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INTERESSADO:

, )
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS (PRDC)

ASSUNTO: '  CÓDIGO:

Indenização a ocupantes não-índios da T. I. Kulina do médio Juruá, situada no Estado do Amazonas.
OUTROS DADOS: ......... ............................

Ofício PRDC/AM n° 210, de 02/08/99, solicitando auxílio da Câmara nos sentido de 
gestionar junto à FUNAI para a viabilização dos recursos necessários aos pagamentos das 
indenizações.
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 

PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO

OFÍCIO PRDC/AM N° 210

| f |  Manaus, 02 de agosto de 1999
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

08100.006227/99-19
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

Senhora Subprocuradora-Geral

Apraz-me cumprimentá-la, oportunidade em que, no interesse 
da Representação PRDC/AM N° 97.1000265-1, que trata da construção de vilas para 
não-índios na T. I. Kulina do Médio Juruá, solicito de Vossa Excelência o competente 
auxílio desse órgão para que, junto ao Presidente e Diretor de Assuntos Fundiários da 
Fundação Nacional do índio, realize gestões para a viabilização dos recursos 
necessários ao pagamento das indenizações dos ocupantes não-índios da referida 
terra indígena.

Outrossim, encaminho-lhe, para conhecimento, cópia do 
relatório elaborado pelo Técnico Pericial em Antropologia desta PR/AM, acerca da T. I. 
Kulina do Médio Juruá.

Ao ensejo, renovo-lhe protestos de estima e apreço.

’ ( \ j A S n 7
SÉRGIO LAURIATERREIRA 

Procurador da República 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

Entregue na CaDiív) o." Câmara j
J q I  /  •ú àç / v : _ ^  horas

j Recebido p-o.-
■ - )

Excelentíssima Senhora
Doutora MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Digníssima Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 6a Câmara de
Coordenação e Revisão/MPF
Brasília/DF
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RELATÓRIO PRELIMINAR DA VIAGEM À CIDADE DE EIRUNEPÉ E À TERRA 
INDÍGENA KULINA DO MÉDIO JURUÁ

Jo rg e  Bruno Sales Souza 
Técnico Pericial em Antropologia MPF/PR-AM

A viagem a que este relatório se refere foi determinada pelo 
Ex.mo Procurador da República, Dr. Sérgio Lauria Ferreira, para instrução de 
procedimento autuado nesta Procuradoria da República no Amazonas sob número 
97.1000265-1, que versa sobre denúncia de construção de vilas para não-índios na 
Terra Indígena Kulina do Médio Juruá. A referida denúncia foi formulada por 
representantes do Conselho de Missão entre os índios - Comin, órgão da Igreja de 
Confissão Luterana no Brasil, que desenvolve, há vários anos, projetos de assistência 
e capacitação de indígenas das etnias Kulina e Kanamari. Segundo o Comin, a 
Prefeitura Municipal de Eirunepé estaria pretendendo construir agrovilas no interior da 
T. I. Kulina do Médio Juruá, mais precisamente no rio Eirú.

Em meados de 1998, a Procuradoria da República no 
Amazonas foi informada sobre a abertura de clareiras em três antigas colocações de 
seringais no mesmo rio Eirú que, segundo foi relatado, objetivava possibilitar a ida do 
governador do Estado, Sr. Amazonino Mendes, ao local de seu nascimento, 
reforçando, assim, a presença dos ocupantes não-índios dessa  terra indígena.

No início deste ano, a imprensa regional noticiou a construção 
de uma escola municipal no alto rio Eirú, para os moradores não-índios daquela 
localidade, assim como, a construção de duas escolas nas aldeias Kulina desse 
mesmo rio.

Em 30 de março do corrente ano, o Prefeito Municipal de 
Eirunepé/AM, Sr. Dissica Tomaz, em audiência com o Dr. Sérgio Lauria, negou ter 
pretensão de construir as  referidas agrovilas, tendo porém confirmado que construíra 
uma escola para não-índios dentro da terra indígena. Disse, ainda, que aconselhou os 
moradores "cariú" a deslocarem suas casas para a proximidade da escola, construída 
ao lado da casa do Sr. Otávio, no alto rio Eirú. Nessa mesma oportunidade, o Ex.mo 
Procurador da República, Dr. Sérgio Lauria, determinou que este Técnico Pericial em 
Antropologia realizasse um levantamento sobre a questão.

A terra  indígena

Os Kulina ocupam diversas terras nos Estados do Amazonas e 
do Acre, sendo as maiores a T.l. do Alto Rio Purus e  T.l. Kulina do Médio Juruá. Esta 
última, a  que se  refere este levantamento, teve sua demarcação homologada pelo 
Presidente da República por Decreto de 14 de dezembro de 1998, de acordo com o 
que prescreve o Decreto 1.775/96, disciplinador do procedimento demarcatório das 
terras indígenas.

A T. I. Kulina do Médio Juruá tem a extensão de 770.300ha, e 
está localizada nos municípios am azonenses de Eirunepé, Envira e Ipixuna. A 
população, de quase 1.200 pessoas, encontra-se distribuída entre 17 aldeias, nas 
calhas dos rios Juruá, Envira, Eirú, Acurawa e  Gregório. No rio Eirú, são duas aldeias,
São José e Estirão, contando com 85 e 90 habitantes, respectivamente; no entanto, 
deve-se considerar que há uma população flutuante, originária de outras aldeias que 
visitam regularmente as do rio Eirú.

Apesar de estar demarcada fisicamente e  homologada, a  T. I.
Kulina do Médio Juruá ainda não foi desintrusada, i.e., os moradores não-índios, .não»,. —
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foram retirados da área. Essa população de não-índios no rio Eirú é composta de 
aproximadamente 35 famílias, dispersas ao longo do rio, havendo apenas uma 
pequena concentração dos familiares do Sr. Otávio, onde há 13 casas e a escola 
recentemente construída pela prefeitura de Eirunepé. Sabe-se da presença de 
ocupantes não-índios também no rio Envira e Gregório.

Em época recente o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, criou um projeto de assentamento rural que deveria abrigar 
as famílias moradoras da T. I. Kulina do Médio Juruá, no entanto, o projeto foi 
implantado sem que houvesse o deslocamento das referidas famílias ocupantes da 
terra indígena, antes, foram distribuídos lotes para muitos citadinos de Eirunepé.

Os Kulina

Embora conhecidos pelo etnônimo Kulina, esse  povo utiliza o 
termo Madihâ (Madirrá), que em sua língua quer dizer "gente", para expressar sua 
unidade enquanto grupo étnico diferenciado. Segundo Eduardo Viveiros de Castro, o 
conceito Madihá foi utilizado outrora que referir as unidades locais e parentelas do 
povo Kulina. Esse autor relacionou 66 nomes de Madihá Kulina, relacionando-os com 
suas localizações predominantes (Viveiros de Castro apud Aquino, 1995). Na 
atualidade, os nomes dos Madihá têm sido relegados ao esquecimento em razão das 
pressões do contato com a sociedade envolvente.

A história do contato desse povo têm início com a penetração 
dos caucheiros peruanos e seringueiros brasileiros na região do Médio Juruá, na 
última década do século passado. Os Kulina foram rapidamente integrados aos 
trabalhos de exploração da borracha e na década de 20 desse século, o Chefe do 
Posto do Serviço de Proteção ao índio do rio Gregório, relata diversos conflitos entre 
os Kulina e os seringueiros, especialmente o Coronel Conrado Pinto Gomes, que se 
considerava dono das terras do Rio Eirú.

Importante ainda ressaltar que o mesmo chefe de posto do SPI, 
indica os seringais do rio Eirú como a área de maior concentração dos Kulina no 
Médio Juruá (337 índios em 1924).

A participação dos Madihá na atividade seringueira, ao mesmo 
tempo que os tomava mão-de-obra barata para os patrões seringalistas, possibilitou 
que o povo pudesse manter sua alteridade, conservando parte de seus tradicionais 
costumes e  modo de vida. De fato, a atividade seringueira era facilmente assimilada 
pelos Kulina posto que não exigia deles grande alteração nas suas formas de 
produção, nem do ritmo de suas atividades cotidianas.

Com o declínio da atividade borracheira, os Kulina encontraram 
na venda de bananas, vassouras de palha e de artesanatos uma fonte alternativa de 
recursos financeiros dos quais dependem para comprar determinados produtos que 
foram incorporados às suas necessidades, como por exemplo sal, roupas, munição, 
etc. No entanto, e sses recursos financeiros são, em geral, insuficientes para atender à 
demanda da população indígena.

O contato com a sociedade ocidental provocou muitas 
transformações na cultura Madihá, sem no entanto dominá-la. Os Kulina mantiveram 
sua língua, sua religiosidade e tradições próprias. Ainda hoje, a figura do pajé é  muito 
respeitada pelos Kulina, que buscam seu auxílio para resolver muitos problemas, 
especialmente aqueles decorrentes da feitiçaria. O pajé domina uma técnica de 
retirada de pedras (dori) do corpo dos enfermos, curando-os.

Os Madihá também costumam ingerir uma substância 
psicoativa, a  Ayahuasca, conhecida entre eles pelo nome de ramT, para poder prever 
o futuro. Essa substância é  bebida por quase todos os indígenas, inclusive os mais 
jovens, e a ingestão da bebida é um momento de muita euforia na Aldeia, havendo 
preparativos com música (tocada de uma espécie de violino) e, posteriormente o canto



de músicas tradicionais do povo Kulina. No dia em que presenciei o ritual, os 
indígenas começaram a beber o ramí pôr volta da dezenove horas e até à meia-noite 
ainda estavam contando e dançando, no pátio da aldeia.

No dia-a-dia, a alimentação dos Kulina provém da caça, pesca 
e  das pequenas roças que plantam próximas a Aldeia. Pude perceber que a  produção 
de farinha é  bem aquém das necessidades do grupo, e na maioria das vezes o 
alimento principal, a cam e ou o peixe, e servido com macaxeira cozida. As frutas são 
também muito apreciadas como alimento, principalmente a banana que parece se 
constituir em uma das mais importantes reservas alimentares dos Kulina.

A situação atual no rio Eirú

Embora o discurso dos brancos ocupantes da terra indígena 
seja de que mantém boas relações com os índios, percebe-se facilmente que a 
realidade é  bem diversa. São comuns os conflitos entre essas duas populações 
principalmente pela atitude preconceituosa que orienta as ações dos brancos com os 
Kulina. De modo geral, os cariús consideram os Kulinas pouco aptos para o trabalho, 
ladrões e ignorantes. Assim, é comum os cariú dizerem que os Kulina roubam suas 
roças e pertences. O Sr. Otávio, por exemplo, relatou algumas ocasiões de conflito 
com os Kulina, que invadiram suas roças de macaxeira e "roubaram" rádio, roupas e 
espingardas.

O conflito mais recente originou-se do "roubo" de cinco 
paneiros de farinha da família do Sr. Papa (ocupante de uma área entre as  aldeias 
São José e Estirão. Ocorrido em meados do mês de maio, e sse  conflito resultou no 
ferimento de 3 três pessoas, sendo duas moradores não-índios e um Kulina. Segundo 
me foi relatado pelo Sr. Severo, pajé da Aldeia Estirão, alguns Kulina se dirigiram para 
a casa do Sr. Papa e pediram farinha, tendo este negado. Posteriormente, os Kulina 
pegaram alguns paneiros de farinha. Quando a família do Sr. Papa percebeu, 
resolveram ir armados atrás dos Kulina e esses revidaram.

Quando estive na Aldeia Estirão, o pajé, Sr. Severo, disse estar 
sendo ameaçado de morte pelos filhos do Sr. Papa, razão pela qual ele tinha evitado 
até então descer o rio Eirú. Ele solicitou que eu e o Chefe de Posto da Funai 
passássem os na casa do Sr. Papa e os dissuadisse a tentar qualquer coisa contra ele 
e os demais Kulina. Assim foi feito, e o filho do Sr. Papa, Antônio, disse-nos que não 
pretendia fazer qualquer violência contra o Sr. Severo, embora o considerasse co- 
responsável pelos ferimentos sofridos pelo seu pai.

Esse episódio ilustra bem que a convivência entre Kulina e 
brancos no Rio Eirú não é  pacífica como quer fazer crer as  autoridades municipais de 
Eirunepé, pelo contrário, a  tensão é sempre latente mesmo quando não há conflito 
violentos.

Por outro lado, a construção de uma escola para os moradores 
não-índios da T. I. Kulina do Médio Juruá, assim como, o apoio que algumas famílias 
estão recebendo do projeto 3o Ciclo, através do Fundepror) para aumentarem a 
produção de grãos, vem fortalecer a falsa expectativa de que haja uma redução dessa 
Terra Indígena e, dessa forma, estimula os conflitos entre índios e brancos na região.

A Prefeitura Municipal de Eirunepé e os Kulina

Como em quase toda a  população da cidade de Eirunepé, as 
autoridades municipais nutrem um profundo preconceito contra os Kulina, 
considerando-os preguiçosos, violentos e bêbados. Uma servidora daquela prefeitura 
municipal chegou a me dizer "nossos índios aqui são inúteis", pois para ela o modo de 
vida dos Kulina não é produtivo.



Mas esse  preconceito nem sempre é tão explícito quanto o 
demonstrado pela servidora municipal, na maioria das vezes ele aparece nas 
tentativas de alterar o modo de vida dos índios, julgando-o fruto da ignorância desses. 
O preconceito aparece também na falsa idéia de igualdade de oportunidades que diz 
oferecer aos índios e aos não índios. No entanto, nada mais injusto do que tratar 
desiguais como se  fossem iguais.

De fato, ao construir duas escolas para os índios nas Aldeias 
São José e Estirão, e uma para não-índios no Alto Rio Eirú, o Prefeito Municipal de 
Eirunepé, Sr. Dissica Tomaz, pretendia agir com equidade, mas desconheceu os 
direitos dos indígenas àquelas terras e ameaça, dessa forma, dificultar a extrusão dos 
não-índios daquela região.

Por outro lado, o Sr. Dissica Tomaz diz não se opor a retirada 
dos ocupantes não-índios da T. I. Kulina do Médio Juruá, desde que indenizados e 
reassentados, o que me parece muito justo. Porém, o Prefeito usa esse  argumento 
para dizer que com a retirada dos não-índios ele estará se desincumbido de atender 
aos índios que habitam o Rio Eirú.

Sugestões

Parece-me conveniente convidar a  FUNAI e o INCRA para 
discutir a possibilidade de reassentamento imediato das famílias não-índias ocupantes 
da T. I. Kulina do Médio Juruá. Do mesmo modo, julgo conveniente solicitar à 6a 
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF que envide esforços junto ao Diretor de 
Assuntos Fundiários e ao Presidente da FUNAI para que sejam pagas as indenizações 
aos referidos ocupantes o mais rápido possível.

Quanto as atividades do projeto 3o Ciclo na T. I. Kulina do 
Médio Juruá, creio ser necessário que se recomende à Prefeitura Municipal de 
Eirunepé e ao Fundepror que se  abstenham de executar projetos no interior dessa 
terra indígena.
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Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : OFÍCIO PRDC/AM N° 210, datado de 02 de agosto de 1999, assina
do pelo Doutor Sérgio Lauria Ferreira -  PRDC

INTERESSADA : Procuradoria da República no Estado do Amazonas (PRDC)

ASSUNTO : Solicita o auxílio da Câmara no sentido de gestionar junto a FUNAI
para a viabilização dos recursos necessários ao pagamento das indeni
zação dos ocupantes não-índios da Terra Indígena Kulina do Médio 
Juruá, situada no Estado do Amazonas.
Obs: Em anexo, relatório de viagem de técnico pericial à referida área.

D E S P A C H O

1. Ciente.

2. Autue-se a documentação em referência.

3. Providencie-se minuta de expediente a ser encaminhada ao Senhor Presiden
te da FUNAI, pleiteando o atendimento do pleito enviado pela Procuradoria 
da República no Estado do Amazonas, anexando cópia da referida docu- 
cumentação.

Brasília, /  ^  de agosto de 1999

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.006227/99-19

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 17/08/99.

_4 jorrWx.;
Sandra F. da Silva 

Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* C âm ara  d e  C o o r d e n a ç ã o  e  R e v isã o  
(C o m u n id a d es  In d ig en a s  e  M inorias)

OFÍCIO N° 3  2  2 -  /99/CaDIM /M PF Brasília, de agosto de 1999

Assunto. Requisita informações sobre a liberação de recursos destinados ao pagamento das in
denizações dos ocupantes não-índios da Terra Indígena Kulina do Médio Juruá/AM.

Senhor Presidente,

Com a finalidade de instruir o Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 
08100.006227/99-19, ora em trâmite nesta Unidade, vimos requisitar de Vossa Senhoria o 
envio de informações sobre a liberação de recursos necessários ao pagamento das indenizações 
dos habitantes não-índios da Terra Indígena Kulina do Médio Juruá, situada no Estado do 
Amazonas.

Em anexo, encaminhamos cópia integral do procedimento administrativo acima 
citado, no qual consta expediente originário do Excelentíssimo Senhor Procurador Regional 
dos Direitos do Cidadão no Estado do Amazonas solicitando o atendimento do pleito em 
questão, bem como de relatório elaborado por Técnico Pericial em Antropologia lotado 
naquela Unidade, contendo detalhes sobre a situação da referida terra indígena.

Fica estipulado, para fins de resposta, o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a 
partir do recebimento deste expediente, com fundamento no Art. 8o, § 5o da Lei Complementar 
n° 75, de 20 de maio de 1993.

Atenciosamente,

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor JOSÉ MÁRCIO PANOFF DE LACERDA
MD. Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI 
N E S T A
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M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  
6a. Câmara de Coordenação e Revisão

~ (Comunidades Indígenas e Minorias)
ERÉNCIA

PROCESSO N° 08100.006227/99-19 (OFÍCIO/N0 322/99/CaDIM/MPF -26/08/99)
ASSUNTO ............

Indenização a ocupantes não-índios da T.l. Kulina do médio Juruá. situada no Estado do Amazonas.
DESTINATÁRIO

Dra. ELIANE

Expirado o prazo para resposta do expediente anexo, não recebemos até o presente momento, qualquer resposta 
do(a) Presidente da FUNAI.

Caso haja interesse em reitera, favor informar sobre:

1) Retomar-me os autos: SIM D NÃO D
2) Aguardar por mais___________________dias.

3) Reiterar, dando o seguinte prazo para resposta:_______ _____________dias.

Brasília-DF/ 15 de setembro de 1999 
\ |  n

Brasília-DF. ^  de de 1 1

Remetím Ostcrlo ^  3 ad<xs

Coordenadora da S' Câmaia Ca CoordanaíSo e



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* C âm ara de C oordenação e Revisão 
(C om unidades Indígenas e  Minorias)

OFÍCIO/N0 Lí) 6 5  /99/CaDIM/MPF Brasília DF, Z. 2. de setembro de 1999.

Assunto: Reitera requisição de informações sobre a liberação de recursos destinados ao 
pagamento das indenizações dos ocupantes não-índios da Terra Indígena Kulina do 
Médio Juruá/AM.
(Referência: Procedimento Administrativo n° 08100.006227/99-19)

Senhor Presidente,

Dirigimo-nos à Vossa Senhoria com a finalidade de reiterar os termos do 
Ofício n° 322/99/CaDIM/MPF, datado de 26 de agosto de 1999 (cópia anexa), por meio do 
qual foram requisitadas informações atualizadas e pormenorizadas sobre a liberação de 
recursos necessários ao pagamento das indenizações do habitantes não-índios da Terra 
Indígena Kulina do Médio Juruá, situada no Estado do Amazonas.

Fica estipulado o prazo de 5 (cinco) dias para fins de resposta, contados a 
partir da data do recibo constante no AVISO DE RECEBIMENTO (AR), com fundamento no 
art. 8, § 5o da Lei Complementar n° 75/93, de 20 de maio de 1993.

Atenciosamente,

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor JOSÉ MÁRCIO PANOFF DE LACERDA
MD. Presidente da Fundação Nacional do índio - FUNAI 
N E S T A
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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Ofício n° c<?7o /GAB

D istrlbulçlo: € ^ l

Dai?.:........................ 4  °  J^)‘l
Re^poncávéí: _ t b S ! . .

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Brasília, de setembro de 1999.

6 A. CA M/000704/99

Senhora Subprocuradora-Geral,

Ao cumprimentá-la cordialmente, refiro-me ao 
Ofício n° 0365/99/CaDIM/MPF, dessa procedência, no qual 
Vossa Excelência reitera requisição de informações sobre as 
indenizações dos ocupantes não-índios da Terra Indígena 
Kulina do Médio Juruá, situada no estado do Amazonas, para, 
de ordem do Senhor Presidente da FUNAI, Dr. Mareio Lacerda, 
acusar o recebimento do presente expediente, bem como, 
informá-la de que o mesmo já foi despachado, como 
anteriormente, à nossa Diretoria de Assuntos Fundiários - 
DAF, para prestar os devidos esclarecimentos, com a máxima 
urgência que se coloca o assunto.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência os protestos do meu profundo respeito.

Atenciosamente,

JEREMIAS IRA LEITE
Chef&de Gãbinete/FUNAI

A Sua Excelência o Senhor
Dra. MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
Barasília - DF

Entregue na C a D IM -6 .*  Câmara

Em J2.1 J lQ J  ès./!.b^..horas

Recebido por:

A a s. f fp .u n e )

Ass. (nome)
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Destinatário : Presidente da FUNAI
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Reint infs ref liberacao de recursos 
destinados ao pgto das indenizações 
dos ocupantes nao indios TI Kulina

Encaminhe-se a

C-A-- Cr ~>

Informar ao interessado as providencias adotadas. 
Dar retorno aresta Preçidencia sobre, o/assunto.' 
Outros çrt c <sF__

Jeremias Pereira LeiteMareio Lacerda 
Presidente da FUNAI

~Z.

--- Andamentos do Documento
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----------- Sinopse—do—Assunto-----------

Sol infs sobre liber recur destinados 
pagamento indenizações ocupantes nao- 
indios Terra Ind Kulina Medio Jurua/AM

________________________
Encaminhe-se a(o):

( ) Informar ao interessado as providencias adotadas. 
( ) Dar retorno a esta Presidência sobre o assunto.
( ) Outros.

Em, de de 19

Mareio Lacerda 
Presidente da FUNAI

Jeremia£>«|£reira Leite 
Cheíe 'de Gabinete

-------------------------  Andamentos do Documento ----------
Entrada: 06/09/99 - Presi.hss Saida: 06.09.99 - DAF.rbs



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : OFÍCIO N° 965/DAF, datado de 28 de setembro de 1999 (assinado pe
lo Diretor de Assuntos Fundiários)

INTERESSADA : Diretoria de Assuntos Fundiários da Fundação Nacional do índio -
DAF/FUNAI

ASSUNTO : Presta informações acerca da Terra Indígena Kulina do Médio Juruá,
localizada no Estado do Amazonas.

D E S P A C H O

1. Ciente.

2. Encaminhe-se cópia do expediente ao Doutor Sérgio Lauria Ferreira 
(Procurador da República no Estado do Amazonas), para conhecimento, 
juntando-se o original ao Procedimento Administrativo em trâmite na 
Câmara.

3. Considerando as informações prestadas no tocante ao aguardo da liberação 
de verbas para indenização de benfeitorias aos ocupantes não índios da 
referida terra indígena, bem como da conclusão de trabalhos técnicos que 
deverão durar cerca de 30 (trinta) dias, e tendo em vista o prazo a ser 
utilizado com a confecção de relatório técnico e outras atividades comuns à 
situação em tela, aguarde-se por 60 (sessenta) dias o andamento dos 
referidos trabalhos, findo o qual deverá ser expedido ofício à FUNAI 
solicitando dados atualizados sobre os mesmos.

Brasília, \)S de outubro de 1999

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão



OFICIO N ° 9 £ - 5  /DA F/99
Brasília., ° l ^

S enhora  Procuradora,

C um prim entando-a, dirigimos a  V.Exa. p a ra  informar qu e  recebem os o  Ofício rP 
322/99, CADIM/MPF/99, en d ereçad o  a o  P residen te  d e s ta  Instituição, tra tando  de 
inform ações re fe ren tes  a  Terra Indígena Kulina do  Médio Juruá, localizada nos Municípios de  
Eirunepé, Envira e  Ipixuna, E stado  do  A m azonas, esclarecem os:

a  -  com  referência a  verba p a ra  indenização  d e  benfeitorias a o s  ocup an tes  não 
índios da referida á rea , informam os que a  m esm a consta  da  p rogram ação  do  an o  em  curso, 
porém , dependem os da  liberação  d os recursos contingenciados pelos D ecretos n° 2 .984 e  r»° 
3.031/99;

b  -  esc la recem os tam bém , que em  decorrência do  levan tam ento  fundiário 
n e ssa  á re a  te r sido realizado já  algum  tem po, colocam os um a equ ipe técnica em  cam po 
(portaria n° 579/PR ES/99) p a ra  atualizar o s  cad as tro s  d a s  ocupações. Tal procedim ento 
deverá e s ta r  concluído den tro  dos próximos 30 dias.

Nos co locam os a  d isposição  p ara  dem ais esc larecim entos que  forem
necessários.

A é n c io sa m e n te ,^  —

f y  - I V  \
ÁUREC 
Diretor c

ARAÚJO FALEI R O S ' 
e  A ssuntos Fundiários

Ilustríssima S enhora
Dr". MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Procuradoria G eral da  República 
6a C âm ara de  C o o rd en ação  e  R evisão 
Av. L 2 Sul -  Q uadra 604 -  lote 23 -  sa la  102 
70200-901 -  Brasília/DF

Entregue na CaDIM -  6.* Câmara 

^ m_jQJ...JJ lQ.. /  horas

Aí. ; Aicme)
Receb :o per:

As>s. (ncm e)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a C âm ara de C oordenação e Revisão 
(Com unidades indígenas e Minorias)

NÚMERO SEQÜENCIAL 140/99 N° FOLHAS INCLUSIVE ESTA: 02

DESTINATÁRIO: DR.SÉRGIO LAURIA FERREIRA 
CARGO/ÓRGÃO: p r o c u r a d o r  d a  r e p ú b l ic a  n o  e s t a d o  d o  a m a z o n a s

N° DO APARELHO CHAMADO CIDADE UF
0XX 92 611 -1055 MANAUS AM

TEXTO

DE ORDEM DA DRA. MARIA EL1ANE MENEZES DE FARIAS, 
COORDENADORA DA 6a CCR/MPF, ENCAMINHAMOS A VOSSA 
EXCELÊNCIA, PARA CONHECIMENTO, CÓPIA DO OFÍCIO N° 
965/DAF/99/FUNAI, DE 28/09/99/ REF: INFORMAÇÕES REFERENTES Á 
TERRA INDÍGENA KULINA DO MÉDIO JURUÁ/AM.

UNIDADE REMETENTE: 6a CAMAfrA DE CQORIpENAÇAO E REVISÃO
Carimbo / Assinatura:

\% Çcti:ko Çjiloa
it $.* Câm ara da Coorcfènaçào •  R evlaia

CONTATOS: Telefones: (061) 313-5277 / 313-5561 - Fac - Símile (061) 313-5364
Brasília (DF), 06/10/99 Hora: 14:59 Transmitido por:



Ministério Público Federal

/

í
R EFER Ê N C IA  : OFÍCIOS N°s 973 e 965/DAF/99, datados de 04 de outubro e 28 de

setembro de 1999

IN TERESSA DA  : Diretoria de Assuntos Fundiários da Fundação Nacional do índio
(DAF/FUNAI)

ASSUNTO : Pagamento das indenizações dos habitantes não-índios da Terra Indí
gena Kulina do Médio Juruá, localizada nos municípios de Erunepé, 
Envira e Ipixuna, Estado do Amazonas.

D E S P A C H O

1. Ciente.

2. Encaminhe-se cópia, para conhecimento, à Procuradoria da República no 
Estado do Amazonas.

3. Tendo em vista constar dos expedientes que além do aguardo da liberação 
dos recursos no decorrer do presente exercício, foi designada uma equipe 
técnica para atualizar os cadastros dos ocupantes, com previsão de 30 
(trinta) dias para conclusão dos trabalhos, determino que após 60 (sessenta) 
dias da data do último expediente, seja oficiado à DAF/FUNAI solicitando 
informações complementares sobre o andamento do assunto.

Brasília, _/3 de outubro de 1999

M A R IA  ELIA N E M EN EZES DE FARIA S
Subprocurador-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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6A.CAM/000710/99
Fundação Nacional do índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

OFICIO n .^ l3 /D A F /9 9

Brasília, CM de  outubro de 1999.

S enhora  Subprocuradora-G eral,

Em a ten ção  ao  Ofício n° 365/99 CaDIM/MPF, datado  de 22 de 
setem bro  de 1999, no qual V ossa  Senhoria solicita inform ações atualizadas e 
porm enorizadas sobre  a  liberação de recursos n ecessá rio s  ao  pagam ento  d as  
indenizações dos hab itan tes não-índios da  Terra Indígena do Médio Juruá, situada no 
Estado do A m azonas, salien tam os que:

a) conform e o Ofício n.° 965/DAF/99, datado  de 28/09/99 (cópia 
anexa), e  enviado a  e s s a  Subprocuradoria, o s  recu rsos constam  da program ação de 
pagam ento  para  e s te  ano, porém, reiteram os ainda que, continuam os d ependendo  da 
liberação de recursos contingenciados pelos D ecretos n° 2.984 e  n° 3.031/99.

A tenciosam ente,

Diretor de A ssuntos Fundiários

A Sua Senhoria a  Senhora
MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-G eral da  República 
Brasília - DF

Ç A m e i O ^ L  l i ' )
Entregue na CaDIM - 6.* Câmara

Êm ! ] Q  /  19 - 3 ^  às ( 6 -  &  horf:« }

;

A |'üCi.' ) /)
í

Recebido pt II j

....... f A A ......
*

Ass. (nom e) ___ !



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 188a REUNIÃO DA 6* CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÀO
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de maio de 2000, às 10:00 (dez) horas, na sede da Procuradoria Geral da 
República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão ordinária da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do 
Ministério Público Federal, estiveram presentes a Dra. Maria Eliane Menezes de Farias, a Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho, a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, 
o Dr. Luciano Mariz Maia e o Dr. José Roberto Figueiredo Santoro. Foi deliberado:
1. Assunto: Critério de distribuição. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, estabelecer novo critério 
para a distribuição de procedimentos administrativos e expedientes entre os seus membros, nos seguintes 
termos:
- a Dra. Maria Eliane Menezes de Farias, por estar acumulando a coordenação da Câmara com a função de 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, receberá distribuição de novos expedientes ou 
procedimentos, apenas relativos ao DF. Continuará, ainda, a atuar nas questões que já estão a seu 
encargo;

- a discussão da distribuição por temas fica adiada para a próxima sessão;
- a distribuição entre os demais membros da Câmara obedecerá, a princípio, o critério do Estado em que

ocorrer o fato. Os Estados foram repartidos entre os mémbros, resultando na seguinte divisão: 
Dra. Ela: AM, AP, SP, PR, SC, RS;
Dra. Deborah: MS, RR, MA, MT, PA;
Dra. Raquel: BA, AL, RO, GO, MG;
Dr. Luciano: PB, SE, PE, PI, RN;
Dr Santoro: TO, CE, AC, ES, RJ 

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. *

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS*
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República

% -7 —
DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTÕ PEREIRA

Membro ,m b n

Procuradora Regional da República
Membro

R
Procuradora Regional da República

Procurador Regional da República 
Membro

Procurajdor Regional da República 
Membro



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6 a C âm ara  d e  C o o r d e n a ç ã o  e  R e v isã o  
(C o m u n id a d es  In d íg e n a s  e  M inorias)

OFÍCIO N° 2 S 1  /2000/CaDIM/MPF Brasília, 0 $  de agosto de 2000

Assunto: Solicita atualização de informações versando sobre medidas tendentes à liberação de recursos
destinados ao pagamento das indenizações dos ocupantes não-índios da Terra Indígena Kuli
na do Médio Juruá/Amazonas.
(ReP: Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.006227/99-19).

Senhor Diretor,

Em atendimento à consulta formulada por esta 6“ Câmara de Coordenação e Revisão,
Vossa Senhoria gentilmente nos enviou os OFÍCIOS N°s 965 e 973/DAF, datados de 28 de setembro e 
04 de outubro de 1999, respectivamente (cópias anexas), prestando informações acerca das medidas 
tendentes à liberação de recursos destinados ao pagamento das indenizações dos ocupantes não-índios 
da Terra Indígena Kulina do Médio Juruá, situada no Estado do Amazonas.

Considerando constar nos referidos expedientes as pendências a seguir indicadas, vimos
requisitar de Vossa Senhoria informações atualizadas e pormenorizadas sobre a ocorrência das 
seguintes situações:

a) quanto à realização do novo levantamento fundiário relativo a habitantes não-índios 
da referida terra indígena (Portaria n° 579/PRES/99);

b) quanto à liberação de recursos contingenciados destinados ao pagamento das 
indenizações.

Quaisquer outras informações adicionais que Vossa Senhoria julgar relevantes e que
venham a contribuir para o enriquecimento de dados sobre o assunto, serão também muito bem 
recebidas nesta Unidade.

No aguardo de resposta do presente expediente, aproveitamos a oportunidade para 
reiterar a Vossa Senhoria os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

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

ELA ITTLHO
Subprocuradora-Geral da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão



6A.CAJVÍ/000649/2000

Ofício n ^ f â D A F

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

'tia 'w â b é$ S & V ^ Ú ^ tiílw
Subprocuradora-Geral da República _ 

Wembro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

Brasília, l% de  setem bro da 2000

S enhora  Subprocuradora,

Referim o-nos ao  Ofício n.° 251/2000/CaDIM/MPF, pelo qual V ossa 
Excelência requisita inform ações à respeito  do p rocesso  indenizatório da Terra 
Indígena Kulina do Médio Juruá.

C om unicam os que os trabalhos oriundos do levantam ento fundiário 
da terra indígena em  epígrafe, já foram concluídos em  cam po e  e s tão  sendo  
avaliados pelos se to res  com peten tes d e sta  Diretoria, para  posteriorm ente, serem  
encam inhados à  C om issão P erm anen te  de Sindicância, que analisa  a  boa ou má fé 
d a s  benfeitorias im plantadas pelos ocupan tes não índios. S e  consideradas de  boa fé 
pela C om issão e  confirm ada em  parecer jurídico da Procuradoria Geral da  FUNAI,, 
se rá  enviado à  Presidência com vistas ao  deferim ento sobre  o s respectivos 
pagam entos.

Vale esc larecer, que  a efetivação do p rocesso  indenizatório 
dem anda recursos extra-orçam entários, já requeridos por e s ta  Fundação  junto aos 
ó rgãos com petentes.

A tenciosarriente,

r e in J ^ q J ^ o r ín d o
Diretor Substifuto dé^Apsunjos Fundiários

À Sua Excelência
Dra. ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-G eral da  República
Membro da 6a C âm ara de  C oordenação  e  Revisão
Brasília - DF

í Entregue na CaDlM -  6 . ‘ Câmara

A.-.ft m e)
''.'acebidc

horas

A ss. (no,m e)

Def/of.ELAWIECKOVOLKMER/mja



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
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N° DO APARELHO CHAMADO 
021-92-611-1055

CIDADE
MANAUS

UF
AM

TEXTO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6a C âm ara de Coordenação e Revisão 
(Com unidades Indígenas e Minorias)

NUMERO SEQUENCIAL N° 112 N° FOLHAS INCLUSIVE ESTA: 2

DESTINATÁRIO: DR. AGEU FLORENCIO DA CUNHA 
CARGO/ÓRGÃO: PROCURADOR DE REPÚBLICA 
PROCUADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO AMAZONAS

DE ORDEM DA DRA. ELA WIECKO VOLKMER DE 
CASTILHO, SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA (MEMBRO 
DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO), ENCAMINHAMOS 
A VOSSA EXCELÊNCIA, PARA CONHECIMENTO, CÓPIA DO OFÍCIO 
N° 982/DAF/FUNAI, DE 18 DE SETEMBRO DE 2000, VERSANDO 
SOBRE A TERRA INDÍGENA KULINA DO MÉDIO JURUÁ, NESSE 
ESTADO.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e  Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

O FÍCIO /N0 /2000/CaDIM/MPF Brasília, <- de novembro de 2000

A ssunto: Requisita informações sobre o andamento do procedimento administrativo acerca
das indenizações aos ocupantes da Terra Indígena Kulina do Médio Juruá, situada 
no Estado do Amazonas.
(Ref*: Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.006227/99-19).

Senhor Diretor,

Considerando os termos do Ofício N° 982/DAF, datado de 18 de setembro do 
corrente ano (cópia anexa), bem como o tempo já  decorrido desde o encaminhamento do 
mesm o, vimos requisitar de Vossa Senhoria informações atualizadas e pormenorizadas sobre 
o andam ento do procedimento administrativo que tramita nessa Fundação, tendo por objetivo 
a análise de boa ou má-fé das benfeitorias implantadas pelos ocupantes não-índios na Terra 
Indígena Kulina do Médio Juruá, situada no Estado do Amazonas.

A presente iniciativa visa atualizar e instruir o Procedimento Administrativo
M PF/PGR/N0 08100.006227/99-19 existente nesta 6a Câmara de Coordenação e Revisão, de 
interesse da referida comunidade indígena.

Aguardando resposta do presente expediente dentro da brevidade possível,
aproveitam os a oportunidade para renovar os nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração.

A  Sua Senhoria o Senhor
Dr. PAULO ROBERTO SOARES
M D. Diretor do Departamento de Assuntos Fundiários da 

Fundação Nacional do índio -  DAF/FUNAI 
N E S T A

ELA W ÍECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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Distribuíçãcr_

D ata:_______

Responsável^

OFICIO N° /DAF
Brasília, 13 de  dezem bro de 2.000

S enhora  Subprocuradora,

R eportam o-nos ao  Ofício n.° 458/2000/CaDIM /M PF, pelo qual V ossa 
Excelência requisita inform ações em  relação  à  análise  dos trabalhos de 
levantam ento fundiário realizados na Terra Indígena Kulina do Médio Juruá.

Informamos que  o s  procedim entos adm inistrativos em  ep ígrafe ainda 
e s tã o  em  trâm ite n esta  Diretoria, em  função do volume de  p ro cesso s  a se r 
analisados assoc iado  a  m aior dem anda d e  constituição dos G rupos de  Trabalhos, o 
que  exige a locação  de pesso a l para o s  serviços d e  cam po.

Contudo, ressa ltam os que  na m edida do possível, o s  trabalhos estão  
sen d o  encam inhados com a urgência que o caso  requer, tendo -se  a  regularização 
fundiária da  terra indígena supracitada, incluída no plano de  m etas para  o exercício 
de  2001.

Á S ua Excelência
Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho
Subprocuradora-G eral da  República
Membro da 6a C âm ara de  C oordenação  e  Revisão
Brasília-DF

Eierregua ma C a D I M - ü . ’ C âm ara

fcm \6  / I2 /  SiCÍÂJ. « J j k l o o j w n

As& ( r iO T .i )

Recebido por.

Ass. ( n o m s )

DEF/OF/elawíeckovolkmercastilho
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* Câm ara d e  C o o rd en a çã o  e  R e v isã o  
(C om u n id ad es In d ígen as e  M inorias)

OFÍCIO N° -2 3 ©  /2001/CaDIM /M PF Brasília, © 5  de j v l k o  de 2001

Assunto: Requisita informações complementares sobre o andamento do procedimento adminis
trativo objetivando as indenizações aos ocupantes da Terra Indígena Kulina do M é

dio Juruá, situada no Estado do Amazonas.
(R e f : Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.006227/99-19).

Senhor Diretor,

Em atendimento ao pleito constante no nosso OFÍCIO N° 458/2000/CaDIM/MPF, de 
24 de novembro de 2000, recebemos como resposta o de n° 1445/DAF, datado do dia 13 de dezembro 
do mesmo ano (cópia anexa), por meio do qual essa Diretoria de Assuntos Fundiários informou que os 
procedimentos administrativos que tratam do levantamento fundiário da Terra Indígena Kulina do 
Médio Juruá, situada no Estado do Amazonas encontravam-se, naquela ocasião, em análise no âmbito 
dessa Diretoria.

No mesmo expediente constou também que, em virtude da demanda que o assunto 
requeria, principalmente a constituição de Grupos de Trabalhos, o mesmo estava incluído no Plano de 
Metas do órgão para o exercício de 2001.

Assim sendo, e considerando que já avançamos até o mesmo de julho do exercício 
corrente, vimos novamente solicitar de Vossa Senhoria a gentileza de encaminhar informações 
atualizadas e pormenorizadas sobre o estágio atual do assunto no âmbito dessa Fundação, bem como 
quaisquer metas futuras que tendam a contemplar a referida terra indígena.

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

ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
Subprocuradora-Geral da República 

Membro da 6* Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria o Senhor
DR. ARTUR NOBRE MENDES
MD. Diretor de Assuntos Fundiários da Fundação Nacional do índio -  DAF/FUNAI 
N E S T A
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pela plenária. IV- Capacitação dos Conselheiros do CONANDA so
bre a dinâmica de trabalho da TV Conferência Nacional. No período 
da urde foi efetivada a capacitação dos conselheiros sobre a dinâmica 
da IV Conferência, inclusive com a participação da Coordenação da I 
Conferência dos Adolescentes. Dando prosseguimento dos trabalhos 
no segundo dia da assembléia foi desenvolvida a seguinte pauta: 1- 
Panicipação do juiz da vara da Infância e da Juventude do DF. A 
convite do Senhor Presidente do CONANDA esteve presente nesta 
assembleia Dr. José Carlos Souza c Ávila - juiz da Vara da Infância 
e da Juventude do Distrito Federal, para expor sobre o cancelamento 
da IV Conferência Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente 
em função de uma Ação Cautelar Inominada, junto à 7* Vara da 
Fazenda Pública, imposta por várias instituições que sc sentiram per
seguidas com o processo de escolha, requerendo liminar, para a não 
nomeação e posse dos .supostos eleitos. Estiveram presentes acom
panhando o senhor juiz as Promotoras da Infância e Juventude Cico- 
mee Maria Resende e Marisa Isar dos Santos Machado e repre
sentantes da Secretaria Executiva do CDCA.-Após os cumprimentos 
formais. Dr. José Carlos esclareceu que o Ministério Público pleiteou 
a imediata suspensão da Conferência Distrital por motivo de im
pedimento do Presidente do CDCA Racib Elias Ticly, em praticar 
qualquer ato na qualidade de Presidente do Conselho Distrital dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - DF, tendo em vista o en- , 
cerramento do mandato dos integrantes do CDCA-DF. A Conferência 
poderia ter continuidade apenas se fosse do interesse de todos os 
participantes em discutir uma melhor aplicação dos direitos da criança 
e do adolescente no Distrito Federal, contudo não poderia haver 
qualquer tipo de chancela por parte do CDCA-DF. As Promotoras 
Marisa c Cleonice complementaram as informações alegando que o 
Conselho pleiteou autorização judicial para prorrogar os mandatos 
dos conselheiros, em caráter excepcional, até dezembro dc dois mil e 
um e que o pedido foi parcialmcnce deferido, em caráter precário, até 
a posse dos novos conselheiros, tendo sido determinado a imediata 
deflagração do processo eleitoral, sob pena de ser tomada sem efeito 
a prorrogação pleiteada. A eleição foi realizada no mês de agosto de 
dois.mil e um. porém, não houve interesse em se cumprir à renovação 
dos conselheiros daquele colegiado, razão pela qual o Ministério 
Público decretou o encerramento da prorrogação dos mandatos do 
CDCA-DF naquela data. considerando um fato inusitado em Brasília. 
Encenada a exposição de motivos o Presidente abriu o debate tendo 
sido registrado o que segue: a) a conselheira Rachel questionou o 
porque da Ação cautelar Inominada ter sido emitida pela Sétima Vara 
da Fazenda Pública do DF; b )  O Presidente informou sobre as normas 
da IV Conferência Nacional e sobre o documento recebido do CDCA, 

05 resultados da Conferência c ã relação de delegados elei- 
' ■ representar o Distrito Federai; c) a  conselheira Ozanira abor-

juestão da ilegalidade do  papel de Coordenador dos Conselhos 
lares, ocupado pelo Presidente do CDCA-DF. Racib; d) o con

selheiro Normando enfatizou que as regras pam participação da Con
ferência Nacional eram claras e que infelizmente o CDCÀ não cum
priu as regras do jogo: e) a conselheira Jussara demonstrou a sua 
preocupação com a suspensão dos mandatos e ressaltou as dificul
dades para se romper com o fisiologismo. Ressaltou ainda sobre a 
necessidade de se obter o consenso. Todos os questionamentos foram 
respondidos pelos visitantes. Com relação à Sétima Vara da Fazenda 
Pública o juiz informou por ser a instância que julga os atos dos 
Secretários de Estado do Distrito Federal. A Promotora Cleonice 
esclareceu sobre a falta de lisura no processo eletivo do Conselho e 
sobre a necessidade de respeitar os procedimentos judiciais e de não 
cerceamento do processo de defesa, alegando que poderá haver o 
consenso com a anuência das partes. Concluído ós esclarecimentos a 
plenária decidiu por unanimidade pela: não participação do CEDCA- 
Distrito Federal na IV Conferência Nacional, exceto as seis categorias 
de convidados estabelecida nas orientações gerais da Conferencia. 
Antes de encerrar os trabalhos o conselheiro Marcos Colares propôs 
que o CONANDA se apresente como mediador paia resolver esta 
situação e se as partes aceitarem será enviado relatório ao judiciário. 
O conselheiro colocou a sede do Conselho da OAB para realização 
das reuniões. A Posposta foi aprovada por todos com a indicação dos 
consellieiros Marcos c Ivanildo para atuarem como mediadores no 
proccsso.O Juiz José Carlos agradeceu a oportunidade de estar pre
sente nesta assembléia e se comprometeu a lutar pelo cumprimento 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na oportunidade fez a 
entrega ao Presidente do CONANDA de cópia do processo da Ação 
judicial do CDCA. As Promotoras também agradeceram a oportu
nidade e demonstraram interesse em participar dc outras ações do 

- CONANDA. O Presidente agradeceu a presença de todos. II - Par
ticipação do Secretário dc Estado dos Direitos Humanos - O Se
cretário de Estado dos Direitos Humanos Embaixador Gilberto Saboia 
esteve presente acompanhado do Secretário Adjunto Darci Bertholdo 
para acompanhar os preparativos da IV Conferência Nacional. Ini- 
cialmenic. o conselheiro e Coordenador da Comissão Organizadora 
fe^ o  relato sucinto da estrutura da Conferência, pomuando o Tema 

4  ncia e o Adolescente como autor e como vitima da violência. O 
ente informou acercà dos lançamentos dos livros que ocorrerão 

a Conferência sobre os Parâmetros para Implantação e Fun- 
^BPfamenio dos Conselhos Tutelares, da Pesquisa Sobre os 10 anos 

do ECA c sobre o Rebaixamento Penal. O Secretário ressaltou a 
importância da apresentação das experiências exitosax e colocou à 
disposição da Conferência a assessoria de Comunicação do Ministério 
para cobertura do evento. Foram ainda tratados com o Secretário a 
participação dos governadores na assinatura de protocolo do SIPIA e 
da presença do Sr. Ministro e a dele na mesa de abertura. Finalizando 
o Presidente falou da cerimônia do ato final da Conferência com a 
entrega do Pacto pela Paz aos Presidentes dos Três Poderes da re
pública. solicitando a sua intermediação para agendar os compro
missos o Secretário agradeceu pela exposição dos trabalhos com
prometendo-se a envidar os esforços necessários a essa intermedia
ção. III - Assuntos Gerais_-_(Informes e. convite) I) O Conselheiro

Marcos retomou o assunto sobre a visita ao Rio Grande do Norte, 
tendo em vista que o.CEDCA até o momento não ter agendado a 
reunião. A Secretana Executiva ficou incumbida de reiterar o pedido; 
2) A conselheira Mana Stela informou sobre a sua participação na 
banca julgadora ressaltando que do Prémio ÍTAU/IJNICEF o numero 
de projetos selecionados num total de trinta e oito projetos; 3) A 
conselheira Ozanira informou sobre a sua participação no Seminário 
Nacional sobre a Crise no Sistema dc Segurança, realizado cm Bra
sília; 4) A conselheira Rachel informou sobre a sua participação na 
Conferência Estadual do Maranhão. 5) O conselheiro Normando in
formou sobre a sua participação na Conferência Estadual do Pará; 6) 
0  conselheiro Messias informou que o programa SOS Tortura já está 
funcionando dc segunda a sexta das nove às dezoito horas; 7) O 
Presidente informou sobre a sua participação na reunião do Conselho 
da Autoridade Central; 8) O conselheiro Caio informou que está 
sendo administrada no Curso de Direiiò da AEUDF a matéria sobre 
Conselhos; 9) A conselheira Ivonne informou sobre o encontro que 
será realizado no dia dez de dezembro com representantes de todas as 

■ Delegacias Regionais do Trabalho para discutir o assumo sobre tra
balho do Adolescente acima de dezesseis anos; 10) O Presidente do 
CONANDA informou sobre o layout das novas instalações do CO
NANDA e da reunião com o Secretário Adjunto Darci Bertholdo, 
agradecendo de público o empenho do mesmo para resolver as ques
tões pendentes do CONANDA; II) com relação à integração CO- 
NANDA/CNAS. a conselheira Maria Stela fez a apresentação do 
documento, tendo o mesmo sido aprovado por mérito, necessitando 
de reformulação para incorporar os seguintes pontos: a) na introdução 
é preciso fazer um histórico mais completo da relação CONANDA e 
CNAS, inclusive mencionando o trabalho do Vicente Faleiros e Mário 
Volpi; b) restringir a integração entre CONANDA e CNAS; c)as 
estratégias não estão respondendo os objetivos: d) é necessário definir 
a parte operacional de funcionamento da Comissão CONAN- 
DA/CNAS;e)a parte final deve ser mais positiva e proposiliva, cha
mando a atenção para que haja a integração entre os Conselhos da 
Criança e do Adolescente com o da Assistência Social nos níveis 
estadual, distrital e municipal: f) que o documento deve ter forma e 
conteúdo de resolução, a ser aprovada entre os dois conselhos na
cionais; g) Prazos; a comissão CONANDA e CNAS deve reformular 
o documento e circular por correio eletrônico, entre os conselheiros 
de ambos colcgiados, entre os meses de janeiro e fevereiro, ficando a 
aprovação para um momento conjunto CONANDA e CNAS. 12) O 
conselheiro José Fernando informou sobre mensagem recebida via e- 
mail solicitando posição do CONANDA sobre maténa publicada em 
duas Tevistas dirigidas ao público jovem com ilustração imprópria á 
esse público. Foi aprovado para que o conselheiro formalize as res
postas a serem enviadas; 13) O Presidente informou sobre o pedido 
do UNICEF para participar da assembléia do CONANDA no mês dc 
dezembro, para apresentação do seu plano de ação 14) Tendo cm 
vista o assunto sobre a participação dos cinqüenta adolescentes de 
São Paulo na IV Conferência Nacional ter voltado à tona o assunto 
foi novamenre discutido, tendo sido mantida a deliberação da as
sembléia anterior de r.ão participação dos mesmos, devendo o CO
NANDA oficializar esta decisão aos Presidentes dos Conselhos Es
taduais. dc São Paulo í  do Rio Grande do Sul. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a assembléia. E. para constar, cu Maria Bcmadeie 
Olivo. lavrei a presente ata. que depois de lida e aprovada pelo 
Colegiado será assinada jxrlo Presidente do CONANDA.

CLÁUDIO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA 
Presidente do CONANDA

(Of. El. n° 630conanda)

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

DIRETORIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

ATO COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 
RESOLUÇÃO N® 108 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2001

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, em caráter permanente, 
instituída pela Portaria PP 165. de 20 dc fevereiro dc 1989, publicada 
do Diário Oficial de 13 de abril de 1989, cm cumprimento ao dis
posto no Item I da Portaria PP 069/89, dc 24 de janeiro de 1989, 
publicada no Diário Oficial de 10 de fevereiro 1989; An. 6® do 
Regimento Interno, aprovado pela Portaria 967. de 16 outubro de 

_ 1999, publicado no Diário Oficial de 27 outubro de 1999. alterado 
pela Portaria 823, de 10 outubro dc 2001, publicado no Diário Oficial 
de 11 outubro de 2001 e Art. 231, § 6° da Constituição Federal, cm 
sessão plenária realizada em 8 de outubro de 2001. deliberou:

Art. Io Considerar dc boa fé as benfeitorias derivadas da 
ocupação de 52 ocupantes não índios cadastrados em levantamento 
fundiário realizado pelo Grupo Técnico Portaria n® 30/PRES de 26 dc 
janeiro de 2000. na Terra Indígena GUARANI DO AGUAPEÚ. lo
calizada no município de Mongaguá. estado de São Paulo. relacio: 
nadas nos Laudos de Vistoria e Avaliação - LVÁs, constantes do 
Processo FUNAI/AER/BAURU/038/2001, cm consonância com o Pa
recer n° 0S/CS/200I. aprovado na 113* reunião da Comissão de Sin
dicância. conforme relação nominal abaixo;

N® DE 
ORD.

N® DO 
LV

; NOME DO OCUPANTE

01 76 !Afonso Jesus de Freiias
02 71

l 03 48 Alceu Anacleto da Silva
04 70 ’ 'Aparecido Marcos do Amaral
05 35 iArlmdo Isaías Goncalves
06 10 f 1 s 1

■ 07 50 iCleuza Mateus da Silva

08 45 jDavid Rodrigues e Outros â V  1
09 19 Delfina Maria Joana e Abílio Silva/1 ■
10 49 Dorival Domingos da Silva 1  '» •  J '
II 21 Ezio Nogueira Borges 1  1 1 . ^  s,
12 60 Fernando Alves Lira j  .1 !
13 17 Gemida Nunes Gonçalves JL*** '̂ |
14 16 jòoncalo Pires de Abreu
15 15 iGraciola Ferreira dos Santos ' A

! - * -  
-  12—

j___ L9 .

58 jHcrmínjo Briío Gocs | |  i
M Jlsrael Martins 1/
76 Jjilmar dc Amorim j
3S jJoão Ferreira dos Santos í

1 20 12 -João Paulo Rodrigues
21 61 boão Pereira Nardes
22 18 João Rodrigues dos Santos e Sebastião Guedes 

da Silva
23 29 JoDQuim Prudente de Azevedo
24 39 José Belchior
25 31 José da Silva Braga Junior e Carlos A. Braga í
26 43 José de Paula Borges (José Paraguai)
77 74 José Galdino de Freitas
78 56 José Rocha da Silva
29 55 José Sabino do Nascimento
30 73 Jurandir Sabino do Nascimento
31 13 Laudemir dos Santos
32 62 Lúcio Mauro Silva Lira
33 25 Luiz Domingues de Freitas
34 37 Luiz Henriaue da Silva
35 64 Manoel Cícero Luiz de Franca
36 75 Marco Antônio Nunes de Carvalho
37 46 Mario Sérgio Duarte e Wilson Ferreira dos 

Santos
38 36 Mario Tranauilino de Lima
39 40 Miralva Salomão Teixeira Rosa
40 57 Nalhanad de Lara
41 22 Nelson Galdino de Freitas
42 41 Onésio Lourenco
43 72 Orlando Pires
44 20 Paulino de Franca
45 27 Pedro Miranda Costa
46 74 Pedro Pereira
47. 1 37 *Reginaldo Vieira dos Anios
4S 47 Sérgio Rodrigues

_ 49 ... .52 Simão Israel Lopes Lira
. * 2 _

51
. ...23___

11

Vera Galdino de Freitas
Viviane Modesto da Costa c Wilma O. Rosaj 
Ribeiro i

52 28 Wanderlcy Luiz Calliganí e Outros
Art. 2° Os ocupantes não índios que estão na condição de Contrato de 
Comodato, também se enquadram na consideração de boa fé. com 
exceção do Sr. Anaclcsio Gonçalves (LV01) que devera fazer prova 
do tempo dc ocupação, contudo, deverá ser observado para qualquer 
procedimento indenizatório, o disposto no Parecer n° 08/CS/2001.. 
Art. 3° A presente resolução poderá ser objeto de recurso funda
mentado ao Presidente da FUNAI, no prazo de 30 dias.
Art. 4° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ARTUR NOBRE MENDES 
.Presidente

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA 

RESOLUÇÃO N" 109. DE 19 DE NOVEMBRO DE 9001

A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, ero caráter permanente, 
instituída pela Portaria PP 165, de 20 de fevereiro dc 1989. publicada 
no Diário Oficial de 13 de abril de 1989. em cumprimento ao dis
posto no Item 1 da Portaria PP 069/89. de 24 de janeiro de 1989, 
publicada no Diáno Oficial de 10 dc fevereiro 1989; Art. 6° do 
Regimento Intcmo, aprovado pela Portaria 967, de 16 outubro dc 
1999, publicado no Diário Oficial de 27 outubro dc 1999. alterado 
pela Portaria 823. dc 10 outubro dc 2001, publicado no Diário Oficial 
dc II outubro de 2001 e Art. 231, § 6“ da Constituição Federal, cm 
sessão plenária realizada em 14 de novembro de 2001. deliberou: .

Art. 1® Considerar de boa fc as benfeitorias derivadas da 
ocupação de 41 ocupantes não índios cadastrados cm levantamento 
fundiário realizado pelo Grupo Técnico Portaria n° 579/PRES/99. na 
Terra Indígena KULINA DO MÉDIO JURUÁ, localizada nos mu
nicípios de Envira, Eirunepé e lpixuna. estado do Amazonas, re
lacionadas nos Laudos de Vistoria e Avaliação - LVÁs, constantes do 
Processo FUNAl/3283/85. em consonância com o Parecer n® 
09/CS/200I. aprovado na 114* reunião da Comissão dc Sindicância, 
conforme relação nominal abaixo;

N® DE 
ORD.

N® DO i NOME DO OCUPANTE
LVA 1

01 35 lAdalgiza Pacheco Pinto
02 39 (Afonso Marfins de Oliveira

À -jdfcS. A-avÍV í á*4

^ c j :v  ■

L-U-. * lL

CiXjyJL

í l
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M INISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 
6a Câmara de Coordenação e Revisão 

________ (índios e Minorias)________

INFORMAÇÃO N. ° 72 /2005  Brasília, 30 de agosto de 2005 

Assunto: Indenização a ocupantes não-índios da T I Kulina (AM) 

Procedimento Administrativo: 08100.006227/99-19 

In te re ssad a : Dra. Deborah Macedo Duprat 

Analista Pericial: Marco Paulo Froés Schetinno 

Estagiária A ssistente: Marianna Assunção Figueiredo Holanda

A TI Kulina situa-se no médio rio Juruá, entre os municípios Envira, Eirunepé e Ipixuna, 

(AM) e foi homologada em dezembro de 1998. A ocupação da TT por não-índios teve início com 

a implementação de um projeto da Prefeitura Municipal de Eirunepé de construir agrovilas no 

interior da TT, de acordo com a denúncia do Conselho de Missão entre índios - Comin. No início 

de 1999, a imprensa regional noticiou a construção de uma escola municipal no alto rio Eirú, 

para moradores não-índios, também dentro TI.

Contudo, neste mesmo ano, em audiência com o Procurador do AM, o Prefeito de 

Eirunepé nega a construção das agrovilas mas confirma a edificação da escola dentro da TI. Em 

seu depoimento disse ainda que aconselhou os moradores do município a deslocarem suas casas 

para perto da escola ou seja, para dentro da TI.

Em agosto de 1999, um Técnico Pericial em Antropologia do MPF/PR-AM foi 

encarregado do levantamento fundiário na região. No relatório preliminar foram constatas 

dezessete aldeias dentro da TI e cerca de 1.200 índios. Contudo relata que "apesar de estar



composta na época por 35 famílias.

Nessa data o Incra havia criado um projeto de assentamento rural que deveria abrigar 

os ocupantes não-índios da TI Kulina, contudo, antes de assentá-los, foram distribuídos lotes

famílias ocupantes da TI para o assentamento.

De acordo com Ofício n° 965 da DAF de 28 de setembro de 1999, a verba para 

indenização de benfeitorias aos ocupantes não-índios constava na programação de pagamento 

para o ano em curso, contudo, o Departamento dependia da liberação de recursos 

contingenciados pelos Decretos n° 2.984 e 3.031/99.

Um novo Levantamento Fundiário foi realizado pela Funai (Portaria n° 579/PRES/99) e 

em dezembro de 2000 a DAF encaminha o processo à Comissão Permanente de Sindicância 

para análise de boa ou má fé  da ocupação.

Em DOU de 19 de novembro de 2001, a Comissão de Sindicância considerou de boa fé  

as benfeitorias derivadas da ocupação de 41 não-índios cadastrados no Levantamento 

Fundiário. Condição confirmada em parecer jurídico pela Procuradoria Geral da Funai, o 

processo foi enviado à Presidência para o deferimento dos pagamentos.

Em documento da CGAF/Funai, todas as famílias foram indenizadas em junho de 2002 e 

consta a confirmação da saída de todas as famílias da área em fevereiro de 2003.

para citadinos de Eirunepé. Não houve assim, o deslocamento de nenhuma das referidas

Estagiária em Antropologia
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ATA BA 311a REUNIÃO BA 6= CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
Aos 5 (cinco) dias dc mês de outubro de 2005. a paiíir das IGh, na sede da Procuradoria Gerai da 
República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, era sessão ordinária da 6a Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra. Deborah 
Macedo Duprat de Brido Pereira, o Dr. Eriel Santiago de Brito Pereira e o Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Secretariou a reunião a analista processual Carla Daniela Leite Negódo. Foram objeto 
de discussão e/ou deliberação os seguintes expedientes e procedimentos administrativos:
1. Lagoa do Por.tal/SE. Ofício/Circ u  1 ar/PRDC/PVJ/PR/SE n° 053/04, que solícita providências 

acerca do fechamento dos caminhos que ligam os povoados de Lagoa do Pontal, Seriaria, 
Crioulo e  Lagoa Seca ao Município de Propriá, Amparo do São Francisco s outras localidades 
ribeirinhas, em virtude dos transtornos causados aos moradores dos povoados. R elator: Dr. 
Eitel Santiago de Briío Pereira. Decisão: Remeter à Coordenadoria Antropológica, para 
análise. Unânime.

2. Procedimento Administrativo n° 08100.007496/96-13. Assunto: Atividades do Centro de 
Trabalho Indigenista — CTí na Terra indigsna Waiãpi. R elatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Feio sen arquivamento, unânime.

3. Procedimento Administrativo n° ©8180.006719/97-43. Assunto: Ação Civil Pública movida
pelo Ministério Publico Federal em face de Raimundo Ferreira, do Carmo e outros, tendo como 
objeto a extrusão dos ocupantes da ilha do Bananal. Relatora: Dra. Deborah Dupraí. Decísi®: 
Pelo seú('arquivamento, tendo em vista que a ação judicial objeto do P.A. já  tem sentença 
judicial transitada em julgado.^Unf^ime. ..,. .

4. Procedimento Administrativo ia® 981003)08G17/9§-5§. Assusto: Acompanhamento da Ação 
Cautelar riT 99733100,010886-5, movida pelo Ministério Público Federal contra & Funai, 
tendo como objeto a reintegração -de comunidade indígena era terras cuja posse direta e 
usufruto exclusivo lhes pertence (TJL Massacará). Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

5. Procedimento Adaíiiassrariyo n® 081 ©03)08019/98-83. A ssusto: Acompanhamento da Ação 
Ordinária n D 98.0000795-4, mòvida pelo Ministério Público Federai contra Severino Ramos, 
Presidente do Sindicato dos Pescadores de Jaragná e outros, objetivando a retirada de não 
índios da Aldeia Jaraguá, situada no Município de Rio Tinto/PB. Rglator: Dr. Eitel Santiago 
ds Briío Pereira. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

■j . Procedimento Admiafeíraífeo s s 08100.006227/99-19. Assiaaío: Indenização a ocupantes 
não índios da T.I. Kulina do Médio Juruá, situada no Estado do Amazonas. Relatora: Dra. 
Deborah DupraL Beeisao: Pelo seu arquivamento, em razão do exaurinuento do objeto. 
Unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 0&10Q.Q06329/99SlAss3mto: le v antamento procedido 
pelo DÍI/Funai, acerca da presença de índios isolados em território nacional. Relatora: Dra. 
Deborah Dupraí. Decisão; Pelo seu arquivamento, devendo os documentos neles contidos ser 
encaminhados à Coordenadoria de Documentação s  Informação, para arquivo. Unânime.

S. Procedimento Adnânistraliv© a° GS198.G03523/99-64. Assunto: Terra Isdígssa Caramuru 
Catarina Para gu açu, si to ada nas proximidades da cidade ds Pau Brasilvmo extremo sul da 
Bahia. S d a to r :  Dr. Eiiei Santiago ds Briío Pereira. Decisão: Peloa b * /fgüivamento, devendo 
a fita VH comida no P.A. ser mantida no acervo da 6° OCR. Unê

»V\
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9. Proceáisssafo ÂdsifQistrstiv© e" 08100.009142/99-66. Assusto: Destruição de sítios 
arqueológicos no entorno da 7.1. Ksxixó. K eiatsr: Dr. Eitel Santiago de- Briío Pereira. 
Decisão: Remeter à  Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, unânime.

10». Procedimento À âm isistradvo n° 1.00.000.005572/2000-38. Assunto: Disputa per terras no 
Vale do Juruá, Estado do Amazonas. Relatora: D ra Deborah Dupraí. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, em razão da perda de seu objeto. Unânime.

12. Procedimento Administrativo a° 1.00.000.001158/2001-31. Assunto: Trecho de
prommciamento do Deputado Luiz Alberto (PT/BA), proferido na Sessão da Câmara dos 
Deputados do dia 20.02.2001, que denuncia ameaça de morte ao índio Aguinaldo Pataxó, 
Vereador do Município de Pau Brasil/BA. Relator: Dr. Eitel SantiagG de Brito Pereira. 
Decisão: Remeter á Procuradoria da República no Município de Ilhéus, unânime.

22. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007687/2001-48 e apensos. Assunto: Relatório 
do Grupo de Trabalho de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Rio dos índios. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: À Coordenadoria Antropológica para 
informar da utilidade da manutenção dos presentes procedimentos administrativos. Unânime.

13. ProcesSmienfo Administrativo a“ i.00.000.001611/2002-90. Assanfo: Alteração do registro 
administrativo de nascimento de índios Xavante para fins de obtenção de aposentadoria por 
idade. Relatora; Dra. Deborah Dupraí. B edsão: Remeter ã Procuradoria da República no 
Estado do Maio Grosso, unânime.

14. Procedimento Ádnsinlstraitivo a® 1.00J&&D.095925/204F2-6X. Assusto: Assistência, pela 
Funai, aos estudantes indígenas NiiWtsrré Yavralapiii Karnajmrá, Maria Saiaka Kamayiará 
Yuwifa Kiiikuro e  Álvaro Kamayuxá. Relatora: Dra. Deborah Dupraí. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, unânime.

15. Procedim eato Adan&àstratívo n° . 1.00.000.067601/2002-61. A ssaste : Proposta de
elaboração de relatórios técnicos para reconhecimento, identificação e delimitação da 
Comunidade Negra de Breío dos Crioulos, situada na divisa dos Municípios de São João da 
Ponte e Varzdândia, em Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 2.00.000.008006/2002-72. Asstaato: Presença de não índios 
na Terra indígena Xayabi. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria 
da República no Estado do Mato Grasso, unânime.

17. Procedimento Admínástrativo n° L0O.809.OD1254/2063-4L Assunto: Carta da Associação 
de Defesa do Povo Caiçara, que solicita investigação acerca dos documentos de registro das 
terras adquiridas em um leilão público pela família Masset, com base sos quais famílias 
caiçaras esíão sendo expulsas de saras terras. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. JDedsão: 
Remeter os autos à Procuradoria da República no Município de Taubâté, competente para 
tratar da questão. Unânime.

18. ProcscHsaento Administrativo a° 1.09.000.007732/2003-26. Assimto: Ofício Circular n° 
13/CONDISI-LISUL, no qual os Conselheiros do Conselho Distrital Litoral Sul manifestam 
seu desconieniameoto cora a atuação da Funasa. R elatar: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

29. Proceàfeneiaío Administrativo a* U2.OO0.OOO183/2OO2-67. Assaaío: Representação firmada 
por Sr. Elias de Morais da Silva, de que eis e sua companheira, Suely/Tíiió, índia desaldeada, 
estariam sendo impedidos ds ingressar na aldeia Tíiyf ' * ' ■ - ’ 5 ^  '
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e informando sobre suposta epidemia do vírus HíV entre os índios Tiiyó. Promoção de 
Arquivamento às f.s. 89. Pxscuruder Oficiante: Dr. Pedro Nicolaa Moura Saeco, Procurador 
da República no Estado do Amapá. ReSaíora: Dia. Deborah Dupraí. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

2©. Praesálm gnfn Aáaaíaísírstivo u° 8.15.890.009834/2003-43. Assaato: Reqiienmsnto do Sr. 
Roberto Rocha Miranda, que dá ciência dos conflitos nas temas sobre as quais detém títulos, 
que são reivindicadas por índios Tapeba. Promoção de Arquivamento às fís. 60/61. 
P rocurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da República no Estado do 
Ceará. Relator: Eh*. Eitel Santiago de Briío Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

21. ProcedÕHeaio Adssisíssrativo ?aD 0.15.000.D01263/2004-45. Assunto: Falsidade documenta! 
decorrente da cobrança de RS 100,00 pela declaração de origem indígena. Promoção de 
Arquivamento às üs. 32/33. Procurador Oficiaste: Dr. Alexandre Meireles Marques, 
Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

22. Procedimento Administrativo b® 1.16.000.009448/2005-64. Assunto: Noticia extraída do 
jornal “O Democrático”, que sana supostas irregularidades na atuação de estrangeiros, 
príncipalmeníe americanos, e autoridades brasileiras na região amazônica, psríicutamienís no 
Estado de Roraima. Promoção de Arquivamento às fls. 9/11. P rocurador Oficiante: Dr. 
Francisco Guilherme Vollsted Bastos. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

23. Procedlaaeato Adsainistraíivo a a lJ23.001.Oi)B752/2O@2-8l. Assunto: Termo de Declarações 
prestadas pelo indio Tapiêí Kayapó, no qual declina que, juníameníe com outros índios, 
inclusive o cacique Merekoke Kayapó, vem sofrendo ameaças áe morte por indivíduos não 
índios. Promoção de Arquivamento às üs. ! 7/18. P rcgarader Oficiante: Dr. Renato de Feitas 
Souza Machado, Procurador da República no Município de Marabá/PA. Relatora: Dra. 
Deboish Duprat. Decisão: Homologado o arquivamenlo. unânime.

24. Procedimento Adminisírarivo s® 1.23.001.Ô00420/2004-68. Assunto: Relatório de auditoria 
elaborado pela Funasa no Convênio nD 368/02, celebrado com o Instituto de Cooperação Pró
Vida, psra atendimento à  saúde indígena no Estado do Maranhão. Promoção de Arquivamento 
às fls. 197/198. Procurador Oficiante: Dr. Renato de Frestas Souza Machado, Procurador da 
República no Estado de Marabá. Relatora: Dra. Deborah Dupraí. Becfeio: Homologado o 
arquivamento, unânime.

25. Procedim ento Adarinisíraíavo n* 1.23.0C2.OG8O61/2O81-96. Assunto: Notícia ds descaso da 
Funasa com os índios em tratamento de saúde na cidade de Saníarém/PA. Promoção de 
Arquivamento às fls. 66/67. Procurador Oficiante: Dr. Renato de Rezende Gomes, 
Procurador da República no Município de Saníarém/PA. Relatora: Dra. Deborah Dirprat. 
Betísã©: Homologado o arquivamento, unânime.

26. Procedim ento AdmimsSrativ© a° 1.25.088.091062/2001-01. Asssnío: Utilização indevida de 
veículos cedidos para atender as questões de saúde nas aldeias do Estado do Parasiá. Promoção 
de Arquivamento às fls. 156/157. Procuradora Oficiaste: Dra. Aníonia Lélia Neves Sancbes
Knseger, Procuradora da República no Estado do ^  'r ^deu
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
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27. Procedlmeiiio à  d min i sílativ o a n 1.25.000.001930/2003-15. Àssiiaío: Possíveis 
irregularidades cometidos pela Administração Regional da Funai era Curitiba/PA. Promoção 
de Arquivamento às fls. 26/27. Procuradora GfSdaiaíe: Dra. Antõnia Lélia Neves Sanches 
ICrueger. Procuradora da República no Estado do Paraná. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

28. Procedimento Adraàsisêraâvo n° 2.26.000.00016Q/2QQ5-1S. Ásssmto: Reclamação
trabalhista movida por José Freire da Silva contra a Associação da Comunidade Indígena 
Xucuru. Promoção de Arquivamento às fls. 25. Procurador Oficiante: Dr. Antônio Carlos de 
V. Coelho Barreto Campello, Procurador da República no Estado de Pernambuco. Relator: 
Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

29. Procedimento Administrativo n® 1.26.000.002263/2005-97. A ssusto: Notícia de
irregularidade, no âmbito do ÂBN AMRQ BANK, consistente em inscrever nome de 
consumidor, adquirente de um veículo Tsmpis, mediante finsneiamente, nos bancos de dados 
públicos, mesmo diante da devolução do bem móvel por impossibilidade de quitação das 
prestações do financiamento. Promoção de Arquivamento às Qs. 15/18. P rocurador 
Oficiante: Dr. Edson Vírgmío Cavalcante Júnior, Procurador da República no Município de 
Camaru/PE. Selaior: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Remeter à 3:! Câmara de 
Coordenação e Revisão, tendo em vista tratar-se de irregularidade oriunda de relação de 
consumo. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n'J 130.001.000325/2000-04. Assusto: Representação da 
Comunidade Indígena Guarani da Aldeia Sapukai de Bracm, situada no Município de Angra 
dos Reis/RJ, que solicita ao Ministério Público Federal a proposítura de ação de indenização 
por danos morais em razão de matéria publicada no jonsal O Globo do dia J 4 de janeiro de 
2000, na coluna da Sra. Hüdegard Ángel, com o título “Socorro, salvem os índios de Angra do 
narcotráfico”. Promoção de Arquivamento às fls. 191/192. F n o r a d o r  Oficiante: Dr. Felipe 
Jow Naanba, Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Becssão: Homologado o arquivamento. A Coordenadoria Jurídica da 6a CCR deve 
manter cópia da ação proposta e da sentença obtida em banco de dados próprio. Unânime.

31. Procedimento Administrativo u'J 134.012.000362/2805-41. Assunto: Representação
subscrita por Eliseu da Silva, Cacique da Aldeia Indígena Piaçagnera, da etnia Tupi Guarani, 
relatando as ocorrências e necessidades da referida aldeia. Promoção de arquivamento às fls. 
09/11. Procasrador Oficiante: Dr. Felipe Jow Namba. Procurador da República no Município 
de Santos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Dedsão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

32. Procedfa&gaf© AdESsmisirâlSv© e ® 134.017,000007/2005-21. Asssrat®: Termo de declarações 
prestadas por Vanessa Cristina de Oliveira em 16.2.2005, relatando que, ao apresentar 
documentação para matricula na UN3P, com bolsa do Programa Universidade para Todos -  
PROUNI, onde foi pré-selecionada, foi informada de que teria que apresentar documento 
oriundo da Funai para provar que era de descendência indígena, enquanto que para os 
candidatos peio sistema de cota de raça neara bastaria uma declaração simples com
rcznrvrbV* r>r* c t v ,  í - • ■ ','.A t—, r\ V  ~  A ^  V Í" / - A  /??
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33. F r o c e d i a i e a f o  A d m l n í s í r a t í v o  a° 135.000.900401/2905-10. Assunto: Exigências feitas peio 
Banco do Nordeste ao radio X o c ó  S o n a lá a  Gomes Melo para a concessão de financiamento 
destinado à implementação de projeto de apicultura. Promoção de Arquivamento às fls. 12/13. 
Procurador O f i c i a s t e ;  Dr. Ruy Nestor Bastos Mello, Procurador da República no Município 
de Itabaiana/SE. Relator: Dr. Eiíel Santiago de Briío Persãra Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

DEBORAH MACEDO» DUPs IaTDE BR1TTO PEREIRA 
Siibprocuraáora-Geral da República 

Coordenadora



MPF/PGR N° 08100.006227/99-19

Arquive-se, conforme decisão em Ata da 311a Reunião da 6a Câmara de 

Coordenação e Revisão (fls. 37/41), realizada no dia 5 de outubro de 2005, na 6a 

Câmara de Coordenação e Revisão.

Brasília, 03 de fevereiro de 2005

Roberto Bemier de M. Pacheco 
Técnico Administrativo 

6a CCR
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