje em dia, é o conjunto de casas unifamiliares agrupadas num raio de até cinco quilômetros do que 
se considera o “centro” da mesma, ou seja, a igreja e a escola. As malocas Wapixána geralmcnte estão localizadas 
ao longo dos cursos dos rios c igarapés presentes em seu território, o que facilita o acesso à água. As casas são 
construídas no lavrado, geralmente em cima de pequenas e suaves elevações -  os “tesos”- mas a pouca distância 
das matas. Isto porque no lavrado as casas ficam a salvo dos animais e dos mosquitos das matas, uma vez que ao 
redor de cada casa existe um terreiro feito justamente para isso, e que protegem também as casas do fogo das 
queimadas, bem como servem como terreno para o “sítio”. A localização nos tesos garante a ausência de 
mosquitos e ameniza o'calor, já que é lá que venta com maior constância, além de situar as casas em locais sem 
riscos de serem inundados. Outro elemento que os Wapixána evitam com a localização das malocas é o Kanaime. 
entidade sobrenatural que habita as matas.

III -  ATIVIDADES PRODUTIVAS
Os habitantes da T.I. Muriru. praticam a coleta de vários prodtitos naturais durante o ano inteiro, os quais são 
utilizados para os mais variados fins. Os Wapixána não têm a coleta como uma atividade organizada, nem a 
praticam com fins comerciais. Os principais produtos coletados no lavrado e/ou nas matas, são: buriti, buritirama, 
açaí, bacaba, cajui, miriti, tucumã, arumã, caiaué, cajui, flecha.
A caça representa outro importante recurso alimentar da dieta dos Wapixána. A came de caça é um produto 
atualmente raro e bastante apreciado na dieta Wapixána. apesar de vir perdendo espaço para a came de gado c de 
outras criações. Os animais caçados também estão distribuídos entre os dois ecossistemas do território tradicional 
Wapixána: mata e lavrado. As técnicas normalmente utilizadas para a caça são as de uso do arco e flecha e das 
armas de fogo, sendo mais raro o uso de armadilhas. Os Wapixána utilizam-se também cães de caça para a 
perseguição dos animais. As caçadas são atividades organizadas e praticadas durante todo o ano. Os animais mais
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canastra, tatu 
tacacos cuxiú,

A pesca constitui um importante recurso alimentar dos Wapixána. Ela é praticada por pequenos grupos de duas ou 
três pessoas aparentadás entre si, e sua finalidade também é o consumo. Os instrumentos utilizados para pesca 
são o anzol, a tarrafa, o malhador (rede) e o arco e flecha. Os Wapixána também praticam a pesca com timbó, 
planta tóxica para os peixes e inofensiva ao ser humano. Dentre os peixes apreciados pelos Wapixána destacam-se 
o surubim, a traíra, o curimatã, o matrinchã, o aracú, o tucunaré, o pacú, o cangati, a pescada, a piranha, o carapari 
e o poraquê. A pesca é praticada durante todo o ano. A T.I. Muriru é cortada pelo rio Quitauaú e por vários 
igarapés, e possui vários lagos em sua área de lavrado, muitos dos quais considerados bastantes piscosos, como 
por exemplo o igarapé da Cigana e o igarapé Atoraiú.
Quanto às atividades criatórias os Wapixána praticam vários tipos de criação, sendo esta atividade de grande 
importância para a sua subsistência e para a sua economia. As criações mais importantes são de: gado, aves, 
porcos, carneiros, cavalos. Delas a principal é a criação de gado. Esta, além de representar uma defesa de suas 
terras, também é uma importante fonte alimentar e de recursos financeiros. Dentre os animais domésticos 
encontram-se cães, gatos, aves e alguns animais silvestres como macacos, jabutis etc.
A maioria dos alimentos consumidos pelos Wapixána provém da agricultura. Esta é praticada segundo os padrões 
convencionais das sociedades indígenas da Amazônia e divide-se em dois grandes tipos: produtos do “sitio” e 
produtos da roça, esta caracterizada como agricultura de coivara. O “sitio” na verdade é a área em volta da casa, 
ou seja, um terreiro, e os seus produtos são propriedade da família que o plantou, isto é, da que mora na casa que 
o sítio está ao redor. Ali são plantados vários tipos de hortaliças e frutas, além das plantas “mágicas” 
wapananinao. A roça fornece o “grosso” da alimentação Wapixána. Cada família nuclear possui a sua roça, que é 
responsável pela subsistência da mesma, porém, em algumas malocas existem roças comunitárias que fornecem o 
sustento da cantina da maloca, se esta existir, e da “merenda escolar”. Os principais produtos oriundos das roças 
são: macaxeira, mandioca, batata, cará, inhame, taioba, arroz, feijão, cana, abacaxi, melancia, melão, abóbora, 
pimenta, mamão, amendoim, batata doce, batata roxa, algodão, milho, banana de vários tipos e plantas 
medicinais. As roças só são feitas nas matas densas e relativamente grandes, não servindo para este fitis as matas 
galerias. Porém, as roças devem se localizar nas proximidades de alguma fonte d’água.

comumente caçados pelos grupos Wapixána são: anta, cutia, paca, catitu, queixada, capivara, tatu 
“quinze quilos”, tatu bola, jaboti, veado campeiro, veado capoeiro, veado foboca, preguiça, jacaré, n 
mutum, nanbu, cujubim, jacú, jacamim, aracuã, arara, pato selvagem.

IV -  MEIO AMBIENTE
Quase toda a área atual do Estado de Roraima é constituída pela bacia do rio Branco, o mais importante afluente 
da margem esquerda o rio Negro. O rio Quitauaú, que corta a T.I. Muriru, é um afluente e tem sua foz no que se 
considera alto rio Branco. A rede de drenagem é densa, constituída por igarapés na maioria das vezes 
intermitentes, marcados por um alinhamento de palmeiras (buritizais) que se destacam no campo. Na T.I. Muriru 
as águas de todos os igarapés correm para o rio Quitauaú.
A cobertura florestal dos Campos do Rio Branco é formada predominantemente pela vegetação de savana 
dem 'a regionalmente de “lavrado”. Há ocorrência também de estepes e campinas ou campos lisos, campos 
cerr a “sujos”, bem como das “ilhas” (de mata). O solo do lavrado é raso e ácido, de acumulação quartenária 
e apresenta-se com textura areno-argilosa. Embora de boa constituição física, o solo do lavrado encontra-se 
laterizado e é pobre em sais de cálcio e fósforo e em matéria orgânica. É o rio Quitauau que limita o lavrado da 
Floresta Amazônica propriamente dita na T.I. Muriru. Assim, é correto afirmar que o lavrado da T.I. Muriru está 
todo ele localizado no município de Bonfim, enquanto que a sua mata é uma exclusividade do município de 
Cantá.
Pela classificação de Koeppen, o clima da maior parte de Roraima, incluindo a T.I. Muriru, é quente e úmido do 
tipo AW1, com temperatura média mensal oscilando entre 26° C e 29° C durante o ano, com mínimas e máximas 
absolutas em 20° C e 38° C, respectivamente. A estação de chuvas, ou seja, o “inverno”, ocorre entre abril e 
setembro, e a estação seca, isto é, o “verão”, vai de outubro a março.
A T.I. Muriru possui cerca de metade dos seus 5.520 ha divididos entre as duas coberturas florestais dominantes 
na região: lavrado e mata, ambos bastante preservados até agora, devido à falta de investimentos de ocupação 
efetiva por parte dos fazendeiros do local.

V -  REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL
Os dados demonstram que o crescimento da população que vivia na T.I. Muriru devido somente aos nascimentos 
no grupo foi de 97,22 % para os últimos 15 anos, justamente o período que iniciou-se logo após começarem as 
expulsões da terra por fazendeiros. Neste período só foram registradas três mortes (taxa de mortalidade média em 
0,28 % ao ano) e dois casos de abandono da identidade étnica e “integração” à sociedade envolvente (duas moças 
que se casaram com “civilizados” e se mudaram para Boa Vista).
Uma das causas da flutuação nos números relativos à população Wapixána no Brasil é a movimentação dos índios 
dentro de seu território tradicional, inclusive dos dois lados da fronteira com a Guiana. Assim, o crescimento 
populacional da T.I. Muriru devido à migração interna dos Wapixána em seu território tradicional corresponde a 
um aumento de cerca de 38 % em sua população. A população total mais que dobrou nos últimos 15 anos, 
somente em função dos nascimentos no grupo. O êxodo dos Wapixána para as cidades de Roraima, sobretudo Boa 
Vista, atua no sentido exatamente contrário ao da migração interna, já que isto representa a “integração” à 
sociedade envolvente e o abandono da própria identidade étnica.
Na cosmologia dos Wapixána, o mundo teria sido criado por Tominikare, deixando o seu acabamento a cargo de 
seus irmãos Duid e Mauáre, ou seja, seus "heróis-civilizadores. É comum os Wapixána explicarem o mundo atual 
a partir das ações deste dois irmãos demiurgos, sendo que mesmo a origem dos humanos, inclusive dos “brancos", 
sejam brasileiros ou ingleses, são explicadas a partir destas ações, uma vez que toda a diferença existente no 
mundo está dada em sua origem. Rios, serras, cachoeiras etc., também têm sua origem explicada da mesma 
formr -rticularmente o monte Roraima, referência cosmológica privilegiada. O ponto de partida para se
entei cosmologia Wapixána é a compreensão do que vem a ser o panaokaru, isto e, a “alma das coisas”. 
Tudo o que pode ser nomeado no universo possui, para os Wapixána, panaokaru, isto é, os igarapés, matas, 
buritizais, fenômenos naturais, animais, os materiais de construção das casas, enfim, tudo, com exceção dos 
humanos, possui panaokaru. Na cosmologia Wapixána, o mundo atual resulta da ruptura de uma ordem 
primordial, que diferenciou tempo e espaço e "provocou a especiação" (cf. Farage, Nádia. As Flores da Fala: 
Prática e Retórica entre os Wapixána. FFLCH/USP, São Paulo. 1997: 57 e ss).
A medicina tradicional Wapixána fica garantida entre os habitantes da T.I. Muriru com a existência de matas e de 
lavrado em bom estado de conservação e em quantidade relativamente grande, pois só assim os produtos naturais 
dos quais necessitam para a realização desta atividade podem ser encontrados.

VI -LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO

Os ocupantes não índios da T.I. Muriru são:

N°
LVA

Nome do Ocupante e da Ocupação Área do
Imov em ha

Área na TI 
em ha

Ano de 
Ocup.

Cond. do 
Ocupante.

Reside no 
Imóvel.

01 Wanderli Lima 
Faz. Beira Rio

752,00 752,00 1995 Titular da 
posse

não

02 Antônio Anildo de Oliveira 
Sitio Três Irmãos

175,00 175,00 1989 Idem Sim

03 José Diniz de Lima e Esposa 
Sítio São José

(7)700,00 (7)700,00 1987 Idem não

04 Rui Augusto da Costa Rodrigues 
Sitio Vista Alegre

(7)700,00 (7)700,00 1995/6 Idem não

05 Idem
Sítio Carandá

825,40 825.40 1990 Idem não

07 Idem •
Agropecuária Mucubal:

Faz. Muriru 3.208,89 ha
Faz.Itamarati 1 279,05 ha
Faz. Itamarati II 1.841,86 ha

5.329,89 2.300,00 1979/93 Proprietário não

06 Manoel da rocha Freitas Neto 
Faz. Pamavaí

751,00 100,00 1994 Titular da 
posse

não

08 Zulei Fereira Pontes 
Faz.?

? ? ? ? não

Os imóveis incidentes à T.I. Muriru podem ser divididos em dois grandes blocos. Todos os imóveis que 
estão localizados na margem esquerda do rio Quitauaú, isto é, estão localizados no município de Cantá (Fazenda 
Beira Rio, Sítio Três Irmãos, Fazenda Paranavaí, Sítio São José, Sítio Canadá e Sítio Vista Alegre) não possuem 
título de propriedade. Os imóveis localizados no município de Bonfim, com a exceção das terras de Zulei Ferreira 
Pontes, possuem títulos de propriedade expedidos originalmente pelo Estado do Amazonas na Primeira 
República, sendo todos de propriedade de Rui Augusto da Costa Rodrigues. As duas últimas possuem Certidão 
Negativa de Presença de Aldeamento e Presença Indígena. Estas fazendas são destinadas à pecuária, porém as 
poucas cabeças que o Sr. Rui Augusto da Costa Rodrigues possui ficam fora da área compreendida pela T.I. 
Muriru.

VII - CONCLUSÃO
O relatório procurou caracterizar o grupo indígena que habita a referida terra, a sua distribuição espacial e 
movimentação populacional em seu território tradicional, o seu recenseamento histórico e atual, e as suas práticas 
de secessão. Estabeleceu-se o vínculo histórico do grupo indígena com a área objeto das presentes identificação e 
delimitação, através da memória oral do grupo, e de exaustiva pesquisa bibliográfica e documental. Ficou 
provado, pelos levantamentos realizados, que a área da T.I. Muriru vem sendo ocupada inintemiptamente há mais 
de um século pelos grupos indígenas Atoraiú e Wapixána. Na análise histórica dos acontecimentos relativos à 
ocupação da região procurou-se mostrar que as raizes da atual situação interétnica de Roraima são encontradas 
em seu passado colonial e imperial, bem como na introdução da pecuária na região. O período republicano veio 
sacramentar a ocupação definitiva da região, ao aumentando as invasões em terras indígenas no Estado, o que 
continuou acontecendo durante todo este século. Procurou-se expor uma série de considerações de ordem social, 
ritual e religiosa no sentido de demonstrar o uso e a importância da terra para a população Wapixána da T.I. 
Muriru. Verificou-se que a T.I. Muriru, além de possibilitar a subsistência do grupo enquanto recurso natural, 
representa um recurso sociocultural, por ser o suporte de sua vida social e estar diretamente relacionada ao seu 
sistema de crenças e ao seu conhecimento tradicional. As áreas necessárias à reprodução física e cultural dos

disposto no § Io do Art. 231, 
são tradicionalmente ocupadas: habitadas em caráter permanente, utilizadas para as atividades produtivas, 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientasis necessários ao bem estar do grupo e necessárias è 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

NORALDINO VIEIRA CRUVINEL 
Antropólogo/CDA/DEID

Wapixána da T.I. Muriru correspondem ao lavrado e à mata existente na citada temi. 
Assim, a terra identificada, conforme mapa e memorial descritivo a seguir, atende ao

Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Departamento de Demarcação - DED 
Memorial Descritivo de Delimitação 

Denominação 
Temi Indígena MURIRU 

Aldeias Integrantes 
Muriru

Grupos Indígenas 
Wapixana e Atoraiú 

Localização

Município: Bonfim e Cantá 
Administração Executiva Regional: Boa Vista

Coordenadas dos Extremos
Extremos Latitude

Estado: Roraima 

Longitude
Norte: 02°35’28,3” N 60° 11*15,8” Wgr
Leste: 02°34’27,8” N 60°09*40,9” Wgr
Sul: 02°31*50,1” N 60° 10*26,2” Wgr
Oeste: 02°34’18,7” N 60° 15*27,1” Wgr

Nomenclatura
Base Cartográfica

Escala Órgão Ano
NA.20-X-D-III 1: 100.000 DSG 1983

Dimensões
Superfície: 5.520 ha (cinco mil, quinhentos e vinte hectares aproximadamente)
Perímetro: 30 Km (trinta quilômetros aproximadamente)

Descrição Do Perímetro
NORTE: Partindo do Ponto P-l de coordenadas geográficas aproximadas de 02°35’08,2” N e 60°14*55,6” Wgr., 
situado na encosta de um morro, segue-se em linha reta até o Ponto P-2 de coordenadas geográficas aproximadas 
de 02°35’26,8” N e 60°13’I0,7" Wgr., situado na confluência do Rio Quitauau com o Igarapé do Tatu; daí. 
segue-se por este, a montante, até o Ponto P-3 de coordenadas geográficas aproximadas de 02°35’28,3” N e 
60°11*15,8” Wgr., situado na confluência com o Igarapé do Rato. LESTE: Do ponto antes descrito segue-se em 
linha reta até o Ponto P-4 de coordenadas geográficas aproximadas de 02°34’27,8” N e 60°09’40,9” Wgr., 
situado na confluência dos dois braços do Igarapé Muriru; dal, segue-se em linha reta até o Ponto P-5 de 
coordenadas geográficas aproximadas de 02°32'21,0" N e 60°10'07,3” Wgr., localizado nas margens do Igarapé 
da Cigana; dai, segue-se por este, a jusante, até o Ponto P-6 de coordenadas geográficas aproximadas de 
Q 2 °3 r5 0 ,r  N e 60°10’26,2” Wgr., situado na confluência com o Igarapé Aturaiú. SUL: Do ponto antes descrito 
segue-se pelo Igarapé Aturaiú, a jusante, até o Ponto P-7 de coordenadas geográficas aproximadas de 
02°32’20,6” N e 60° 11*47,3” Wgr., situado próximo a confluência do Igarapé Aturaiú com o Rio Quitauau; dal 
segue-se em linha reta até o Ponto P-8 de coordenadas geográficas aproximadas de 02°32’20,5” N e 60° 12*26,5” 
Wgr., daí, segue-se em linha reta até o Ponto P-9 de coordenadas geográficas aproximadas de 02°32’14,5” N e 
60° 14*34,7” Wgr. OESTE: Do ponto antes descrito segue-se em linha reta até o Ponto P-10 de coordenadas 
geográficas aproximadas de 02°33*08,9" N e 60°15*25,2" Wgr., situado na encosta de um morro; daí, segue-se o 
contorno do morro, pelo lado oeste, até o Ponto P-l 1 de coordenadas geográficas aproximadas de 02°34’I8,7” 
N e 60°15’2 7 , r  Wgr., dai, segue-se em linha reta até o Ponto P-l, inicio da descrição deste perímetro. Técnico 
Responsável pela Identificação dos Limites: Eurípedes Roosevelt da Silva, Engenheiro Agrimensor, CREA-DF 
9.836/D
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DESPACHO N9 1 1 ,  DE 9 DE ABRIL DE 1 9 9 9

Assunto: Processo FUNAI/BSB/0341/91. Referência: Terra Indigena ESPIRITO SANTO. Interessado: Grupo 
Indígena: Kokáma. EMFNTA- Aprova o relatório circunstanciado de identificação e delimitação da Terra Indigena 
em que se refere, com fulcro no Decreto n° I 775,-de 8 dc janeiro de 1996

O PRESIDENTF DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, tendo em vista o que 
consta no Processo FUNAI/BSB/0341/91, e considerando o Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação, 
de autoria da antropóloga Kcnia Gonçalves Itacaramóy, que acolhe lace as razões e justificam as apresentadas, 
decide:

1 - DADOS GERAIS
As fontes bibliográficas, dos períodos quinhentista c seiscentista, indicam a existência de rclaçôei 

socioculturais muito estreitas entre os índios Kokáma e os famosos guctTeiros Omágua também conhecidos cnmr 
Kambéba. A começar pela proximidade lingüistica. jesuilas espanhóis acreditavam scr a lingua Kokáma a mesma 
falada pelos índios Omágua (Cabral. 1996). Atualmente, sabe-se que apesar das diferenças, ambas pertencem à 
família lingüistica tupí-guaranf. A ocupação geográfica, igualmente, aproximava os dois grupos étnicos os quai» 
elegiam, preferencialmente, as terras baixas e alagadiças como seus territórios tradicionais.

Atualmente, estima-se que haja uma popuiação de aproximadamente 21.000 índios Kokáma. sendo !°.09(' 
no Peru c 2.000 no Brasil distribuídos, ao longo do alto c médio Solimões, em várias comunidades nos município» 
de Tabatinga, São Paulo de Olivença, Tonantins. Santo António do Içá, Juiai. Fonte Boa e Tefé. Do contingente 
peruano. 2% utilizam a lingua Kokama na sua comunicação. No Brasil, apesar de não existir dados estatísticos 
sobre a atualização do idioma nativo, segundo a etnolingüista Cabral (1996). há uma variação significativa quanto 
ao conhecimento da lingua Kokáma. em território brasileiro, que vai desde a lembrança de poucos vocábulos ao 
conhecimento pleno da lingua que, embora falada por poucos e em contextos específicos, é praticada em algumas 
áreas por índios Kokáma.

Totalmente inserida em área de várzea e, portanto, sujeita às inundações anuais, a Terra Indigena Espirito 
Santo localiza-se à margem direita do rio Solimões. no município de Jutai, Estado do Amazonas, a 
aproximadamente 15 km da sede municipal, sendo acessível apenas por via fluvial na época das enchentes

1.1- Histórico de Ocupação
Em conformidade com as referências bibliográficas, observa-se que as áreas alagáveis têm sido. 

predominantemente, o habitai tradicional dos índios Kokáma. De acordo com os registros históricos, na época da 
chegada dos primeiros europeus ao alto Amazonas, os Kokáma bem como seus vizinhos Omágua já haviam 
ocupado grande parte da faixa de várzea que margeia o alto curso do rio Amazonas (Porro, 1995).

Com a expedição européia, em território amazônico, inicia-se um período de intenso movimento 
migratório indigena. Aliado ao crescente interesse económico da Coroa Portuguesa pela região Amazônica, a 

, busca pela exploração da mão-de-obra nativa é um dos fatores concorrentes para o agravamento dessa situação,
i Acredita-se que o fluxo migratório dos índios Kokáma, durante muito tempo, se deu na direção do Alto Solimões
: às regiões do Napo e do Ucayali devido às ffeqüentes perseguições dos colonizadores.

Em contrapartida, na segunda metade do século XVII, os deslocamentos geográficos também são 
motivados pelas Missões Religiosas Espanholas pelas quais os Kokáma e vários outros agrupamentos indígenas 

i foram catequizados e transferidos para os assentamentos missionários. Nesse período, os Kokáma e os Omágua 
foram catequizados principalmente pelo jesuíta Samuel Fritz cujo empreendimento missionário resultou na 

' fundação de 27 missões ao longo do percurso que vai da foz do rio Napo à foz do rio Negro
Por volta de 1670, um contingente significativo de índios Kokáma e Omágua, habitantes das margens do 

( Ucayali, deu inicio a um processo migratório rumo a Santiago dc la Laguna, no rio Uallaga. Impulsionados por 
' missionários, dez anos mais tarde, há um outro deslocamento, desta vez. para a Missão San Joaquim de los

Omágua. No início do século XIX, os dois grupos indígenas, em questão, regressam a Santiago de la Laguna
: (Cabral, 1996). Segundo Wilkens de Mattos (1874), aproximadamente 1.200 índios Kokáma saíram de Laguna,

por serem maltratados por soldados da guarnição, instalando-se, em 1830, na cidade peruana denominada Nauta, 
localizada às margens do rio Marafton.

Durante o século XIX e início do século XX, com a crescente demanda por borracha no mercado 
i industrial, a extração do látex tomou-se uma das principais atividades produtivas desenvolvidas na região do
| Solimões. O sistema de produção da borracha baseava-se em um esquema brutal de exploração da mão-de-obra.

Nesse contexto, o trabalhador -  índio ou branco -  encontrava-se sempre em débito com o seu patrão o qual lhe 
I fornecia mercadorias a custos altos, aumentando suas dívidas de tal modo que era praticamente impossivel saldá- 

las. Os Kokáma -  mais antigos moradores da Terra Indígena Espírito Santo -  guardam na memória a época quando 
seus pais se sujeitaram ao esquema descrito acima, “cortando seringa” para o seringalista português Manoc! 
Ferreira que, chegando ao Brasil, instalou-se na região de Jutai.

Ao que tudo indica, a região do Jutai é ocupada por índios Kokáma em tempos imemoráveis. Contudo, a 
profundidade temporal registrada na memória do grupo, em questão, indica a virada do século como o momento da 
chegada de seus ancestrais Kokáma que vieram do Peru e se instalaram, definitivamente, na Terra Indígena 
Espírito Santo, formando as aldeias Espírito Santo e Porto Alegre Isto não significa que não houve mais nenhum 

1 movimento migratório desse agrupamento indigena. Pelo contrário, na década de 70, por exemplo, sucessivas 
enchentes no rio Solimões ocasionaram na saída de cerca de 30 índios Kokáma que se dirigiram para a Ferra 

i Indígena Barreira da Missão, no município de Tefé, Estado do Amazonas. Apenas, é importante ressaltar que há 
i 100 anos, aproximadamente, a Terta Indigena Espirito Santo é de ocupação permanente do povo Kokáma.

I  2 -  HABITAÇÃO PERMANENTE
A Terra Indígena, em questão, abrange 5 aldeamentos com uma população total de 121 habitantes 

Situadas na margem direita do Paranã do Espírito Santo, as aldeias Porto Alegre e Espírito Santo contam, na 
atualidade, com 16 e 46 habitantes, respectivamente. Há uma parte da aldeia Porto Alegre que se localiza na ponta 
leste da Ilha do Espirito Santo. A aldeia da Saúde, cuja população é de 11 moradores, ocupa o extremo oposto da 
mesma ilha. Com 19 habitantes, a quarta aldeia que compõe a Terra Indígena Espírito Santo está localizada na 
boca do Paranã do Guariba, levando a mesma denominação aldeia Paranã do Guariba. E, finalmente, localizada na 
boca do Igarapé do Xibeco. a população da aldeia Novo Progresso é de 29 pessoas.

Todas as aldeias, mencionadas acima, estão localizadas próximas a cursos d‘água em virtude da facilidade 
na obtenção de água para o consumo doméstico e devido à proximidade de locais piscosos. Pelo papel fundamental 
que os recursos aquáticos têm desempenhado no modo de vida do povo Kokáma as mudanças geomorfológicas 
ocasionadas pela elevação da água do rio Solimões, responsáveis por aterramenios e consequentes afastamentos dc 
núcleos habitacionais em relação a margem, têm sido historicamente um dos fatores determinantes na decisão dos 
Kokáma de Espirito Santo de realizar a transferência de suas aldeias novamente para perto das margens dos rios. 
igarapés ou lagos. ,

Ds um modo geral, segundo a antropóloga Luciana Ramos, vivem numa aldeia apenas pessoas ligadas por 
laços de parentesco, estando as casas distribuídas no espaço pelo mesmo critério. Geralmente, um membro mais 
velho do rrupe congrega em tomo de si os filhos casados do sexo masculino, havendo contudo casos em que 
também as fiihas casadas se incluem. O matriarca/patriarca ocupa uma casa central, e os filhos as casas ã direita c 
à esquerda da casa paterna materna.

. 1. Aprovar as conclusões objeto dc citado resumo pari afinal, reconhecer os estudo» de
identificação e delimitação da Terra Indígena ESPIRITO SANTO, de ocupação do respectivo grupo tribal 
Kokáma, com superfície e perímetro aprovados de 35.000 hectares e 97 km respectivamente, localizada no 
município de Jutai, Estado do Amazonas.

2. Determinar a publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficia! do Estado do Amazonas, 
do Resumo do Relatório Circunstanciado, Memorial Descritivo, Mapa c Despacho, na confonnidade do § 7o do art 
2o do Decreto n° 1.775/96.

3. Determinar que a publicação referida no item acima, seja afixada na sede da Prefeitura 
Municipal da situação do imóvel.

MÁRCIO LACERDA

RESUMO DO RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA 
TERRA INDÍGENA ESPÍRITO SANTO

Referência: Processo FUNAI/BSB/0341/91. Denominação: Ferra Indígena Espírito Santo. Localização: Município 
de Jutai, Estado do Amazonas. Superfície: 35.000 ha. Perímetro: 97 Km. Sociedade Indigena: Kokáma. População: 
121 habitantes (1997). Identificação e Delimitação: Grupo Técnico constituído pela Portaria n° 431/PRES. de 05 
de maio de 1997, coordenado pela antropóloga Luciana Maria de Moura Ramos.

3 -  ATIVIDADES PRODUTIVAS E MEIO AMBIENTE
A Terra Indigena Espirito Santo está totalmente inserida em áreas alagáveis. Dessa forma, a dinâmica cia 

vida social e econômica dos índios Kokáma, que ai habitam, esta pautada, em larga medida, na alternância entre o 
período dc retração das águas e ?. época, do seu avanço. Durame a vazante -  geralmente, entre julho e sctcnhro. i 
fauna aquáticaTica retida nos lagos interiores da várzea baixa correspondendo, por conseguinte, ao periodo de 
maior produtividade das ativ idades relacionadas à pesca. E. portanto, nesse intervalo de tempo que os Kokama de 
Espírito Santo têm a oportunidade de comercializar o pescado. Os principais lagos utilizados, quando o nível das 
águas está baixo, são: Paxiuba. Guaribinha. Caclvmbo, Machado. Rato, Travessado, Acará Grande. Dico e 
Buiussu. Fora dessa temporada, a atividade pesqueira é voltada para a subsistência.

O peixe constitui-se no alimento mais apreciado por esses índios e na sua maior fonte de proteína As 
espécies mais apreciadas e mais consumidas são o pirarucu, o tanibaqui, o curimatã, o pacu. o pirapitinga. a 
sardinha, a piranha, o surubim, o acrauaçu e o tucunaré. Além da importância econômica, para os Kokáma a pesca 
c plena de significados culturais; sendo uma ativ idade predominantemente praticada por homens, constitui-se em 
um elemento importante na construção da identidade masculina.

O desenvolvimento das atividades agrícolas igualmente ocorre, mais intensamente, no período da vazante 
uma vez que. a depender da variação do nível das águas, a Terra Indigena Espirito Santo fica totalmente submersa 
no periodo entre maio e julho impossibilitando o seu uso para a agricultura. Devido à renovação anual do limo. o 
solo das áreas de \ árzea são altamente férteis. •

Segundo I.uciana Ramos, os Kokáma utilizam as terras mais elevadas para o cultivo dc árvores frutíferas, 
que não resistem ao aumento do nível da água. Nas áreas mais baixas, cultivam as plantas de ciclo vegetativ) 
curto, como o milho, a melancia c o jerimum. Nas intermediárias, o grupo pratica uma agricultura baseada
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Assistente Administrativo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

NÚMERO SEQÜENCIAL 063/99 N" FOLHAS INCLUSIVE ESTA: 06

DESTINATÁRIO: DR. EDUARDO ANDRÉ LOPES PINTO 
CARGO/ÓRGÃO: PRDC/PR/RR

N° DO APARELHO CHAMADO CIDADE UF
(095) 623-93.98 Boa Vista RR

TEXTO

DE ORDEM DA DRA. DEBORAH DUPRAT DE BRITTO PEREIRA, 
ENCAMINHO A VOSSA EXCELÊNCIA, PARA ACOMPANHAMENTO E 
PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, CÓPIA DO PROCEDIMENTO MPF-PGR N° 
08100.002554/99-75, REFERENTE AO RELATÓRIO DE 
IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA T. I. MURIRU, DE INTERESSE 
DO GRUPO INDÍGENA WAIPIXÁNA/RR.

UNIDADE REMETENTE: 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Carim bo / Assinatura:

'Vlimino dn/yuva ----------- ------
A«aÉ$80r da 6.' Câmara d8_Ceofflenacão a Rsvlsío

CONTATOS: Telefones: (061) 313-5277 / 313-5561 - Fac - Símile (061) 313-5364
Brasília (DF), 05/05/99 Hora: 17:31 Transmitido por:



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

________________ _

1J5JM

dDebotah M acedo dDuprat de dkitto fdetelta
P ro curado ra  K egional d a  R epúb lica

M «flihrn ri» fi * C âm ara  da  C cord sn açãO  e R ev teáo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

NOTA TÉCNICA N° 17/99 Brasília, 11 de maio de 1999

Interessado: Deborah Duprat de Britto Pereira 
Assunto : Portaria de Declaração da Terra Indígena 

Muriru do grupo Wapixána

Técnico Responsável: Angela Maria Baptista

Em atenção ao despacho às folhas 7 dos autos informo que segundo o 

técnico Noraldino Vieira Cruvinel do Departamento de Identificação e Demarcação 

da FUNAI os recursos para publicação do Despacho n° 10 sobre o Resumo do 

Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Muriru no diário oficial do 

Estado de Roraima e, posteriormente, afixado nas sedes das Prefeituras Municipais 

dos municípios de Cantá e Bonfim só foram liberados no último dia 6.

Segundo os § 8o, 9o e 10° do artigo 2o do Decreto 1775/96, até 90 dias desta 

publicação os interessados poderão manifestar-se, apresentando à FUNAI razões 

instruídas com todas as provas pertinentes para o fim de pleitear indenizações ou 

demonstrar vícios do relatório. Nos 60 dias subsequentes ao encerramento deste 

prazo, a FUNAI encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de Estado da 

Justiça, juntamente com os pareceres relativos às razões e provas apresentadas. 

Após 30 dias o recebimento, o Ministro da Justiça decidirá.

É o que tinha a informar.

rn  UqLü-
/íngeiaí Qfíavia íTlanti-staG&ngelcSCJUatla fôaptista 

Am m m k /@«D íAA/MPP
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

Nj&dficio n° 072/99 - MPF/PRDC/PR-RR

enviar cópia da Portaria PRDC/PR-RR n° 024/99.

Apresento protestos de elevada consideração e
apreço.

EDUARDO ANDRÉ LOPES PINTO
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

À
Exma. Sra.
Doutora MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
DD. Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora
Eg. 6a Câmara de Coordenação e Revisão 
Ministério Público Federal 
Brasilia/DF

Entreeue na CaDlM - ti.* Câmara
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA

Portaria PRDC/PR-RR n° 024/99
Boa Vista, 05 de maio de 1999.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador 
da República inffa-assinado, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e 
regulamentares, e, especialmente, com fulcro nos artigos 127 , 129, inciso V, 
231 da Constituição da República e artigos 5o, incisos III, alínea e e 6o, inciso 
XI, da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993,

CONSIDERANDO, o relatório de identificação e 
delimitação da terra indígena Muriru feito pela Fundação Nacional do índio - 
FUNAI;

RESOLVE:

Instaurar Procedimento Administrativo para acompanhar o 
processo de demarcação da terra indígena do Muriru.

Autue-se;

Publique-se.

Oficie-se à FUNAI, remetendo cópia da presente Portaria, 
requisitando informações acerca do início do processo demarcatório e 
informando da necessidade de acompanhamento periódico da Procuradoria da 
República em Roraima de todo o processo em questão.

Dê-se ciência á Eg. 6a Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

EDUARDO ANDRÉ LOPES PINTO
Procurador da República 

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
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6A.CAM/000603/99

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades indígenas e Minorias)

Brasília, 2 de setembro d e v**NOTA TÉCNICA N° 043/99

Da: Dra, Deborah Duprat de Britto Pereira

Assunto: Processo de demarcação da Terra Indígena Muriru/RR

Técnico Responsável: Angela Maria Baptista

Senhora Coordenadora,

Segundo informações do técnico Noraldino Vieira Cruvinel do 

Departamento de Identificação e Demarcação da Funai, na data de hoje, o prazo 

para manifestação dos interessados para pleitear indenizações ou demonstrar 

vícios do Resumo do Relatório de identificação e delimitação da Terra Indígena 

Muriru publicado no Diário Oficial da União (fls. 1-4 dos autos).terminou no dia 

14/ago./99 (90 dias a contar da publicação no Diário Oficial do Estado).

Foram apresentadas duas contestações -  do Governo do Estado de 

Roraima e o cidadão Rui Augusto da Costa. A Funai tem até o dia 15 de outubro 

para análise e posterior encaminhamento do procedimento ao Ministro de Estado 

da Justiça que após 30 dias do recebimento decidirá.

É o que tinha a informar.

^  U2"
7j?nSeh Watla C?^tista
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6A.CAM/000224/2000

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

NOTA TÉCNICA N° 025/00 Brasília, 10 de abril de 2000

Assunto: Demarcação da Terra Indígena Muriri, Estado de Roraima 

Para: Dra. Deborah Duprat de Britto Pereira

Técnico Responsável: Angela Maria Baptista

Senhora Procuradora,

Segundo informações de Noraldino Vieira Cruvinel, -

Coordenador do DEID/FUNAI, na data de hoje, o processo de demarcação

dessa Terra Indígena ainda não foi encaminhado ao Ministro da Justiça porque

aguarda o recibo da prefeitura de município de Cantá,, comprovando o

recebimento do resumo do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra

Indígena Muriru no último dia 25 de maio (o recibo encaminhado na data de

25.05.99 não tinha carimbo e assinatura).
/

E o que tinha a informar.

A«e*«s8,-*/Ç<0 ! M/ M W



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6* Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Miniorias)

OFÍCIO/N0 1 /2000/CaDIM/MPF Brasília-DF, 12  de de 2000.

Assunto: Solicitação de informações atualizadas acerca da demarcação da Terra
Indígena Muriru, no Estado de Roraima.
(Ref.:Procedimento Administrativo MPF/PGR/n° 08100.002554/99-75)

Senhor Presidente,

Com a finalidade de se proceder o devido andamento ao processo 
MPF/PGR n° 01800.002554/99-75, referente à identificação e delimitação da Terra Indígena 
Muriru/RR, vimos requisitar de informações atualizadas sobre a demarcação da mesma.

Agradecendo antecipadamente a colaboração dessa Presidência, 
aguardamos resposta do presente oficio dentro da menor brevidade possível

Atenciosamente,

%
DEBORAH MACEDO DE BRITTO PEREIRA

Procudora Regional da República 
Membro da 6* Câmara de Coordenação e Revisão

A sua Senhoria o Senhor
Dr. ROQUE DE BARROS LARA IA
MD. Presidente da Fundação Nacional do índio -  FUNAI (Interino) 
NESTA
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Senhora Procuradora,

Cumprimentando-a, acusamos o recebimento do Ofício n° 
149/2000/CaDIM/MPF, datado de 18/05/00, pelo qual foram requisitadas informações 
atualizadas sobre a demarcação da TI. Muriru -  RR.

Atendendo ao requerido informamos que o Relatório Circunstanciado de 
Identificação e Delimitação TI Muriru foi aprovado pela FUNAI através do Despacho n° 10, de 
09/04/1999, que determinou a publicação do resumo do mesmo no DOU e DOE/RR e a afixação 
nas sedes das prefeituras municipais de situação da área.

A publicação no DOU ocorreu em 14/04/00 e no DOE/RR em 14/05/00. A afixação das 
publicações na sede da Prefeitura Municipal de Bonfim ocorreu em 25/05/00, tendo o Senhor 
Prefeito Municipal enviado declaração de recebimento carimbada, datada e devidamente 
assinada. Quanto à afixação na sede da Prefeitura Municipal de Cantá, embora a FUNAI tenha 
buscado efetivá-la no prazo normal, infelizmente não conseguiu. Após várias cobranças feitas à 
Administração Executiva Regional em Boa Vista, uma declaração de recebimento das peças para 
afixação, datada de maio de 1.999, nos foi remetida. Dada como insatisfatória por não contar 
com data de recebimento completa, carimbo da prefeitura e assinatura identificável, nova 
declaração foi requerida, a qual só veio a ser atendido em 14/04/00, conforme Registro de 
Recebimento n° 1014/00.

Face ao exposto, só agora contamos com as condições efetivas para encaminhar o 
processo à Procuradoria Geral para análise e posterior envio ao Senhor Ministro da Justiça para 
apreciação.

Atenciosamente,

R O Q U E ^È ^B A J^oW .A R klA ^ S
Diretor de Assuntos Fundiários

À Senhora
Dra. DEBORAH MACEDO DE BRITO PEREIRA 
Procuradora Geral da República 
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
Av. L/2 -  Quadra 604 -  Lote 23, sala 1032 
70200-901 -  Brasília -  DF.

horas

nvc/CDA/meus doc/of pgr muriru
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/N0 0 J 4  /200i_/CaDIM /M PF Brasília, ffZ te  jc^JU ^o  de 200J_

Assunto: Requisita informações atualizadas sobre a demarcação da Terra Indígena Muriru, si
tuada no Estado de Roraima.
(R e f: Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.002554/99-75).

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, e tendo por objetivo atualizar os dados e instruir o 
Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.002554/99-75, em andamento nesta 
Unidade, vimos solicitar de Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar a esta 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão as últimas informações acerca da adoção das medidas pendentes 
constantes no Ofício n° 637/DAF, datado de 05 de junho do ano em curso (cópia anexa), de 
interesse dos habitantes da Terra Indígena Muriru, situada no Estado de Roraima.

Diante do exposto, e considerando o prazo já  decorrido desde o envio do 
expediente acima por essa diretoria, muito agradeceríamos contar com as informações ora 
solicitadas dentro do menor espaço de tempo possível.

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração.

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

M embro da 6a C âm ara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. PAULO ROBERTO SOARES
MD. Diretor de Assuntos Fundiários da Fundação Nacional do índio -  DAF/FUNAI 
N E S T A



6A.CAM/000026/01

Ofício n°O G 6 /DAF

Ministério da Justiça 
Fundação Nacional do índio

Dicíribuiçãc: 

Data:
Rosponsávcl;

<P.s - o j  . ' J a o j

Sra. Procuradora,

Cumprimentando-a, acusamos o recebimento do Ofício n° 
014/2001/CaDIM/MPF, datado de 02 de janeiro de 2001, pelo qual foram solicitadas as 
últimas informações a cerca das medidas pendentes constantes no Ofício n° 637/DAF.

Atendendo à solicitação, informamos que a Identificação da Terra Indígena 
Muriru, situada nos municípios de Bonfim e Cantá, no Estado de Roraima, sustentada pela 
Portaria 316/PRES, de 04/04/1997, recebeu duas contestações. Uma, por parte do Governo 
do Estado de Roraima e, outra, por parte do Sr. Rui Augusto C. Rodrigues, sendo que 
ambas foram julgadas improcedentes pelos Pareceres relativos às razões e provas 
apresentadas.

Diante do exposto, o Presidente da FUNAI, Sr. Glênio da Costa Alvarez, 
encaminhou os autos do Processo FUNAI/BSB/3435/81, que trata da Identificação e 
Delimitação da Terra Indígena Muriru, com a minuta da Portaria Declaratória em anexo e 
os Processos FUNAI/BSB/2427/99 e FUNAI/BSB/2443/99, que tratam das contestações 
apresentadas à FUNAI pelo Governo do Estado de Roraima e pelo Sr. Rui Augusto C. 
Rodrigues, respectivamente, ao Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça, Dr. José 
Gregori, para que este, aquiescendo a proposta do GT Portaria n° 316/PRES/97, declare de 
posse permanente dos Wapixána, os limites definidos para a Terra Indígena Muriru.

Face ao exposto, estamos aguardando o pronunciamento do Ministério da 
Justiça que, concordando com os estudos apresentados, fará publicar no D.O.U a Portaria 
Declaratória da Terra Indígena.

Atenciosamente,

À Senhora

PAULO ROBERTO SOAkES
Diretor de Assuntos Fundiários

Dra. DEBORAH MACEDO DE BRITO PEREIRA
Procuradora Geral da República 
6o Câmara de Coordenação e Revisão 
Av. L/2 -  Quadra 604 -  Lote 23, sala 1032 
70.200-901 -  Brasília -  DF Entrague na CaDIM - 6." Câmara

E m.J á J .o .L  / âo .a /..A%....Lk.:..Q̂ OT*s
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Recebido por;

A í s . (n o m e )
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)
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RELATORIO N° 030/2001 

Referência : PA MPF/PGR 08100.002554/99-75 

Assunto : Regularização fundiária da T.I. Muriru - RR 

Grupo: Wapixána

Técnico responsável: Maria Fernanda Paranhos______

Brasília, 8 de m aio^jíS^M ^^v*

^  ■

6A.CAM/000277/2001

Sra. Procuradora,

A Terra Indígena Muriru, situada nos municípios de Bonfim e Cantá, no Estado de 

Roraima, foi declarada de posse permanente do grupo indígena Wapixana pela Portaria n° 

357 assinada no dia 20/04/2001 pelo Ministro da Justiça e publicada no D.O.U de 

23/04/2001, conforme anexo.

‘Maria Jernanda P. de ‘Paula e Sdva 
Analista Pericial-Antro poio^ia
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853221.10
23.10
24.10
25.10
29.10
30.10

Condensadores elétricos próprios para montagem em superfície (SMD)

8333 Resistências elétricas próprias para montagem em superfície (SMD)
8j34.00.00 Circuito impressos multicamadas e circuitos impressos flexíveis multicamadas, próprios 

para as máquinas, aparelhos, equipamentos c dispositivos constantes neste Anexo.
8536.50 Interruptor, seccionador, comutador c codificador digitais
8536.90.30
8536.90.40

Soquetes para microestruturas eletrônicas 
Conectores para circuito impresso

8537.10.1
8537.10.2 
8537.10.30

Comando numérico computadorizado
Controlador programável
Controlador de demanda dc energia elétrica

8538.90.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados, partes da 
subposicão 8536.50. dos itens 8537.10.1 e 8537.10.2 e do subitem 8537.10.30

8541 Diodos, transistores c dispositivos semelhantes semicondutores; dispositivos fotossen- 
síveis semicondutores, incluídas as células fotovoltáicas, mesmo montadas cm módulos 
ou painéis: diodos emissores de luz: cristais piezoelétricos montados

8542 Circuitos integrados c microconiuntos eletrônicos
8543.81.00 Cartões e  etiquetas dc acionamento por aproximação

8544.70,10
8544.70.20

8544.70.30
8544,70.90
9001.10.1
9001.10.20

Cabos de fibras óticas com revestimento externo de material dielétrico 
Cabos de fibras óticas com revestimento externo de aço, próprios para instalação sub
marina •
Cabos dc fibras óticas com revestimento externo de alumínio
Outros cabos de fibras óticas, exceto os munidos de pecas de conexão______________
Fibras óticas .
Feixes de fibras óticas

9013.80.10 Dispositivos de cristais líquidos (LCD)
9018 Instrumentos c aparelhos digitais nara uso médico hospitalar
9019 Aparelhos respiratórios digitais de reanimação
9025.19.90 Tennômctro industrial microprocessado do subitem 9025.19.90
9026 Instrumento e aparelhos digitais para medida ou controle da vazão do nível da pressão 

ou dc outras características variáveis dos líquidos ou gases
9027 Instrumentos e aparelhos digitais D a r a  análise física ou química
9028 Contadores digitais dc gases, líquidos ou de eletricidade incluídos os aparelhos para sua 

aferição
9029 Outros contadores digitais
9030 Osciloscópios, analisadores de espectro e outros instrumentos e aparelhos para medida 

ou controle de grandezas elétricas baseados em técnicas digitais
9031 80 40 Computador de bordo para veículos automotores
9032.89
9032.90

Instrumentos e aparelhos digitais para regulação ou controle automáticos 
Partes e pecas para os produtos da posição 9032.89

RETIFICAÇÃO

DECRETO N! 3.793, DE 19 DE ABRIL DE 2001 

(Publicado no Diário Oficial de 20 de abril de 2001, Seção I)

Na página 16, 2S coluna, nas assinaturas, leia-se: Marco Antonio de Oli
veira Maciel, Amaury Guilheime Bicr e Benjamin Bcnzaquen Sicsú.

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2001

Outorga concessão para exploração de po
tencial hidráulico, por meio da usina hi
drelétrica denominada Barra Grande, em 
trecho dò rio Pelotas, nos Estados de Santa 
Catarina c Rio Grande do Sul, e dá outras 
providências'

O  VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercido 
do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo cm vista o 
disposto na Lei n* 9.074, de 7 de julho de 1995, e no Decreto n! 
2.003, de 10 dc setembro dc 1996, bem como o que consta do 
Processo n* 48500.006606/99-76,

D E C R E T A :
, Art. 1* Fica outorgada às empresas VBC Energia S.A., Alcoa 

Alumínio S.A., Valesul Alumínio S.A., DME Energética Ltda. c Ca
margo Corrêa Cimcntos S.A., que constituem o Grupo de Empresas 
Associadas Barra Grande - GEAB, concessão de uso de bem público 
para exploração dc potencial hidráulico, por meio da usina hidre
létrica denominada Barra Grande, e sistema de transmissão de in
teresse restrito da central geradora, cm trecho do rio Pelotas, lo
calizado nos Municípios de Anita Garibaldi, Estado de Santa Catarina 
e  Esmeralda, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A energia elétrica produzida será utilizada 
pela empresa Camargo Corrêa Cimcntos S.A., para uso exclusivo, po
dendo comercializar seus excedentes dc energia elétrica, eventual e 
temporária, nos termos do art. 26 da Lei n : 9.427, de 26 de dezembro 
de 1996, mediante autorização da Agência Nacional dc Energia Elétrica 
-ANEEL, e comercializada pelas empresas VBC Energia S.A., Alcoa 
Alumínio S.A., Valesul Alumínio S.A., DME Energética Ltda,, na con
dição de produtor independente, nos termos da Lei n* 9.074, de 7 de 
julho de 199*5, e do Decreto n! 2.003, de 10 de setembro de 1996.

Art. 2! A concessão de que trata este Decreto vigorará pelo 
de trinta e cinco anos, contado da data de assinatura do res

pectivo Contrato de Concessão de Uso de Bem Público.

§ 1? O contrato deverá ser assinado no prazo estipulado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, sob pena de ine
ficácia da concessão outorgada por este Decreto.

§ 2* A requerimento das Concessionárias, apresentado até 
trinta e seis meses antes do termino do prazo do contrato, a concessão 
poderá ser prorrogada, nas condições que forem estipuladas.

Art. 3 r As Concessionárias poderão estabelecer linhas de 
transmissão destinadas ao transporte dc energia elétrica aos seus res
pectivos centros de cargas, sendo-lhes facultada a aquisição negociada 
das respectivas servidões, mesmo que em terrenos de domínio público 
e faixas de domínio dc vias públicas, com sujeição aos regulamentos 
administrativos.

Art. 4? Os bens e instalações utilizados para a produção de 
energia elétrica na usiná referida no art. 1: somente poderão ser 
removidos, cedidos, transferidos ou alienados mediante prévia e ex
pressa autorização da ANEEL.

Parágrafo único. Findo o prazo da concessão, os bens e as 
instalações vinculados à exploração da usina hidrelétrica Barra Gran
de e do sistema dc transmissão de interesse restrito da central ge
radora passarão a integrar o patrimônio da União, garantida a in
denização daqueles ainda não amortizados, na forma da legislação em 
vigor.

Art. 5? Às Concessionárias ficam obrigadas a satisfazer as 
exigências de proteção ao meio ambiente, de controle dc cheias, 
gestão do reservatório e respectivas áreas de proteção, e demais pres
crições acauteladoras do uso da água, previstas no art. 143 do Codigo 
de Aguas e na legislação subsequente.

A rt 6 Este Decreto entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Brasília, 20 dc.abril de 200Í; 180s da Independência c 113* 
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL 
José Jorge

DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2001

Homologa a demarcação administrativa da 
Terra Indigena Migucl/Joscfa, localizada no 
Município dc Autazes, Estados do Ama
zonas. .

DESPACHOS D O  VICE-PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO 

CARGO DE PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA

MENSAGEM 

Exposição de Motivos

O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício 
do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe 
confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art. 
19, § 1*., da Lei n1 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 5! do 
Decreto n! 1.775, de 8 de janeiro dc 1996,

N ! 365, de 20 de abril de 2001. Encaminhamento ao Congresso Nacional 
do texto da Medida Provisória n! 2.3 41-1, dc 20 de abril de 2001.

D E C R E T A :
Art. 1! Fica homologada a demarcação administrativa, pro .̂ 

movida pela Fundação Nacional do índio - FUNAI, da terra indigr 
destin;
descrita: a Terra Indigena denominada Miçuel/Joseía, com supc 
de mil seiscentos e vinte e oito hectares, oitenta ares c noventa 

dezessete mil, oite 
os, situada no N

ado do Amazonas, circunscreve-se aos seguir 
rtindo dó Marco SAT-03 dc coordenadas

: e oito hectares, oitenta ares c hoyenta e um 
centiares e perímetro de dezessete mil, oitocentos e dezesseis metros 
e trinta c um centímetros, situada no Municipio de Autazes, no 
Estado do Amazonas, circunscreve-se aos seguintes limites: NORTE: 
partindo dó Marco SAT-03 dc coordenadas geográficas 
03°47*51,70513" S e 59°10*34,15671" Wgr, localizado na cabeceira do 
Igarapé do Miguel, segue o citado igarapé a jusante até o Ponto P-01 
de coordenadas geográficas 03°47'34,5582" S e 59°09'26,7989" Wgr, 
localizado na confluência do citado igarapé com o Lago do Miguel; 
dai, segue pela margem do referido lago até o Ponto P-02 de co-

zado na confluência de um igarapé sem denominação com o Lago 
Miguel; LESTE: do ponto 3ntes descrito, segue a jusante do 
rido igarapé até o Ponto P-03 de coordenadas geográficas 
17*35,3254" S e 59°07,48,5281" Wgr, localizado na confluência do 

referido igarapé com o Igarapé do Sampaio; daí, segue a jusi 
o Ponto P-04 dc coordenadas geográficas 03o48'01,3261 
59°07’37,1559" Wgr, localizado ná confluência do referido

do
referii 
03*47*35,3;

mpaio até o Ponto P-Ü5 dc coordenadas geográí 
03°49’57,6140" S e 59o08'05,4196H Wgr, localizado na confluência do 
citado igarapé com o Lago do Sampaio; SUL: do. ponto antes des
crito, segue por uma linha reta, com azimute e distância de 
322°26,17" e 1.132,85 metros, até o Marco SAT-01 dc coordenadas 
geográficas 03°49’29,06836" S e 59°09’28,36030" .Wgr: OESTE: do 
ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute c dis
tância de 305°45'01" c 999,30 metros, até o Marco M-01 dc co
ordenadas geográficas 03°49'09.26342" S e 59°09’53,95236" Wgr.; 
dai, segue por uma linha reta, com azimute c distância de 307°28'48" 
e 850,74 metros, até o Marco M-02 de coordenadas geográficas 
03°48’52,36056" S e 59°10'15,78408” Wgr.; daí, segue por uma linha 
reta, com azimute c distância de 342°55'56" e 997,15 metros, até o 
Marco M-03 de coordenadas geográficas 03°48’21,31322" S c 
59°10*25,18865” Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute e 
distância de 342°55'59" e 950,92 metros, até o Marco SAT-3, inicio 
da descrição deste perímetro (do Marco SAT-01, até o Marco SAT- 
03, confronta-se com terras de domínio da União). Base cartográfica 
utilizada na elaboração deste memorial descritivo; SA.21-Y-C-V - 
1:100.000 - DSG - 1980.

Art. 2- Este Decreto entra em vigor na data de sua pu
blicação.

Brasília, 20 de abril de 2001; 180* da Independência e 113- 
da República.

MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MACIEL
José Gregori

r  ■ i ; ’ S
Ministério da Justiça

■

GABINETE D O  MINISTRO
PORTARIA NT 357, DE 20 DE ABRIL DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no'Decreto n° 1.775, de 8 de 
janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação 
Nacional do índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da 
Terra Indigena MURIRU, constante do processo FU- 
NAI/BSB/3435/81,

CONSIDERANDO que a Terra Indigena localizada nos Mu
. nicípios dc Bonfim e Cantá, Estado dc Roraima, ficou identificada 

nos termos do § Io do art. 231 da Constituição Federal e inciso I do 
art. 17 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, como sendo 
tradicionalmente ocupada pelo grupo indígena Wapixana;

CONSIDERANDO os termos do Despacho n° 10, de 9 de 
abril de 1999, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário Oficial 
da União de 14 dc abril de 1999 e Diário Oficial do Estado dc 
Roraima no dia 14 de maio de 1999;

CONSIDERANDO os termos dos pareceres da FUNAI, jul
gando improcedente as contestações opostas à identificação e de
limitação da terra indígena, resolve:

Art. Io Declarar de posse permanente do grupo indigena 
Wapixana a Terra Indígena MURIRU, com superfície aproximada de 
5.520 ha (cinco mil quinhentos e vinte hectares) e perímetro também 
aproximado de 30 km (trinta quilômetros), assim delimitada: NORTE: 
Partindo do Ponto P-l de coordenadas geográficas aproximadas de 
02°35'08,2" N e 60° 14*55,6" Wgr., situado na encosta de um morro, 
scgue-sc em linha reta até o Ponto P-2 de coordenadas geográficas 
aproximadas de 02o35'26,8,, N e 60°13'10,7H Wgr., situado na con
fluência do Rio Quitauau com o Igarapé do Tatu; daí, segue-se por 
este, a montante, até o Ponto P-3 de coordenadas geográficas apro
ximadas de 02°35*28,3" N e 60°11'15,8" Wgr., situado na confluência 
com o Igarapé do Rato. LESTE: Do ponto antes descrito segue-se em 
linha reta até o Ponto P-4 dc coordenadas geográficas aproximadas de 
02°34*27,8" N e 60°09’40,9" Wgr., situado na confluência dos dois 
braços do Igarapé Muriru; daí, segue-se em linha reta até o Ponto P- 
5 de coordenadas geográficas aproximadas de 02°32'21,0" N e 
60°l0'07,3" Wgr., localizado nas margens do Igarapé da Cigana; dai, 
seguc-se por este, a jusante, até o Ponto P-6 dc coordenadas geo
gráficas aproximadas de 02°31'50,r N e 60°10*26,2" Wgr., situado 
na confluência com o Igarapé Aturaiú. SUL: Do ponto antes descrito 
segue-se pelo Igarapé Aturaiú, a jusante, até o Ponto P-7 dc co-
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ordenadas geográficas aproximadas de 02°32'20,6" N e 60oH'47,3" 
Wgr., situado próximo a confluência do Igarapé Aturaiú com o Rio 
Quitauau; daí segue-se em linha réta até o Ponto P-8 de coordenadas 
geográficas aproximadas de 02°32’20,5" N e 60° 12'26,5" Wgr., daí, 
segue-se em linha reta até o Ponto P-9 dç coordenadas geográficas 
aproximadas de 02°32'14,5'’ N e 60®14’34,7" Wgr. OESTE: Do ponto 
antes descrito segue-se ern linha reta até o Ponto P-10 de coordenadas 
geográficas aproximadas de 02o33,08.9" N e 60°15*25,2" Wgr., si
tuado na encosta de um morro; daí, segue-se o contorno do morro, 
pelo lado oeste, até o Ponto P -11 de coordenadas geográficas apro
ximadas de 02°34’18,7" N e  60°15*27,1* W’gr., daí, segue-se em linha 
reta até o Ponto P-í, início da descrição deste perímetro. A Base 
cartográfica utilizada refere-se às folhas NA.20-X-D-I1I, Escala 
1:100.000 - DSG - Ano 1983.

Art. 2o Declarar que a terra indígena de que trata esta Por
taria, situada na faixa dc fronteira, submete-se ao disposto no art. 20,
§ 2o, da Constituição Federal.

Art. 3o Á FUNAI promoverá a demarcação administrativa da 
Terra Indigena ora declarada, para posterior homologação pelo Pre
sidente da República, nos termos do art. 19, § Io, da Lei n° 6.001/73 
c  do art. 5o do Decreto n° 1.775/96.

Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data <fe sua pu-
blicaçào.

JOSÉ GREGOR1

PORTARIA N* 358, DE 20 DE ABRIL DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições e tendo cm vista o disposto no Decreto n° 1.775, dc 8 de 
janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI, objetivando a definição de. limites da 
Terra Indígena KUMARU DO LAGO UALÁ, constante do processo 
r UNAI/5* SUER/388/91

( CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada no Mu-
«cipio dc Jumá, Estado do Amazonas, ficou identificada nos termos 

§ Io do art. 231 da Constituição Federal e inciso I do art. 17 da Lei 
^ H . 0 0 1 ,  de 19 de dezembro de 1973, como sendo tradicionalinente 

Ripada pelo grupo indígena Kulina; . . •
. CONSIDERANDO os termos do Despacho n° 46, de Io dé 

setembro de 2000, do Presidente da FUNAÍ, publicado no Diário 
. Oficial da União de 6 de setembro de 2000 e Diário Oficial do Estado 

do Amazonas no dia 20 dc setembro de 2000;
CONSIDERANDO que transcorrido o prazo de 90 (noventa) 

dias para o contraditório, contados da publicação no DOE/AM, não 
foram registradas quaisquer manifestações com base no art. 2®, § 8o 
do Decreto n° 1.775/96, resolve:

Art. Io Declarar dc posse permanente do grupo indígena 
Kulina a Terra Indígena KUMARU DO LAGO UALÁ, com su
perfície aproximada de 80.000 ha (oitenta e cinco mil hectares) e 
perímetro também aproximado de 175 km (cento e setenta e cinco 
quilômetros), assim delimitada: NORTE: Partindo do Ponto-01 dc 
coordenadas geográficas aproximadas 02o46'50" S e 65°52’25" Wgr., 
localizado na margem direita do Rio Juruá, segue pelo referido rio, a 
jusante, até o Ponto-02 dé coordenadas geográficas aproximadas 
02°44'25" S e 65°46‘05" Wgr., localizado na confluência com o Iga
rapé Pauapixuna; daí, segue por uma linha seca até o Ponto-03 de 
coordenadas geográficas aproximadas 02°44'05" S e 65°45'15" Wgr., 
localizado na margem esquerda do Igarapé Romão ou Ramiro. LES
TE: Do ponto antes descrito, segue pela margem esquerda do Igarapé 
Romão ou Ramiro, a montante, até o Ponto-04 de coordenadas geo
gráficas aproximadas 02?59'45" S e ÓSMIMS" Wgr., localizado na sua 
cabeceira; daí, segue por uma linba seca até o Ponto-05 de co
ordenadas geográficas aproximadas 03°0ri5" S e 65°40’25" Wgr.,

- localizado na cabeceira dé um igarapé sem denominação, afluente da 
margem esquerda do Rio Copacá; dai, segue por uma linha seca até 
o Ponto-06 dc coordenadas geográficas aproximadas 03o10‘25” S c 

Wgr., localizado na cabeceira do Igarapé Preto. SUL: Do 
ponto antes descrito, segue por uma linha seca até o Ponlo-07 dc ' 
coordenadas geográficas aproximadas 03o0S'40" S e 65°49'25" Wgr., 
localizado na cabeceira dc um igarapé sem denominação, daí, segue 
oela margem direita deste, á  jusante, até o Ponto-08 dc coordenadas 

•ográficas aproximadas 03od5,30” S e 65°53'30" Wgr., localizado na 
onfluência com o Igarapé Marupá.. OESTE: Do ponto antes descrito,•-- - — i------- J- *— -— -------í  - ■---*~ Ponto-
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. j^gue pela margem direita do Igarapé Marupá, a jusante, até o
de coordenadas geográficas aproximadas 02°59'10" S e 65°54'25" 

gr., localizado ha confluência com o Rio Jumá; dai, segue pela 
rnargem direita do referido rio, a jusante, até o Ponto-01, início da 

. descrição deste perímetro. A  Base Cartográfica utilizada na elabo
ração deste memorial: SA.20.V-A c SA-20.Y.CÍ Escala 1:250.000 - 
RADAM - 1978

Art. 2o À FUNAI promoverá a demarcação administrativa da 
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pelo Pre
sidente da República, nos termos do art. 19, § P , da Lei n° 6.001/73 
e do art. 5o do Decreto n® 1.775/96.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicaçào.

JOSÉ GREGORJ

PORTARIA N? 359. DE 20 DE ABRIL DE 2001

. O. MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições c ferido errt vista o disposto no Decreto n® 1.775, de 8 dc 
janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação 
Nacional do indio - FUNAI, objetivando a definição de limites da 
Terra Indígena 1NÃWÉBOHONA, constante do processo FU- 
N AI/BSB/3622/8),

CONSIDERANDO que a Terra Indigena localizada nos Mu
nicípios de Pium e La; 
identificada nos termos

goa da Confusão, Estado do Tocantins, ficou 
; do § 1° do art. 231 da Constituição Federal e 

inciso I do art. 17 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, como 
sendo tradicionalmente ocupada pelos grupos indígenas Javaé, Karajá 
e Ava-Canoeiro;

CONSIDERANDO os termos do Despacho n® 72, de 26 de 
novembro de 1999, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário 
Oficial da União de 3 dc dezembro de 1999 c Diário Oficial do 
Estado do Tocantins no dia 31 de dezembro de 1999;

CONSIDERANDO os termos dos pareceres da FUNAI, jul
gando improcedente a contestação oposta à identificação e delimi
tação da terra indígena, resolve:

Art. 1° Declarar de posse permanente dos gnipos indígenas 
Javaé, Karajá e Aya-Canociro a Terra Indigena INAWÉBOHONA, 
com superfície aproximada de 376.545 ha (trezentos e setenta e seis 
mil, quinhentos e quarenta e cinco hectares) e perímetro também 
aproximado de 400 km (quatrocentos quilômetros), assim delimitada: 
NORTE: partindo do Ponto 01 dc coordenadas geográficas apro
ximadas 10p12’00" S e SOUQ^ã® WGr., localizado na margem direita 
do Rio Riozinho, segue por uma linha seca até o Ponto 02 de co
ordenadas géográficas aproximadas Í0°12‘00" S e 49°57*I5" WGr., 
localizado na margem esquerda do Rio Javaés. em frente a foz do Rio 
Riozinho do Ezequiel. LESTE: do ponto antes descrito, segue a mon
tante, pela margem esquerda do Rio Javaés até o Ponto 03 =  Marco 
SAT-07 de coordenadas geográficas geodésicas 1JUI 0*00,3761" S e 
50p00'16,0155" WGr. SUL: do ponto antes descrito, segue por uma 
linha seca, até o Ponto 04 = Marco SAT-06 de coordenadas geo- 

. gráficas geodésicas m O D O ^S Ç " S c 50°22’59,9096" WGr., loca
lizado próximo a estrada de acesso ao Lago do. Mamão. OESTE: do 
ponto, antes descrito, segue por uma linha seca, até o Ponto 05 = 
Marco SAT-Q5 de coordenadas geográficas geodésicas 
10-50'00,3100" S e 50°22'59,346r WGr. dai, segue por uma linha 
seca, até o Ponto 06 de coordenadas geográficas aproximadas- 
10°50’00" S e 50°14’38“ WGr, localizado na margem direita do Rio 
Randi Toró, situado próximo ao Marco SAT-04, dai, segue a jusante 
pela sua margem direita até o Ponto 07 de coordenadas geográficas 
aproximadas 10°30’20” S e 50°I6‘00" WGr., localizado na confluência 
com o Rio Riozinho, daí. segue a jusante pela sua margem direita até 
o Ponto 01, início da descrição deste perímetro. Nos trechos com
preendidos entre òs pontos 03 e 06, confronta-se com a Terra In- 
digena Parque do Araguaia. A Base cartográfica utilizada refere-se às 
folhas SC.22-Z-A c SC.22-Z-C - Escala 1: 250.000 - DSG - Ano 
1983.

Art. 2° Para fins do disposto no art. 57 da Lei n® 9.985, de 18 
de julho de 2000, a FÚNAI apresentará ao IBAMA um Plano de 
Gestão Sócioambiental com vistas à preservação dos recursos naturais 
da terra orá declarada e respeito aos direitos indígenas dos grupos que 
nela habitam.

Art. 3° A FUNAÍ promoverá a demarcação administrativa da 
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pelo Pre
sidente da República, nos termos do art. 19, § 1°, da Lei n° 6.001/73 
e do art. 5° do Decreto n° 1.775/96.

Art. 4° Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação. .

JOSÉ GREGO RI

PORTARIA N! 360, DE 20 DE ABRIL DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto n° 1.775, de 8 de 
janeiro dé 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação 
Nacional do índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da 
Terra Indígena VARZINHA, constante do processo FU- 
NAI/BSB/1522/96 .

CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada nos Mu
nicípios de Caraá e Maquiné, Estado do Rio .Grande do Sul, ficou 
identificada nos termos do § Io do art. 231 da Constituição Federal c 
inciso I .do art. 17 da Lei n° 6.001, de 19 de dezembro, dé 1973, como 
sendo tradicionalmente ocupada pelo grupo indigena Guarani 
M'Byá;

CONSIDERANDO os termos do Despacho n® 27, de 31 de 
maio de 2000, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário Oficial 
da União de 02 de junho de 2000 e Diário Oficial do Estado do Rio 
Grande dò Sul no dia 15 de junho de 2000;

CONSIDERANDO que transcorrido o. prazo dc 90 (noventa) 
dias para o contraditório, contados da publicação no DOE/RS, não 
foram registradas quaisquer manifestações com base no art. .2®, § 8® 
do Decreto n® 1.775/96, resolve:

Art. 1“ Declarar de posse permanente do grupo indígena 
Guarani M’Byá a Terra Indigena VARZINHA, com superfície apro- 
xjmada de 795 ha (setecentos e noventa e cinco hectares) e perímetro 
também aproximado de 15 km (quinze quilômetros), assim delimi
tada: NORTE: Partindo do Ponto 01, de coordenadas geográficas 
aproximadas 29°42'17"S e 50°16'05"Wgr., coincidente com o ponto 
03 da delimitação da T. I. Guarani Barra do Ouro, segue por uma 
lirxha reta até o Ponto 02, de coordenadas geográficas aproximadas 
29°42'27"S c 50°|5'24"Wgr., localizado próximo à cabeceira de um 
igarapé sem denominação, formador do Arroio Água Parada; daí, 
segue por uma. linha reta, até o Ponto 03, dc coordenadas geográficas
aproximadas 29°42M2"S e 50t>14'27',Wgr.; dai, segue por uma linha 
reta até o Ponto 04, de coordenadas geográficas aproximadas 
29°42'15"S e 50°I4'08"Wgr., localizado à margem de um igarapé sem 
denominação, formador do Arroio Água Parada; dai, segue por uma 
linha reta até o Ponto 05, de coordenadas geográficas aproximadas 
29°42;08"S e 50°13’59"Wgr.; dai, segue por uma linha reta até o 
Ponto 06, de coordenadas geográficas aproximadas 29°42.'20"S e 
50°13'23"Wgr.; LESTE:Do ponto antes descrito, segue por uma linha 
reta até o Ponto 07, de coordenadas geográficas aproximadas 
29°42'43’’S e 50°13'32"Wgr.; daí, segue por uma linha reta, no limite 
intermunicipal Caraá/Maquiné, acompanhando o divisor de águas, 
passando pelo Ponto 08, de coordenadas geográficas aproximadas 
29"43,12nS e 50°13'36"Wgr., até o Ponto 09, dc coordenadas geo
gráficas aproximadas 29°43'31"S e 50c 13'22"Wgr.; SUL:Do ponto 
antes descrito, segue pelo divisor dc águas do Morro das Domingas, 
no limite intermunicipal Caraá/Osório, passando pelo Ponto 10, de 
coordenadas geográficas aproximadas 29043’49’'S e 50o13'46"Wgr. e 
pelo Ponto 11, de coordenadas geográficas aproximadas 29°44'04"S e 
50°13'53"Wgr., até o Ponto 12, de coordenadas geográficas apro
ximadas 29°44'20”S e 50°13'49"Wgr., localizado â margem de um 
caminho existente, junto a uma cerca divisória; OESTE:Do ponto
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antes descrito, segue por uma linha reta, acompanhando a cerca exis
tente, até o Ponto 13, de coordenadas geográficas aproximadas 
29°43'27"S e 50°14'37"Wgr.; daí, segue por uma linha rela, até o 
Ponto 14, dc coordenadas geográficas aproximadas 29°42’58"S ç 
50°I5'00"Wgr., localizado à margem de um igarapé sem denomi
nação, formador do Arroio dos Sinos; daí, segue por uma linha reta, 
ate o Ponto 15. de coordenadas geográficas aproximadas 29042'59”S 
e 50°16’03"Wgr., localizado à margem esquerda do Arroio dos Sinos, 
coincidente com o ponto 63 da delimitação da T. I. Guarani Barra do 
Ouro; daí, segue pelo referido arroio, a montante, até o Ponto 16, de 
coordenadas geográficas aproximadas 29°42,35,,S e 50®15'41"Wgr., 
localizado em sua cabeceira, próximo ao limite intermunicipal Ca- 
raá/Maquiné c coincidente com o ponto 02 da delimitação da T. 1. 
Guarani Barra do Ouro; daí, segue por uma linha reta, até o Ponto 01, 
início desta descrição. OBS.: Confronta com a terra indígena Guarani 
Barra do Ouro, do Ponto 15 ao Ponto 01. A Base Cartográfica 

• utilizada na elaboração deste memorial: SH.22-X-C-V-1 e SH.22-X- 
C-V-2. Escala 1:50.000. DSG/1979. Datum Horizontal: Córrego Ale
gre/MG

, Art. 2° A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da 
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pelo Prc- 
sidente da República, nos tçimos do art.. 19, § Io, da Lei nu 6.001/73 
e do art. 5° do Decreto n° 1.775/96. -

Art. 3® Esta Portaria entra em vigòr na data de sua pu
blicação. . •.

JOSÉ GREGORJ

PORTARIA Ns 361, DE 20 DE ABRIL DE 2001

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto n® 1.775, de 8 dc 
janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela Fundação 
Nacional do índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da 
Terra Jndígena WAIWAI,' constante do processo FU- 
NAI/BSB/0923/81,

CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada nos Mu
nicípios de Caracaraí, Caroebe, São João da Baliza c São Luiz do 
Anauá, Estado dc Roraima, ficou identificada nos termos do § 1° do 
art. 231 da Constituição Federal e inciso I do art. 17 da Lei »° 6.001, 
de 19 de. dezembro de 1973, como sendo tradicionalmcntc ocupada 
pelo grupo indigena WaiWai;

CONSIDERANDO os termos do Despacho n° 16. de 23 de 
abril de 1999, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário Oficial 
da União de 27 de abril de 1999 e Diário Oficial do Estado de 
Roraima no dia 14 de maio de 1999;

CONSIDERANDO os termos do Parecer n° I65/DE1D/DAF. 
de 13 dc outubro de 1999, e Despacho n® 256/PG/FUNAI, dc 31 de 
maio dc 2000, julgando improcedente a contestação oposta à iden
tificação e delimitação da terra indigena, resolve:

Art. 1° Declarar de posse permanente do grupo indígena 
WaiWai a Terra Indígena WAIWAI, com superfície aproximada de 
405.000 ha (quatrocentos c cinco mil hectares) e perímetro também 
aproximado dc 309 km (trezentos e nove quilômetros), assim de
limitada: NORTE: Partindo do ponto P-l de coordenadas geográficas 
aproximadas 01°46'00"N e 59°48'45"WGr, lodalizado próximo a ca
beceira dc um igarapé sem denominação, afluente da margem es
querda do Igarapé Sales, segue por uma linha reta até o ponto P-02 de 
coordenadas -geográficas aproximadas 01°45'53"N e 59°4r24"WGr. 
localizado no limite internacional Brasil/Guiana. LESTE: Do ponto 
antes descrito, segue pelo limite internacional até o ponto P-03 dc 
coordenadas geográficas aproximadas 0It’27'55”N e 59°18’08"WGr, 
localizado no referido limite; daí, segue por uma linha reta até o 
ponto P-4 de coordenadas geográficas aproximadas 0I°26’28”N c 
59°I9'58"WGr, localizado em uma das nascentes do Rio Jatapú; dai, 
segue pelo referido rio, a jusante, até o ponto P-05 de coordenadas 
geográficas aproximadas 0I°12’26"N e 59°17’21"WGr, localizado na 
confluência de um igarapé sem denominação, afluente de sua margem 
esquerda. SUL: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta até 
o ponto P-06 de coordenadas geográficas aproximadas 01°05'46"N e 
59°44’03”WGr, localizado à margem direita do Igarapé São Luiz; dai, 
segue pelo referido igarapé, a jusante, até o ponto P-07 de coor
denadas geográficas aproximadas 01°04’55"N c 59°57'39"WGr, lo
calizado na confluência de um igarapé sem denominação, afluente dc 
sua margem esquerda. OESTE: Do ponto antes descrito segue por 
uma linha reta até o ponto P-08 de coordenadas geográficas apro
ximadas 0l°08'26"N e 59°58’30”WGr, localizado na margem esquer
da do Rio Anauá; daí, segue pelo referido rio, a montante, até o ponto 
P-09 de coordenadas geográficas aproximadas OJ®ir.36"N c 
59°56,J9”WGr, localizado na confluência do Igarapé do Banho: dai, 
segue pelo referido igarapé, a montante, até o ponto P-10 de co
ordenadas geográficas aproximadas 0I°18’30’'N c 59"56’36',WGr, lo
calizado próximo a sua cabeceira; daí, segue por uma linha reta até o 
ponto P-l! dc coordenadas geográficas aproximadas 01°25'40"N c 
59,,54'20"WGr, localizado na cabeceira dc um igarapé sem deno
minação, afluente da margem direita do Rio Anauá; dai, segne pelo 
referido igarapé, a jusante, até o ponto P-12 dc coordenadas geo
gráficas aproximadas 0l°28'39"N e 59°5IW W G r, localizado na con
fluência de outro igarapé sem denominação, afluente de sua margem 
esquerda; dai, segue por este, a montante, até o ponto P- l3 de co
ordenadas geográficas aproximadas 0 2 °31 ’20”S e 59°51'30"WGr, lo
calizado cm sua cabeceira; daí, segue por uma linha reta até o ponto 
P-14, de coordenadas geográficas aproximadas 01°32'54"N c 
59052’28"WGr, localizado na margem direita de um igarapé sem 
denominação, afluente da margem direita do Igarapé Sales; daí. segue 
pelo igarapé sem denominação, a jusante, até o ponto P -l5 de co
ordenadas geográficas aproximadas OI°33'39"N c 59o5 ! '0 r ’WGr, lo
calizado na sua confluência com o Igarapé Sales; daí, segue pelo 
referido igarapé, a montante, até o ponto P-l6 de coordenadas geo
gráficas aproximadas Ol°39'07"N e 59°50'32"WGr. localizado na con
fluência de um igarapé sem denominação, afluente de sua margem 
esquerda; dai, segue pelo referido igarapé, a montante, até o ponto P- 
01, inicio da descrição deste perímetro. A Base cartográfica utilizada 
refere-se às folhas NA.2I-Y-A-1, NA.2I-Y-A-II. NA.2J-Y-A-IV c 
NA.21-Y-A-V, Escala 1:100.000 - DSG - Ano 1983.
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

©
RELATORIO N° 034/2001 

Referência : PA MPF/PGR 08100.002554/99-75 

Assunto : Regularização fundiária da T.I. Muriru - RR 

Grupo: Wapixána

Técnico responsável: Maria Fernanda Paranhos______

Brasília, 24 de maio de 2001

Sra. Procuradora,

V

« IU J IH
O procedimento administrativo de demarcação da Terra Indígena Muriru ^

encontra-se no Departamento de Demarcação da Funai, na fase inicial do proo^ssouJ e 03
rtjGoct gv1'

demarcação, isto é, o chefe do departamento, Sr. Manoel C olom b^^t^gp^áV pw A f b 

material a ser enviado para a Comissão de Licitações . O decreto de Jjjjníòlogação da 

demarcação só sairá após o término de todo o processo.

‘Mai-m iFernanda 2> de Taufa e Süm 
Analista Penclal-AnUopoJogia
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

NOTA TÉCNICA N.° 029-1/2002 Brasília, 20 de março de 2002.

Referência: Processo n.° 08100.002554/99-75

Assunto: Informações sobre o estágio atual do procedimento de demarcação da 

Terra Indígena.

Grupo: Wapixana

Terra Indígena: T.I. Muriru/RR

Interessados: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, 6 a CCR- 

PGR/Brasília

Estagiário Responsável: Estêvão Rafael Fernandes

Em relação ao Despacho de 03.09.2001, fl. 25 do referido Processo, tenho a 

informar que conforme informações obtidas junto ao Departamento de 

Demarcação/DAF/FUNAI, já  foi contratada empresa para realizar os trabalhos de 

demarcação física da área, estando no aguardo de emissão de Ordem de Serviço 

autorizando o início dos trabalhos

Atenciosamente,

Estêvão Rafael Fernandes 

Estagiário
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< 7 U „ r „ f t  M n c e d o  l lJ u e r n t  J r ^ r i t t o  P t r e l  1
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jr.t.f n.'iÇ30 a RevisãoMombro-fl*- ^ *  U i n am C.» U *

^  A/OM/VaVu^. |vcO\Q csJCudJI/^rah cU vuoMfc.

£/á WHecÇg ‘Vodqner de Castiffw
Subprocuradora-Geral ds República
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6A.CAM/000924/2002

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

NOTA TÉCNICA N°124-I/2002 Brasília, de 19 setem bro de 2002

Referência: 08100.002554/99-75

Assunto: R eferente ao Processo de Demarcação Física da TT AAuriru/RR

firupo: Wapixána

Terra Indígena: Muriru/RR

Interessados: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, 6° CCR-PCR/Brasília 

Analista Pericial Responsável: Maria Fernanda Paranhos

Sra. Coordenadora,

No que se re fe re  a atualização de informações sobre os procedimentos de 
Demarcação Física da T I Muriru é sabido que no mês de agosto passado esses 
trabalhos foram concluídos. Segundo o Departamento de demarcação da Funai - DED, 
no momento o Processo em questão já  foi enviado para a D iretoria de Assuntos 
Fundiários, do mesmo órgão, aguardando encaminhamento para efetivação do decreto  
de homologação.

São as informações

AQ i 3 t A t i £ 5»
Lígit/Ma ria Barbosa Timas 
Estagiaria em Antropologia
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6a Câmara de Coordenação e Revisão 

________ (índios e Minorias)

INFORMAÇÃO N.° 69 /2005  Brasília, 17 de agosto de 2005 

Assunto: Identificação e Delimitação da TE Muriru (RR) 

Procedimento Administrativo: 08100.002554/99-75 

Interessada: Dra. Deborah Macedo Duprat 

Analista Pericial: Marco Paulo Froés Schetinno 

Estagiária Assistente: Marianna Assunção Figueiredo Holanda

De acordo com o relatório de indentificação e delimitação da T I Muriru, 

publicado em DOU de 14 de abril de 1999, ficou provado pelos levantamentos 

realizados que a área da TI Muriru vem sendo ocupada tradicionalmente há mais de um 

século pelos grupos indígenas Atoraiú e Wapixána. A área delimitada foi de 5.520 

h ecta res  e abrange os municípios de Cantá e Bonfim.

Foram apresentadas duas contestações: do Ooverno do Estado de Roraima e do 

cidadão Rui Augusto da Costa. Contudo, de acordo com Ofício n° 66 da DAF/Funai, de 

24 de janeiro de 2001, ambas as contestações foram julgadas improcedentes pelos 

Pareceres relativos às razões e provas apresentadas.

Na Portaria n° 357, de 20 de abril deste  ano, o M J declara de posse 

permanente do grupo indígena Wapixána a TE Muriru. O procedimento admistrativo 

foi encaminhado ao então DED/Funai, para o processo de demarcação.



De acordo com NT n° 124-1/2002, em agosto desse ano a demarcação física da 

T I foi concluída e em outubro de 2004 a T I foi homologada. Contudo, a CCDAF/Funai 

informou que uma das coordenadas foi publicada errada e o processo encontra-se, 

atualmente, no M J para re tif ica r o erro.

Í0\AS\dj>J
Marianna Assunção F. Holanda 

Estagiária em Antropologia

l
Marco Paulo Froés Schettmo 

Analista Pericial em Aritropologia
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ATA DA 310a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2005, a partir das 10h, na sede da Procuradoria
Geral da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra.
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, o Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira e o Dr. Durval
Tadeu Guimarães. Secretariou a reunião a analista processual Carla Daniela Leite Negócio. Foram
objeto de discussão e/ou deliberação os seguintes expedientes e procedimentos administrativos:
1. Procedimento Administrativo n° 08100.007122/96-35. Assunto: Acompanhamento, junto ao 

Supremo Tribunal Federal, da Ação Cível Originária n° 323-7. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que a ACO 323 já  foi extinta. Unânime.

2. Procedimento Administrativo n° 08100.003146/97-32. Assunto: Construção de linha de 
transmissão ligando o sistema Guri -  Venezuela a Boa Vista/RR, cortando a Terra Indígena 
São Marcos. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República 
no Estado de Roraima, unânime.

3. Procedimento Administrativo n° 08100.008431/97-86. Assunto: Recursos da Procuradoria 
Regional da República -  I a Região em ação civil pública que trata do Parque Indígena do 
Araguaia (Ilha do Bananal). Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, 
em razão da perda de objeto. Unânime.

4. Procedimento Administrativo n° 08100.004598/98-31. Assunto: Indenização à Comunidade 
Indígena Xokleng, de Ibirama, pelos danos sofridos pela construção da Barragem Norte, que 
inundou a reserva Indígena Duque de Caxias. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, unânime.

5. Procedimento Administrativo n° 08100.007103/98-52. Assunto: Material oriundo de 
reuniões no Ministério das Relações Exteriores, visando examinar as posições defendidas pelo 
Brasil na área de direitos das populações indígenas nos foros internacionais (Nações Unidas e 
Organização dos Estados Americanos). Projeto de Declaração Interamericana e das Nações 
Unidas sobre Direitos das Populações Indígenas. Declaração de Durban. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, devendo a Coordenadoria de Documentação 
e Informação manter os documentos em arquivo. Unânime.

6. Procedimento Administrativo n° 08100.007591/98-06. Assunto: Acompanhamento da ação 
civil pública n° 98.0006937, proposta pelo Ministério Público Federal contra a Funai e a 
Fundação Nacional de Saúde, objetivando o estabelecimento de uma política pública de saúde 
baseada no Modelo de Atenção Integral à Saúde do índio. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 08100.007984/98-11. Assunto: Acompanhamento da Ação 
n° 97.60001892-6, promovida pela Funai contra Valdir Giarettta e outro, que tramitou perante 
a Vara federal da Subseção Judiciária de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 08100.008002/98-81. Assunto: Ação proposta pela 
Comunidade Indígena Xavante contra União, Ibama e Companhia Docas do Pará, que contesta 
a realização de obras para a implantação da Hidrovia Araguaia Tocantins. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

9. Procedimento Administrativo n° 08100.00.8016/98-95. Assunto: Acompanhamento da Ação
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União contra Apolinário Alves da Silva e outros. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

10. Procedimento Administrativo n°08100.002554/99-75. Assunto: Relatório circunstanciado de 
identificação e delimitação da T.I. Muriru, de interesse do grupo indígena Wapixana, no 
Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, em 
razão da perda do objeto. Unânime.

11. Procedimento Administrativo n° 08100.006606/99-19. Assunto: Ação civil pública movida 
pelo Ministério Público Federal objetivando a anulação do contrato 039/82, celebrado entre a 
Funai e a empresa Timbó -  Indústria de Mineração Ltda., cujo objeto foi a construção de uma 
estrada na T.I Waimiri-Atroari. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, em razão da perda de objeto. Unânime.

12. Procedimento Administrativo n° 08100.007974/99-48. Assunto: Portaria Presidencial n° 
984, de 22.10.99, que cria grupo de trabalho para estudar a viabilidade de reagrupamento dos 
índios Xetá e seus descendentes, no Estado do Paraná. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004263/2000-41. Assunto: Insatisfação dos índios 
Assurini com as obras realizadas pelo Governo do Estado do Pará em decorrência do Termo de 
Compromisso firmado com a Secretaria de Transportes -  Setran em razão da abertura da 
estrada denominada PA-156, que liga o Município de Cametá a Tucuruí, no interior da sua 
terra de ocupação tradicional. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Município de Marabá/P A, unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.000892/2001-82. Assunto: Recomendação n° 
003/2001 -  PR/SP, dirigida à Fundação Cultural Palmares, para que reveja o estudo de 
identificação e reconhecimento territorial da Comunidade Remanescente do Quilombo do 
Carmo, no Município de São Roque/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Município de Sorocaba/SP, unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002764/2001-73. Assunto: Impactos da UHE 
Quebra-queixo sobre a Terra Indígena Xapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007047/2001-38. Assunto: Portaria n°
001/2001/RPB, que instaurou inquérito civil público com o fim de investigar a existência de 
uma comunidade quilombola no povoado de Cedro, Município de Mineiros/GO. Relator: Dr. 
Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

17. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007277/2001-05. Assunto: Identificação da 
Comunidade Remanescente do Quilombo de Casca, no Estado do Rio Grande do Sul, e 
delimitação das terras ocupadas pela mesma. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Pelo seu arquivamento, unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006550/2002-57. Assunto: Reivindicações de 
recursos da Funai para implementação de projeto de auto-sustentação na Comunidade 
Guajajara, no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, unânime.

19. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008350/2002-39. Assunto: Deficiência no 
atendimento à saúde indígena pelo Instituto Trópicos, responsável pela prestação de assistência 
à saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá/MT. Relatora: Dra. Deborah

2
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Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, que já 
investiga o assunto. Unânime.

20. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010111/2002-49. Assunto: Denúncia de 
narcotráfico na Terra Indígena Guajajara, no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, que está 
acompanhando a questão. Unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.00465/2003-56. Assunto: Carta s/n°, de 20 de 
janeiro de 2003, que faz considerações a de fatos ocorridos na Terra Indígena Kokama e 
solicita providências do Ministério da Justiça, da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da 
6a Câmara de Coordenação e Revisão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Município de Tabatinga/AM, unânime.

22. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002309/2003-30. Assunto: Documento elaborado 
na X  Assembléia Geral da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, realizada no 
período de 13 a 16 de março de 2003 no Município de Pacaraima. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação judicial em banco de dados 
próprio. Unânime.

23. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002800/2003-61 e apensos. Assunto: Propostas 
elaboradas pela Associação das Comunidades Indígenas Kaxarari -  ACIK, que tem como 
objetivo pedir apoio da sociedade por melhores condições de vida. Promoção de Arquivamento 
às fls. 40/43. Procurador Oficiante: Dr. Fernando José Piazenski, Procurador da República 
no Estado do Acre. Relatora; Dra. Deborah Duprat. Decisão: Retomem os autos à 
Procuradoria da República no Estado do Acre, para notificação do representante. Unânime.

24. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.003726/2003-08. Assunto: Desaparecimento do 
índio Joaquim Xavante, residente na Aldeia Volta Grande/MT. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, local dos 
fatos. Unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004340/2003-13. Assunto: Termo de
Ajustamento de Conduta entre a Companhia Vale do Rio Doce -  CVRD e a Funai, tendo como 
objeto a implantação de projetos estruturantes na Comunidade Indígena Sumí (T.I. Sororó) 
como medida compensatória pela implantação da estrada de ferro Carajás. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, em razão da perda de objeto. Unânime.

26. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004603/2003-86. Assunto: Inquérito Civil 
Público instaurado na Procuradoria da República no Estado de São Paulo para apurar os danos 
ambientais causados pela implantação do Rodoanel Mário Covas, trechos note, sul e leste. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

27. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005363/2003-37. Assunto: Proposta de alteração 
do Decreto n° 1.775, de 8 de janeiro de 1996, para incorporar, de forma explícita, a consulta ao 
Conselho de Defesa Nacional -  CDN quando se tratar de terras localizadas na faixa de 
fronteira. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, por falta de 
objeto. Unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005703/2003-20 Assunto: Termo de Conciliação 
referente à contratação temporária de técnicos para a Funai por meio de convênios com 
organismos internacionais. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: pelo seu arquivamento, 
em razão do exaurimento do objeto. Unânime.

3
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29. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007687/2003-18. Assunto: Liminar concedida na 
Ação Civil Pública n° 2003.36.00012735-0, movida pelo Ministério Público Federal, tendo 
como objetivo compelir a Funai a reiniciar os trabalhos de campo do Grupo Técnico de 
demarcação das terras indígenas Sangradouro e Volta Grande, no Estado do Mato Grosso. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação em 
banco de dados próprio. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007801/2003-00. Assunto: Representação de 
lideranças da Terra Indígena Araribóia, no Estado do Maranhão, relatando graves problemas 
enfrentados pela Comunidade Indígena Guajajara, tais como assassinatos de índios, danos 
ambientais, entre outros, e solicitando apoio das autoridades. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007953/2003-02. Assunto: Decreto de Io de 
setembro de 2003, que institui Grupo de Trabalho Interministerial para propor medidas para 
elaborar diagnóstico e apresentar propostas acerca da situação fundiária das terras de domínio 
da União no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, uma vez que, com a homologação da T.I. Raposa Serra do Sol, o presente 
procedimento resta sem interesse. Unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008157/2003-89. Assunto: Atuação de servidores 
da Funai em prejuízo da erradicação do garimpo de diamantes nas T.I.s Roosevelt e Parque do 
Aripuanã. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, tendo em vista 
que a questão já  está sob acompanhamento da Procuradoria da República no Estado de 
Roraima. Unânime.

33. Procedimento Administrativo n°1.00.000.009534/2003-05. Assunto: Instalação de antena de 
rádio e de posto da Polícia Rodoviária Federal na Terra Indígena São Marcos/RR. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

34. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009535/2003-41. Assunto: Abaixo-assinados dos 
índios participantes da Aty-Guassu -  Grande Assembléia das etnias Guarani, Nandeva e 
Kaowá, realizada nos dias 17 e 18.10.2003, onde foram discutidos problemas fundiários, 
violência física contra os povos indígenas, falta de recurso e ausência de representantes 
indígenas na elaboração de projetos e na administração de recursos destinados aos índios. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

35. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009745/2003-30. Assunto: Ação de Reintegração 
de Posse n° 2000.72.02.001916-1, que tramita na Ia Vara da Justiça Federal de Chapecó/SC. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.000735/2004-10. Assunto: Implantação de 
assentamento do MST -  Desapropriação da Fazenda Sudamata -  Limite com a T.I Rio 
Formoso, ocupada pelos índios Pareci/MT. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter 
à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, local dos fatos. Unânime.

37. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001008/2004-70. Assunto: Investigações para 
apurar o homicídio de Carlito Cinta Larga, vítima de emboscada na entrada de sua residência, 
em Aripuanã/MT. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da 
República no Estado de Rondônia. Unânime.

38. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004674/2004-60. Assunto: Irregularidades nos 
convênios firmados pela Funasa nos Estados do Maranhão e Pará com o Instituto de
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Cooperação Pró-Vida. Promoção de Arquivamento à fl. 103. Procurador Oficiante: Dr. 
Juraci Guimarães Júnior, Procurador da República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

39. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008127/2004-53. Assunto: Pedido de revisão dos 
limites da T.I. Apinajé. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da 
República no Estado do Tocantins, unânime.

40. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001766/2005-79. Assunto: Solicitação, por 
correio eletrônico, de membro da Comissão Pastoral da Terra, de informações a respeito das 
áreas indígenas localizadas na região de incidências da rodovia Transamazônica. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Pará, 
unânime.

41. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006118/2005-17. Assunto: Representação 
promovida pelo Conselho das Aldeias Waiãpi -  APINA, que encaminha o documento “Como 
é nosso jeito de vier e como planejamos nosso futuro”, no qual explicitam a necessidade de 
promover a mudança para novas aldeias localizadas no interior da Terra Indígena, apresentam 
as prioridades para o ano de 2005 e pedem o apoio do Ministério Público Federal para a 
compra de munição e armas de caça. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Estado do Amapá, a quem cabe decidir sobre o pleito de compra 
de armas e munições pelos Waiãpi.

42. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006703/2005-17. Assunto: Ofício do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana -  CDDPH, que solicita indicação de membro da 6a 
CCR para compor as comissões especiais destinadas a apurar denúncias de violações de 
direitos humanos perpetradas contra o Povo Indígena Xavante, no Estado do Mato Grosso, e 
contra crianças Guarani-Kayowá e Guarani-Nhandeva da Reserva Indígena de Dourados, no 
Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Dar ciência 
da indicação ao Dr. Eugênio Aragão. Após, arquive-se. Unânime.

43. Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000240/2004-03. Assunto: Possíveis
irregularidades praticadas pela cacique Esmeralda Dias, consoante representação formulada 
por indígenas da Aldeia Massacará/Kaimbé. Promoção de Arquivamento às fls. 29/31. 
Procurador Oficiante: Dr. Sidney Pessoa Madruga, Procurador da República no Estado da 
Bahia. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

44. Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000534/2005-16. Assunto: Termo de Declarações 
prestadas por Uilson Souza Santos, índio Tuxá, a quem foi negado o acesso livre e gratuito ao 
transporte municipal em Juazeiro/B A. Promoção de Arquivamento à fl. 14. Procurador 
Oficiante: Dr. Sidney Pessoa Madruga, Procurador da República no Estado da Bahia. 
Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

45. Procedimento Administrativo n° 08105.001163/96-41. Assunto: Conflitos fundiários 
envolvendo os índios Tapeba. Promoção de Arquivamento à fl. 31. Procurador Oficiante: Dr. 
Márcio Andrade Torres, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel 
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

46. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001024/2004-95. Assunto: Existência de 
aterramento nas proximidades da Aldeia Sobradinho, no Estado do Ceará. Promoção de 
Arquivamento às fls. 24/25. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador
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da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

47. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000072/2005-47. Assunto: Ofício do Núcleo de 
Apoio Local da Funai no Ceará, que comunica a existência de ação de reintegração de posse 
versando sobre área pertencente aos índios da etnia Tapeba, no Município de Caucaia/CE. 
Promoção de Arquivamento à fl. 50. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, 
Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

48. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000802/2005-17. Assunto: Representação 
encaminhada por indígenas, noticiando, genericamente, possíveis irregularidades 
administrativas no âmbito da Funai, tais como: retirada de madeira, ouro e diamantes de terras 
indígenas, sob a possível conivência dessa autoridade. Promoção de Arquivamento às fls. 
70/74. Procurador Oficiante: Dr. Francisco Guilherme Vollsted Bastos, Procurador da 
República no Distrito Federal. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

49. Procedimento Administrativo n° 08109.00.0734/99-60. Assunto: Representação formulada 
pela Associação de Moradores do Povoado Santa Maria dos Pinheiros, noticiando a omissão 
do Incra em destinar ao povoado, ocupado por remanescentes de quilombos, acesso à Rodovia 
BR-135. Promoção de Arquivamento às fls. 107/109. Procurador Oficiante: Dr. Juraci 
Guimarães Júnior, Procurador da República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

50. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.001222/2004-66. Assunto: Ocorrência de 
ilicitudes em tese praticadas por agentes públicos contra José Celso Ribeiro da Silva nas 
dependências do Reformatório Agrícola Krenak. Promoção de Arquivamento às fls. 25/26. 
Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no 
Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

51. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.000464/2004-72. Assunto: Apurar eventuais 
irregularidades na aplicação do “ICMS Ecológico”, instituído pela Lei Estadual n°2.193, 
mormente no que concerne às populações indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 
378/383. Procurador Oficiante: Dr. Allan Versani de Paula, Procurador da República no 
Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Duval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado 
o arquivamento, unânime.

52. Procedimento Administrativo n° 08112.001131/98-91. Assunto: Regularização Fundiária da 
Terra Indígena Xakriabá de Rancharia. Promoção de Arquivamento à fl. 127. Procurador 
Oficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas 
Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Remeter à Coordenadoria 
Antropológica. Unânime.

53. Procedimento Administrativo n°08112.002170/99-69. Assunto: Situação conflituosa 
instalada na Terra Indígena Guarani, no Município de Carmésia/MG, a partir de agressão 
praticada por Girlan Loures da Silva contra Salvino dos Santos Bráz, ambos índios Pataxó. 
Promoção de Arquivamento à fl. 361. Procurador Oficiante: Dr. Adailton Ramos do 
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago 
de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.



54. Procedimento Administrativo n° 1.22.000.000971/2004-79. Assunto: Desconexidade 
objetiva das informações sobre a população indígena de aldeias Maxacali e Xakriabá, apuradas 
pela Anatei, em comparação com os dados informados pela Funai em Censo Demográfico 
efetivado em 2002. Promoção de Arquivamento às fls. 174/175. Procurador Oficiante: Dr. 
Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. 
Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

55. Procedimento Administrativo n° 1.23.002.000087/2001-34. Assunto: Desintrusão de 
garimpeiros da T.I. Munduruku, no Estado do Pará. Procurador Oficiante: Dr. Felipe Fritz 
Braga, Procurador da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Retomem os autos à Procuradoria da República no Município de Santarém 
para que se manifeste conclusivamente a respeito do teor dos autos. Unânime.

56. Procedimento Administrativo n° 1.25.000.003325/2004-51. Assunto: Representação 
formulada por índios Guarani e Kaingang, que presta esclarecimentos acerca da utilização, 
pelos representantes, de veículo da Funasa. Promoção de Arquivamento às fls. 15/16. 
Procuradora Oficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches Krueger. Relator: Dr. Durval 
Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

57. Procedimento Administrativo n° 1.25.005.000296/2005-15. Assunto: Exigência do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal de assistência da Funai ou de sentença liberatória da 
tutela para abertura e manutenção de contas correntes de indígenas. Promoção de 
Arquivamento à fl. 23. Procurador Oficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da 
República no Município de Londrina/PR. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

58. Procedimento Administrativo n° 1.25.007.000004/2005-16. Assunto: Oficio n°
106/DSEI/COREPR/Funasa, que informou que não estava ocorrendo o pagamento da equipe 
de profissionais de saúde que prestavam assistência à população indígena do Município de 
Paranaguá, o qual estava sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Paranaguá, 
conforme Termo de Compromisso n° 019/2002, firmado entre o Município e a Funasa. 
Promoção de Arquivamento às fls. 125/126. Procurador Oficiante: Dr. João Vicente Beraldo 
Romão, Procurador da República no Município de Paranaguá/PR. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

59. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000661/2000-81. Assunto: Obras de asfaltamento 
na BR 275, que liga as cidades de Petrolândia e Tacaratu, passando pela Terra Indígena 
Pankararu. Promoção de Arquivamento às fls. 265/266. Procurador Oficiante: Dr. Marcelo 
Mesquita Monte, Procurador da República no Estado de Pernambuco. Relator: Dr. Eitel 
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

60. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000328/2002-34. Assunto: Ameaças sofridas por 
Jaime Antônio de Moura, integrante da Comunidade Indígena Kapinawá, no Município de 
Buíque/PE. Promoção de Arquivamento às fls. 49/50. Procuradora Oficiante: Dra. Luciana 
Marcelino Martins, Procuradora da República no Estado de Pernambuco. Relator: Dr. Eitel 
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

61. Procedimento Administrativo n° 1.31.000.000841/2002-56. Assunto: Presença do Sr. 
Sandro Contarato, que pertence aos quadros da Polícia Militar do Estado de Rondônia, na 
Terra Indígena Cinta Larga. Promoção de Arquivamento às fls. 7/9. Procurador Oficiante:

7



MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

Dr. Reginaldo Pereira da Trindade. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

62. Procedimento Administrativo n° 08125.000264/98-82. Assunto: Apreensão de aeronaves 
suspeitas de abastecerem garimpos clandestinos durante a Operação Yanomami. Suspeita de 
retirada do motor de uma das aeronaves apreendidas no hangar do aeroclube de Boa Vista. 
Promoção de Arquivamento às fls. 101/103. Procurador Oficiante: Dr. Maurício Fabretti, 
Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

63. Procedimento Administrativo n.° 08123.005875/96-75. Assunto: Suposta violação dos 
direitos e interesses da Comunidade Indígena Guarani Morro da Saudade, em decorrência da 
suspensão do Termo de Compromisso de Convênio n° 066, de 04/09/1996, firmando entre a 
Secretaria Municipal de Educação/SP e o Centro de Cultura Indígena Guarany Ambá Arandú. 
Promoção de Arquivamento à fl. 873. Procuradora Oficiante: Dra. Isabel Cristina Groba 
Vieira, Procuradora da República no Estado de São Paulo. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

64. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000350/2002. Assunto: Carta do Cacique da T.I. 
Toldo Chimbangue, d 28.6.2002, denunciando o apresentador do programa SBT Verdade, João 
Rodrigues, e o agricultor Vitorio Piccini por prática de racismo. Promoção de Arquivamento às 
fls. 105/106. Procurador Oficiante: Dr. Harold Hoppe, Procurador da República no Município 
de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

65. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000009/2004-36. Assunto: Termo de declarações 
prestadas por Tarcísio Pedro Carvalho à Procuradoria da República no Estado de Santa 
Catarina, no qual noticia ser vítima de discriminação racial por parte de Antônio Luiz Larusso 
Lato, vulgo “Toni Lago”, repórter do SBT local. Promoção de Arquivamento às fls. 149/150. 
Procurador Oficiante: Dr. Harold Hoppe, Procurador da República no Município de 
Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

66. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000015/2004-93. Assunto: Apurar eventual 
irregularidade na percepção do benefício assistencial pelo curador da índia Maria de Oliveira. 
Promoção de Arquivamento às fls. 32/33. Procurador Oficiante: Dr. Harold Hoppe, 
Procurador da República no Município de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

67. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000159/2004-40. Assunto: Possível irregularidade 
na demissão do professor Moacir Feliciano, que lecionava na Escola Indígena Cacique 
Vanhkre. Promoção de Arquivamento às fls. 107/108. Procurador Oficiante: Dr. Rubens José 
de Calasans Neto, Procurador da República no Município de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval 
Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

68. Procedimento Administrativo n° 1.34.012.000325/2003-71. Assunto: Apurar eventual 
omissão da Prefeitura Municipal no combate a doença conhecida como “bicho-do-pé”, que 
atinge a Comunidade Indígena Piçaguera, localizada no Município de Peruíbe/SP. Promoção 
de Arquivamento às fls. 43/47. Procurador Oficiante: Dr. Luiz Antônio Palacio Filho, 
Procurador da República no Município de Santos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
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69. Procedimento Administrativo n° 1.34.012.000326/2003-15. Assunto: Discriminação sofrida 
por integrantes das comunidades Piaçaguera e Rio Branco no Festival de Cultura Paulista

às fls. 58/63. Procurador Oficiante: Dr. Felipe Jow Namba, Procurador da República no 
Município de Santos. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

70. Procedimento Administrativo n° 1.34.012.000147/2004-69. Assunto: Apurar supostas 
ameaças efetuadas pelo Cacique da Terra Indígena Piaçaguera, em Peruíbe/SP, a alguns 
indígenas que moram naquela região. Promoção de Arquivamento às fls. 20/21. Procuradora 
Oficiante: Dra. Daniela de Oliveira Mendes, Procuradora da República no Município de 
Santos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

71. Procedimento Administrativo n° 1.34.018.000176/2003-90. Assunto: Termo de depoimento 
prestado pelo Sr. Henrique Mesquita na Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 
solicitando intervenção do Ministério Público Federal para impedir a retirada de sua família da 
Praia da Figueira, em Ubatuba/SP. Promoção de Arquivamento às fls. 80/82. Procurador 
Oficiante: Dr. Ângelo Augusto Costa, Procurador da República no Município de Taubaté/SP. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

72. Procedimento Administrativo n° 08127.000539/99-76. Assunto: Proposta de levantamento 
de áreas remanescentes de quilombo na região do Jalapão/TO. Promoção de Arquivametno à 
fl. 50. Nota Técnica n° 47/2005, da Coordenadoria Antropológica da 6a CCR. Procurador 
Oficiante: Dr. Zilmar Antônio Drumond, Procurador da República no Estado do Tocantins. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Tendo em vista as informações contidas na Nota 
Técnica produzida pela Coordenadoria Antropológica, retomem os autos à Procuradoria da 
República no Estado do Tocantins, para exame e providências. Unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a n

Tradicional, realizado no Parque da Água Branca, em São Paulo. Promoção de Arquivamento

DEBORAH MACEDO D BRITTO PEREIRA
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora

Subprocurador-Geral da República

SuDprocuradpr-ijerai da KepuDiica
^Membro



MPF/PGR N° 08100.002554/99-75

Arquive-se, conforme teor da Ata n° 310a Reunião da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão, realizada no dia 24 de agosto de 2005 com a participação da Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, Coordenadora da 6a CCR, e dos Membros Dr. 
Eitel Santiago de Brito Pereira e Dr. Durval Tadeu Guimarães (fl. 34).

Brasília, 17 de outubro de 2005

Roberto Berm erae M. Pacheco 
Técnico Administrativo 

MPF/63 CCR
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