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Senhora Subprocuradora-Geral, : r- CD

Cumprimentando-a, encaminho a Vossa Excelência o Of. POEMA S/N, 
de 08/05/97, juntamente com 0  projeto “Propondo alternativas de desenvolvimento 
sustentável na Aldeia Kayapó Pykanu, conforme solicitação da POEMA

j  ̂ (.O
Atenciosamente,

JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR 
"Pioocciadon, IReycoHOÍ da fèefrúélica,

e doa 'Dòieitoa do tfidadão

A Sua Excelência a Senhora
Dra. MÁRCIA DOMETILA LIMA DE CARVALHO
Subprocuradora Geral da República e Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e 
Revisão (Comunidades indígenas e minorias)
Av. L-2 Sul, quadra 604, n° 23 
CEP: 70.200-901 - Brasília/DF



Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia 
Armut und Umwelt in Amazonien 
Poverty and Environment in Amazónia

POEMA

OF. POEMA S/N. Belém, 08 de maio de 1997.

Dr3 Márcia Domitila.
Sub procuradora Geral da República.
Coordenação da 6a Câmara do Ministério Público Federal.
Brasília.

Sr3 Márcia Domitila,

na qualidade de Coordenador dos Projetos POEMAR-Kayapó(1) a serem 
implementados nas aldeias A'Ukre e Pykanu venho informar o que se segue:

a) por delegação da empresa de cosméticos inglesa The Body Shop 
International o POEMA realizou um diagnóstico dos problemas e 
potencialidades das aldeias referidas;

b) o POEMA elaborou um conjunto de projetos considerando as possibilidades 
das comunidades, visando solucionar alguns dos problemas detectados.

As propostas foram discutidas com ambas as comunidades indígenas.
c) a empresa Body Shop comprometeu-se e está efetivamente financiando o 

projeto de distribuição e tratamento de "Agua" e o de resgate da "medicina 
tradicional" na aldeia AUkre, que não conta com qualquer outra fonte de 
recursos.

d) para a aldeia Pykanu fo i proposto e aceito pela comunidade indígena a 
utilização dos fundos advindos do leilão de madeira confiscada na área para 
o financiamento dos projetos, ao menos o de "Água" e o de "medicina 
tradicional".

Considerando que os recursos para a aldeia AU kre já  estão disponíveis e que 
metodologicamente não seria correto iniciar o projeto em somente uma aldeia, uma vez 
que ambas foram visitadas e analisadas ao mesmo tempo e que ambas são parceiras da 
empresa inglesa no comércio de óleo de castanha do Pará, existindo assim uma 
paridade no tratamento e atividades entre as duas aldeias; solicitamos o empenho de V. 
Sa. no sentido de viabilizar a liberação dos recursos necessários para a execução dos 
projetos ÁG UA e M EDICINA, bem como para o pagamento do técnico de campo na 
aldeia Pykanu; em tempo hábil para o tranporte do material por v i^ fluv iaU óu sejá, até
0 final do corrente mês. a — -?

Dr. X A /  Sátbffi*
FErtlíacèuf íce ri nduntrial

___________________________________________________  Coordenador-Insucios FannacêuíJco*
1 - POEMAR - Núcleo de Ação para o desenvolvimento sustentável, organização não governamental que apóia 
as atividades do POEMA - Programa Pobreza e Meio Ambiente. Programa Especial da Universidade Federal do 
Pará.

Universidade Federal do Pará - UFPA
Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia
Campus Universitário do Guamá
Setor Profissional - Casa do Poema - Cx. Postal 8606
CEP 66.075-900

Fones: (55-91) 229 4318/229 3359
Fax: U FPA  (55-91) 229 9677 - P O E M A  (55-91) 229 3359
Belém - Pará - Brasil.Telex: (55-91) 1013 - UPBC - BR
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Procurando vias de desenvolvimento sustentável - PYKANU

PROPONDO ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA ALDEIA KAYAPÓ PYKANU

APRESENTAÇÃO

Desde 1990 a Body Shop tem desenvolvido um trabalho com as aldeias 
Kayapó A'Ukre e Pykanu orientado pelo princípio de respeito aos direitos humanos 
e defesa do meio ambiente e pela perspectiva de estabelecer relações econômicas 
a partir do conceito do "Fair Trade".

Com o objetivo de identificar de forma clara insumos que possam fortalecer 
as atividades em andamento, a companhia estabeleceu uma parceria com o Núcleo 
de Ação para Desenvolvimento Sustentável (POEMAR) e financiou a realização de 
um diagnóstico a partir do qual se pudesse iniciar uma discussão sistemática junto 
aos indígenas nas referidas aldeias sobre vias de desenvolvimento que 
contribuíssem para a melhoria da sua condição de vida sem comprometer e 
contribuindo para a preservação do meio ambiente.

Partindo das aspirações levantadas pelos próprios habitantes das aldeias o 
POEMAR elaborou uma série de propostas de trabalho que foram depois sujeitas à 
discussão com os indígenas.

No caso de Pykanu foram escolhidas as seguintes propostas:
a) levantamento e combate a doenças parasitárias com valorização da 

medicina tradicional,
b) implantação de um sistema de abastecimento e de tratamento de água,
c) otimização da produção e da comercialização de derivados da Castanha 

do Brasil.
d) beneficiamento dos resíduos da exploração madeireira.
e) esgotamento sanitário domiciliar.

É importante realçar que tais propostas representam projetos que estão 
interligados entre si já que:

1. O fornecimento de água potável é indispensável para reduzir de maneira 
drástica o alto índice de ocorrência de doenças diarreicas que já levaram à 
morte muitas crianças na aldeia.

2. Um programa de atenção à saúde fortalecerá as comunidades na 
execução de suas mais diversas atividades.

3. Soluções relacionadas com os problemas do transporte de matérias prima 
da floresta valem tanto para a coleta da Castanha do Brasil como para a 
dos resíduos de madeira,

4. Atividades de capacitação que dizem respeito à produção e à 
comercialização do óleo da castanha e dos produtos obtidos a partir dos

o. resíduos da madeira são fundamentais para as comunidades poderem se 
relacionar de maneira autônoma com os atores do mundo externo.

Em outras palavras: Os projetos estão concebidos como insumos para o 
processo de autogestão e de empowerment da comunidade entendidos, por sua 
vez, pelo POEMAR como cenário que deve permitir a valorização da cultura Kayapó 
e a assimilação seletiva de influências externas.

POEMAR - BOYD SHOP



Procurando vias de desenvolvimento sustentável - PYKANU

Por outro lado, no que diz respeito à sua implementação ela precisa partir 
das formas próprias de organização sócio-cultural da comunidade envolvida o que 
significa, evidentemente, que o conhecimento destas formas a partir do cotidiano 
dos indígenas é uma necessidade imperiosa para a realização de qualquer 
atividade que anseia êxito.

Por esta razão, o POEMAR encara a permanência de um técnico qualificado, 
sensível e criativo em Pykanu como condição imprescindível para a execução dos 
mencionados projetos que, do ponto de vista técnico, não apresentam nenhum fator 
limitante. Este técnico, conhecedor do POEMAR enquanto programa interdisciplinar 
e interinstitucional e da vida concreta na aldeia, é uma peça-chave para a geração 
participativa de alternativas de desenvolvimento que vêm ao encontro com as 
aspirações dos indígenas e serão, consequentemente, assumidos por eles.

Partimos do princípio de que a aceitação dos indígenas em financiar este 
programa através de recursos obtidos pelo leilão da madeira ó um passo de alta 
importância no caminho da autogestão e do empowerment dos habitantes ‘da aldeia 
Pykanu.

A proposta do POEMAR está consolidada nos cinco projetos que se seguem 
(Projeto I a V) apresentados individualmente, com seus respectivos cronogramas e 
orçamentos simplificados.

Na página seguinte apresentamos o orçamento global referente aos projetos 
a serem desenvolvidos na aldeia indígena Pykanu, incluindo as despesas com os 
técnicos que estarão acompanhando o processo "in loco", e os custos 
administrativos correspondentes a 5% do total.

P O E M A R -B O  Y D  SHOP



Procurando vias de desenvolvimento sustentável - PYKANU

PROPONDO ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL NA ALDEIA KAYAPÓ A'UKRE

ORÇAMENTO GLOBAL

PROJETO 1: LEVANTAMENTO E COMBATE A DOENÇAS PARASITÁRIAS 
COM VALORIZAÇÃO DA MEDICINA TRADICIONAL

34.468.00

PROJETO II: INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E 
TRATAMENTO DE ÁGUA

68.474,17

PROJETO III: OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO 
DE DERIVADOS DA CASTANHA DO BRASIL

12.156,00

PROJETO IV: BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DA EXPLORAÇÃO 
MADEIREIRA.

47.970,67

PROJETO V: ESGOTAMENTO SANITÁRIO (a) 19.488,95

(b) 12.769,00

MANUTENÇÃO UM TÉCNICO NA ALDEIA 59.000,00

TOTAL (a) 241.558,79

(b) 234.838,84

CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS PROJETOS (a) 12.077,93

(b) 11.741,94

TOTAL GERAL (a) 253.636,72

(b) 246.580,78

(a) Orçamento considerando todo o material adquirido fora da aldeia;
(b) Orçamento considerando o aproveitamento de par te do material disponível na 
aldeia.

P O E M A R -B O Y D  SHOP
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Procurando vias de desenvolvimento sustentável - PYKANU

LEVANTAMENTO E COMBATE A DOENÇAS PARASITÁRIAS COM 
VALORIZAÇÃO DA MEDICINA TRADICIONAL 

NA ALDEIA INDÍGENA PYKANU

INTRODUÇÃO

O estado de saúde dos membros das aldeias, o qual se vê comprometido por 
vários fatores, dentre os quais, os seguintes requerem uma atenção imediata: a 
qualidade da água consumida nas aldeias; os hábitos de higiene dos seus 
membros e ainda as práticas terapêuticas aí desenvolvidas, as quais privilegiam a 
alopatia, chegando mesmo a um uso abusivo de quimioterápicos, antitussígenos e 
antiparasitários, para citar apenas os mais perigosos medicamentos largamente 
dispensados nos postos de assistência das aldeias visitadas. *

O tratamento da água e sua distribuição domiciliar são objetos de um projeto 
específico que será desenvolvido em articulação com o que é apresentado neste 
documento. Da mesma forma menciona-se o projeto de instalação de latrinas, que 
visa adaptar os hábitos de higiene da população das aldeias àqueles da vida 
sedentária.

Antes da implementação dos projetos mencionados será realizado um censo 
parasitológico, que indicará os indivíduos a serem tratados tanto com 
medicamentos industrializados como com remédios tradicionais indígenas, de 
acordo com cada caso. Com esta ação buscar-se-á revalorizar a atividade dos 
pajés, o quais apesar da presença ocasional de missionários, continuam sendo 
parte da cultura contemporânea Kayapó.

A medicina tradicional desenvolvida nas aldeias tem sido marcada por 
elementos culturais característicos que envolvem entidades místicas, a 
comunicação com animais da floresta, além da preservação do conhecimento pela 
sua transmissão a descendentes e aprendizes. Entretanto, é perceptível que a 
entrada nas aldeias de programas de saúde baseados somente a medicina 
tecnicista, não se deu por formação de uma ponte de diálogo com os pajés, mas 
gerou uma relação, no mínimo, ambígua entre estes e os auxiliares de enfermagem 
encarregados de assistência aos indígenas.

Este projeto visa estabelecer este canal de comunicação, assegurando a 
preservação do conhecimento por meio da sua utilização e transmissão.

OBJETIVOS

Os principais objetivos deste projeto são listados a seguir. Eles não se 
esgotam em si pois na medida em que a realização das atividades será delineada 
na discussão com as comunidades de cada aldeia, novos insumos poderão surgir 
no processo, entretanto, parte-se do princípio de que as metas abaixo relacionadas 
sejam as que deverão ser atingidas.

•  Melhoria da qualidade de vida dos índios kayapó da aldeia Pykanu;
•  Resgate, através de sua utilização, do conhecimento empírico sobre 

plantas medicinais indicadas pelos pajés;

P O EM AR -BO  YD SHOP
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• Promoção da prestação de assistência farmacêutica aos membros da 
aldeia Pykanu;

•  Promoção do treinamento de indígenas, auxiliares de enfermagem e 
farmacêuticos nas técnicas adequadas ao diagnóstico de parasitoses;

• Apresentação do quadro parasitológico da aldeia antes e depois da 
instalação das unidades de tratamento de água (Pykanu);

•  Promoção da formação de novos pajés, integrando a medicina tradicional 
com as técnicas de atenção à saúde, no tratamento de parasitoses;

•  Redução da incidência de parasitoses nas populações das aldeias 
participantes do projeto;

•  Levantamento etnofarmacêutico das espécies vegetais utilizadas na 
terapia combinada dos portadores de parasitoses;

•  Promoção do cultivo das espécies usadas na medicina tradicional.

METODOLOGIA

A metodologia proposta para este projeto leva em consideração a dinâmica 
das comunidades onde será implementado. A seqüência dos eventos não deverá 
ser alterada, entretanto, o momento de execução destes poderá sofrer influência do 
ritmo de vida das aldeias.

Etapas do trabalho:
1. Discussão com as comunidades para o seu esclarecimento e 

participação em cada etapa do projeto, sempre imprescindível;
2. Realização de censo parasitológico por meio de exames clínico- 

laboratoriais da população, em três momentos: antes da implantação do 
sistema de água (A), antes da implantação das latrinas (B) e após ambos 
(C);

3. Análise dos resultados para fins comparativos, terapêuticos e de 
divulgação;

4. Tratamento das doenças parasitárias com recursos da medicina 
tradicional e da alopatia, quando necessário;

5. Reuniões sistemáticas com membros da comunidades e sobretudo com 
pajés abordando a questão da flora medicinal local e de sua utilização;

6. Coleta de material vegetal para classificação botânica, realização de 
testes laboratoriais e análise química;

7. Validação experimental do uso tradicional de espécies selecionadas 
através de testes “in vitro”;

8. Manipulação farmacêutica das espécies validadas para uso nas aldeias 
e/ou fora delas;

9. Edição e publicação de um catálogo sobre plantas medicinais kayapó, 
com direitos autorais para as aldeias;

10. Reuniões de profissionais de saúde com as comunidades indígenas para 
tratar de temas relacionados com os cuidados básicos de saúde. 
Treinamento e demonstrações práticas para o treinamento e monitores 
indígenas e auxiliares de enfermagem das aldeias.

POEMAR - BOYD SHOP



PROJETO I: LEVANTAMENTO E COMBATE A DOENÇAS PARASITÁRIAS COM VALORIZAÇÃO DA MEDICINA 
TRADICIONAL

CRONOGRAMA

ATIVIDADES MESES

1 Discussão com a

comunidade

2 Realização dos

3. Análise dos dados.

Tratamento de
doentes.

5. Reuniões com Pajés

6. Coleta de indicação

7. Validação de 
indicação.

8 Manipulação de 
remédios.

9 Edição /  Publicação

10. Treinamento



Procurando vias de desenvolvimento sustentável - PYKANU

PROJETO I: LEVANTAMENTO E COMBATE A DOENÇAS PARASITÁRIAS COM 
VALORIZAÇÃO DA MEDICINA TRADICIONAL

NATUREZA / DESPESAS TOTAL (R$)
MATERIAL DE CONSUMO:
•  Material de expediente
• Material para exames laboratoriais
• Material para análises de material vegetal e testes 

biológicos
• Insumos para manipulação de remédios tradicionais

150.00
1.250.00
4.600.00

370.00

MATERIAL PERMANENTE
• Equipamentos para manipulação de remédios tradicionais

430,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
• Passagens aéreas Belém/Altamira/Belém (8)
• Vôos Altamira / Aldeia / Altamira (8)

2.848,00 
12.000,00 

370,00 *

• Revelação de material fotográfico 10.500,00

DIÁRIAS (150) 

CONSULTORIA

2.000,00

TOTAL GERAL 34.468,00

POEMAR - BODY SHOP
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IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

E TRATAMENTO DE ÁGUA

INTRODUÇÃO

As grandes diferenças regionais do Brasil nos mostra claramente a 
necessidade de rever o papel e a participação da sociedade nas questões 
sociais que envolvem necessidades básicas como saneamento básico e 
saúde pública. Tais necessidades precisam de medidas adequadas e 
sérias, bem como a implementação urgente de ações concretas 
vocacionais à realização de um desenvolvimento, sustentável o qualpode 
ser definido como um processo de transformação em que a exploração 
dos recursos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a 
organização de sociedades se harmonizam e reforçam o potencial 
presente e futuro, afim de atender às necessidades e aspirações 
humanas.

As terras indígenas Kayapó da aldeia Pykanu estão localizada à 
margem do rio Iriri. Essa aldeia tem este rio, igarapés circunvizinhos e um 
poço como fontes de abastecimento de água às quais encontram-se 
possivelmente contaminadas com elementos traço como mercúrio.

Pela inexistência de esgotos domiciliares, as comunidades utilizam 
o mato para depósito de seus dejetos sem a preocupação com o 
distanciamento dos córregos, contribuindo para a sua contaminação pois 
esses dejetos podem ser arrastados para os rios através das chuvas.

Partindo-se deste quadro torna-se de vital importância a 
implantação de um sistema de tratamento e distribuição de água na 
aldeia.

OBJETIVOS

•  Melhorar a qualidade de vida dos membros da aldeia.
• Reduzir o número de doenças de veiculação através da 

melhoria da qualidade da água consumida pela população;
•  Proporcionar, através da distribuição domiciliar, a possibilidade 

de substituição da tarefa de transportar água por outras mais 
produtivas.

POEMAR - BODY SHOP
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PARÂMETRO DE PROJETO

População de projeto (P)

Número de residências atual = 46

Número de pessoas por residência = 06

População de projeto = 46 x 06 x 1,30 = 359 hab. 
P = 359 habitantes
Consumo per capita (q)

q = 100 L/hab.dia

Coeficiente de reforço (Ki e K2)
K1= Coeficiente do dia de maior consumo = 1,10

K2= Coeficiente da hora de maior consumo = 1,30

Pressão dinâmica mínima na rede = 3 m.c.a

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO

Consumo diário(CD)
CD = P x q = 359 x 100 = 35.900L/dia 
CD = 35,90 m3/dia

Vazão de captação para 12hs.de funcionamentofCM

Qi=
q x P x 
3.600 x h

359x100x1,10 
3.600 x 12

= 0,92 l / s  =0,00092m3

Qr = 0,00092 —» 3,29/w3 / h

Onde:

Ch - Vazão de captação 

P - População de projeto 

q - Consumo per capita 

Kí - Coeficiente do dia de maior consumo 

h - Horas de funcionamento

PO EM AR-BO DYSHO P
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Vazão de distribuição(Q2)

Q2 = qx P x K xx K2 
86.400

359x100x1,10x1,30
86.400

0,59 l / s

Q2 = 2,14 m3/h

DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DAS UNIDADES 

Captação:

O manancial a ser utilizado será o subterrâneo, através da perfuração de 
um poço tubular de 6”(150mm) de diâmetro e 60 metros de profundidade. 
O poço deverá ser revestido com tubos e filtros geomecànicos 
“STANDART” além da colocação do pré filtro em cascalho miúdo. A 
localização a princípio será indicada na planta.

Antes da perfuração do poço deverá ser executado um furo de sondagem 
para identificação do manancial de água subterrânea disponível e 
definição final do poço.

Elevatória:

Como a A.l de Pykanu não dispõe de energia elétrica, a elevatória 
será constituída de um conjunto Motor Bomba de cavalete Sidermetal, 
acionada por motor !4 HP 90 VCC, com acessórios de instalação e 12 
módulos fotovoltáicos, com capacidade de 500 Watts-pico.

Dimensionamento do conjunto elevatório:

Vazão de captação = 0,92L/s -> 0,00092 m3/s.

K = 0,90

Cálculo do diâmetro de recalque(Dr)

D = KJQx = 0,90^0,00092 = 0,027/w

Considerar Dr = 32mm (1 ” ) ,  logo Ds = 40mm (1.1/4 “)

P O EM AR -BO D Y SHOP
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Cálculo da perda de carga na sucção:

DISCRIMINAÇÃO
QUANT. N° DE DIÂMETRO DIÂMETRO (m) COMPRIMENTO (m)

TÊ 90 ° 01 20 0,040 0,80

VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 01 250 0,040 10,00

Ir+ P c - 11 ......... 0,040 26,00

COMPRIMENTO EQUIVALENTE ( 
D

W w w â ' ' / L í ' ' ,  pfppt 36,80m

Fórmula

Ah = 10,643 x Ql
C1-85 x D4-87

xL

, ,  10,643 x (0,00092)'85 x 36,80
Ah = —  --------- ------------ '-——rr=------- = 0,65»/

(140) 85 x (0,04)4 87

Ah = 0,65m

Onde:

Ah - Perda de carga 

Qi - Vazão de captação 

C - Coeficiente de rugosidade 

D - Diâmetro

Cálculo da altura manométrica de sucção (HMS):

HMS = 26 + 0,65 

HMS = 26.65M

Cálculo da perda de carga no recalque (HMR):

DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE N° DE DIÂMETRO DIÂMETRO (m) COMPRIMENTO (m)

CURVA 90° 02 30 0,032 1,92

TUBULAÇÃO 0,032 9,00

COMPRIMENTO EQUIVALENTE (L) p l  , ^V
i  w w m ã T M Ê m

10,92

POEMAR - BODY SHOP
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Fórmula:

^  10,643 x (Q )1,85 x L

CU85x(Z))4'87

10,643 x (0,0092)''85 x 10,92 

(140)1’85 x (0,032)4'87
= 0,57/m

Ah = 0,57m

Cálculo da altura manométrica de recalque (HMR): 

HMR = Hg + Ah 

HMR = 9,00 + 0,57 

HMR = 9,57m

Cálculo da altura manométrica total (HMT):

HMT =HMS + HMS 

HMT = 26,65 + 9,57 

HMT = 36,22m

Seleção da bomba

Q1 = 3,29 m3/h 

HMT = 42,48m

ESPECIFICAÇÃO:

Bomba de cavalete Sidermetal, acionada por motor, 90 VCC. 

Potência = HP

PO E M A R -B O D Y  SHOP
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RESERVAÇÃO:

A reservação será feita através de um reservatório elevado em 
fibra de vidro, sobre uma estrutura de madeira de 6,0 metros de altura, 
será admitido uma reservação igual a 1/5 do consumo diário, para o dia 
de maior consumo.

Cálculo:

w . q x P x K ,  359 x 100 x 1,10
Vol. = ------------ L = -----------------—  = 7.898 litros

5 5

Será adotado um reservatório 10.000 litros de capacidade.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO:

A rede de distribuição de água será do tipo ramificada com 
tubulações em PVC-JS, conforme o cálculo em anexo.

Cálculo:

Q3= Qi _ = 0 .5 9 = 0,000887 L/s.m

L 665

Onde:

Q2 - Vazão de distribuição

L - Comprimento de canalização

Q3 - Vazão de distribuição por metro de canalização

TRATAMENTO DA ÁGUA

Após a análise físico-química e bacteriológica da água bruta do 
poço e caso haja necessidade de algum tratamento, este será então 
dimensionado e orçado.

A princípio, como a área de captação encontra-se bem protegida 
em termos sanitários, não acreditamos na necessidade de tratamento 
bacteriológico (desinfecção).Caso seja necessário, será feito o tratamento 
bacteriológico da água do poço através da aplicação de cloro produzido in 
loco pelo processo de oxidação anódica, onde uma solução de cloreto de 
sódio(NaCI) ou sal de cozinha ao passar por eletrodos de titânio ligados a 
uma tensão de 12V e corrente contínua sobre uma reação eletroquímica 
se transformará em hipoclorito de sódio(NaCI).

O hipoclorito de sódio produzido será diluído na água bruta do 
poço, com a utilização de uma mangueira plástica de 14 “ de diâmetro

POEMAR - BODY SHOP
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conectada a sucção da bomba de cavalete. A concentração de cloro livre 
no ponto da rede deverá está presente entre 0,30 mg/l a 0,50mg/l. A 
energia elétrica necessária para a reação será fornecida por 2(dois) 
painéis fotovoltáicos(PPFV) instalados em paralelos que fornecerão 
12Volts (DC) e corrente de pico de 7A (3,5A cada painel). A energia 
produzida pelos PFV será acumulada em uma bateria de 153A.

Qualquer outro tipo de tratamento de água só poderá ser previsto 
após as análises físico-químicas das amostras de água do poço.

POEMAR - BODY SHOP





SETOR: NECESSIDADES BÁSICAS 
ÁREA SANEAMENTO: „

P O E M A
DATA: 
FOLHA: 01

LOCALIDADE:: Pykanu 
N° DO NÓ .......

01

02

3- Tubo PVC - JS 0= 50 mm

4- Tubo PVC - JS 0= 40 mm

1- Tubo PVC - JS 0= 40 mm 

2- Curva 90° PVC - JS 0= 40 mm 02
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PROJETO II: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE 
ÁGUA

NATUREZA DA DESPESA TOTAL (R$)
CAPTAÇÃO 25.551,00
ELEVATÓRIA 19.275,00
BARRILETE DE SUCÇÃO 162,79
BARRILETE DE RECALQUE 30,03
RESERVAÇÃO 1.680,00
BARRILETE DE DISTRIBUIÇÃO 1.645,54
REDE DE DISTRIBUIÇÃO 2 408,82
LIGAÇÕES PÚBLICAS 528,15

305,60PROTEÇÃO PARA LIGAÇÕES PÚBLICAS
TRATAMENTO
ESTRUTURA DE MADEIRA 3.614,39

CASA DE BOMBA 2.352,30
PINTURA 1.343,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 
• Transporte material

110,00 

* 3.969,33
• Mão de obra para assentamento da rede 608,22

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
• Passagens Belém / Altamira / Belém (2) 756,00
• Vôos Altamira / Aldeia / Altamira (2) 750,00

CONSULTORIA 3.300,00

TOTAL GERAL 68.474,17



PROJETO III

OTIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E 
DA COMERCIALIZAÇÃO 

DE DERIVADOS DA 
CASTANHA DO BRASIL

POEMAR
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MELHORIA DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DO 

ÓLEO DA CASTANHA DO BRASIL

INTRODUÇÃO

A sustentabilidade econômica da extração do óleo da castanha do Brasil 
nas Aldeias Kayapó de Pykanu e A’Ukre, está diretamente relacionada à 
superação de alguns entraves existentes nas etapas compreendidas no 
processo produtivo e na comercialização do produto final.

O primeiro grande entrave é referente ao processo de coleta e transporte 
da castanha. Nesta etapa, verifica-se acentuado grau de esforço físico 
despendido pelos indígenas, em função da quantidade de castanha transportada 
por um longo percurso, que mulheres, homens e crianças são obrigados á fazer 
carregando às vezes cargas de 60 kg em até 3 horas de caminhada em mata 
fechada e terreno acidentado.

Outro entrave existente na etapa do processo produtivo, a precariedade 
da manutenção dos equipamentos utilizados no beneficiamento da castanha, o 
que leva a deteriorização precoce desses equipamentos, exigindo a sua 
substituição, a cada nova safra, o que, contribui assim para a elevação aos 
custos de produção.

Para superar os entraves anteriormente mencionados, o POEMAR 
apresenta uma proposta de otimização do processo de coleta, sugerida a partir 
de uma discussão com os indígenas, sobre a utilização do meio de transporte 
indicado no Projeto "Beneficiamento dos Resíduos da Exploração Madeireira". 
Esta utilização será viabilizada através da elaboração dé um plano operacional, 
contemplando e articulando as atividades dos dois projetos produtivos. Quanto 
ao beneficiamento propriamente dita, faz-se necessário estabelecer um plano de 
capacitação dos indígenas para a utilização e manutenção adequada dos 
equipamentos necessários à produção de óleo da castanha. Estas duas 
medidas visam a um só tempo, reduzir os custos do processo produtivo.

O consumo de bens alimentícios adquiridos na cidade para a coleta da 
castanha é mais um fator complicante na atividade de produção de óleo de 
castanha pois durante a colheita da castanha os indígenas se alimentam de 
produtos adquiridos na cidade e transportados de avião para as aldeias. 
Segundo a Body Shop, isto representa uma despesa bastante expressiva, o 
qual, reduz sensivelmente os ganhos disponíveis para a distribuição entre os 
indígenas que participaram na produção do óleo da castanha. Por outro lado, 
note-se que alguns rituais da cultura indígena, como Tokok Mentore (festa do 
nome), exigem que as famílias "mudem-se" para a floresta durante algumas 
semanas em empreitadas de caça e pesca; para estas festas não são 
necessárias mercadorias adquiridas na cidade, até porque não haveria quem as 
pagassem.

Odiernamente, torna-se extremamente imprópria a sustentação alimentar 
pelo aproveitamento da diversidade de recursos disponíveis na região onde 
estão fixadas as aldeias, pois a exploração exclusiva de biomassa animal pode 
levar à ameaça de extinção de algumas espécies já que o processo de 
sedentarização das comunidades indígenas está praticamente concluído.

A Castanha-do-Brasil apresenta considerável valor nutricional a nível de 
macro e micronutrientes, principalmente em fontes energéticas, vitamínicas e 
minerais. Seu teor em proteínas é importante podendo, após avaliação suprir 
parte das necessidades protéicas da dieta.

O resíduo que se pretende utilizar será submetido a análises 
microbiológicas, as quais sustentarão o consumo pela população sem risco para



a saúde, considerada uma etapa de educação alimentar, baseado na cultura 
indígena, ou seja, no hábito alimentar. Vale ressaltar que na merenda escolar 
em Altamira a utilização Será em maior escala.

Caso os resultados das análises não recomendem seu uso como 
alimento, o aproveitamento do resíduo será direcionado para forma de ração, 
e/ou adubo orgânico.

O resíduo proveniente de expressão da castanha, chamado de torta, pode 
ser aproveitado afim de se elevar a relação custo/beneficio do processo de 
obtenção do óleo, podendo ser incluído em diferentes preparações alimentícias 
para consumo seja na própria aldeia ou na cidade como por exemplo na 
merenda escolar

Outra ação a ser desenvolvida neste projeto é o estabelecimento de 
estratégias para a comercialização dos produtos gerados em todos os projetos 
produtivos propostos, proporcionando também adoção de outras ações que 
visem garantir aos indígenas capacitação para a autogestão das tecnologias 
implantadas. Para execução do processo de autogestão é necessário proceder 
ima discussão com os índios sobre a constituição de formas de organizações 

autônomas (associações), sendo também imprescindível o estabelecimento de 
um programa de capacitação das lideranças em práticas de controle 
administrativo, contábil e financeiro. Estas ações são a garantia para a 
condução das atividades relacionadas a comercialização, como também, 
daquelas atividades dos setores de saúde, saneamento, etc.

Procurando vias de desenvolvimento sustentável - PYKANU

OBJETIVOS

O projeto visa além de transformar a realidade atual nas duas aldeias no 
tocante a produção do óleo da castanha do Brasil, abordar ainda a questão da 
capacitação técnica e administrativa, aplicável a todos os projetos propostos, 
com vistas a garantir a sustentabilidade dos empreendimentos em regime de 
autogestão.

Especificamente tem-se por metas:
1. Otimizar o processo de transporte da castanha, compartilhando o

' meio de locomoção de cargas usado no projeto "Beneficiamento dos
Resíduos de Exploração Madeira".

2. Reduzir os custos da coleta mediante o uso de alimentos disponíveis 
na aldeia para alimentação da comunidade no castanhal.

3. Reduzir custos no processo de beneficiamento da castanha através 
da manutenção dos equipamentos a cada safra.

4. Desenvolver um método para o aproveitamento da "torta" obtida pela 
expressão das castanhas na alimentação ou forrageio.

5. Capacitar os indígenas para o processo de comercialização e 
autogestão.

6. Constituir a Associação indígena da aldeia.
7. Treinar os indígenas em práticas de controle administrativo, contábil e 

financeiro

METODOLOGIA:

A viabilização dos objetivos colocados para este projeto deve seguir as 
etapas apresentadas abaixo, as quais contarão com a participação de todos os 
elementos envolvidos em atividades a serem desenvolvidas nos demais 
empreendimentos. Desta forma tem-se como metodologia:

r v > r »  r \ r >r > t r  p t i a o



Procurando vias de desenvolvimento sustentável - PYKANU

Discussão com a comunidade sobre alternativa de transporte para a 
castanha;
Discussão e treinamentos com a comunidade sobre a melhoria da 
eficiência do processo de beneficiamento e a manutenção dos 
equipamentos na fábrica;
Discussão com a comunidade sobre as vantagens da organização 
própria e autônoma:
Treinamentos relacionados a Autogestão, Comercialização e Controle 
Administrativo, Contábil e Financeiro;

- Fundamentos da Ação administrativa
- Documentação Fiscal e Livros Fiscais
- Livro Caixa com Plano de Contas
- Fluxo de Caixa e Controle Bancário
- Custo, Estoques e Comercialização
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PROJETO III: MELHORIA DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ÓELO DA 
CASTANHA DO BRASIL

NATUREZA / DESPESAS TOTAL (R$)
MATERIAL DE CONSUMO:
• Material de expediente
• Material para aproveitamento de resíduos das castanhas

500.00
552.00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
• Legalização da Associação
• Passagem aérea Belém/Altamira/Belém (4)
• Vôos Altamira / Aldeia / Altamira (4)

1.500.00
1.424.00
1.500.00

CONSULTORIA 5.280,00

DIÁRIAS (20) 1.400,00

TOTAL GERAL 12.156,00 '



PROJETO IV

BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS 
DA EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

POEMAR

1996
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BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DA 

EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

INTRODUÇÃO

A extração de Mogno (Swietenia macrophvlla King) em áreas da 
Amazônia Paraense, vem se intensificando a partir dos anos 60 incorporando 
novas áreas ao processo predatório. Assim de regiões próximas 'Belém, onde 
foi praticada até o esgotamento dos recursos naturais transladou-se em direção 
ao Sul do Pará, movimento facilitado pela abertura de estradas, como a PA-150, 
concentrando-se em regiões que apresentam relevante potencial madeireiro 
como as bacias dos rios Xingu e Iriri.

Como conseqüència do processo, reservas indígenas da região como os 
Kayapo, passaram a ter seus estoques madeireiros extraídos em ritmo acelerado 
em um primeiro momento com a interveniência da FUNAI, e, a posteriori, como a 
Justiça federal anulou os contratos, através do relacionamento direto 
madeireiras x comunidades indígenas.

Neste novo cenário, as relações estabelecidas foram extremamente 
desvantajosas para as populações autóctone sob o enfoque dos 
custo/benefícios gerados.

A prática exercida era a de repasse de bens de consumo e favorecimento 
de serviços de aeronaves como "adiantamento" a ser descontado nas vendas 
concretizadas.

Este modelo tem contribuído para erosão dos recursos naturais das áreas 
indígenas sem que nenhum benefício concreto possa ser registrado junto 
aquelas populações.

Outra questão a ser considerada é a que se relacionou com os 
desperdícios gerados pela baixa eficiência do processo adotado na extração de 
mogno.

Aos prejuízos ocasionados pela forma inadequada de derrubada das 
árvores (em média 3m3 danificados para cada 3m3 extraído) somam-se os 
resíduos inaproveitados pelas madeireiras para (cada m3 retirado acumula 
0,60m3 de resíduos abandonados na floresta).

Assim, a extração/comercialização do mogno desperdiça um volume de 
madeira 4,6 vezes maior do que o, efetivamente) colocado no mercado 
considerando a ocorrência média, na Amazônia Brasileira, de uma árvore ou 
5m3 de mogno por hectare (Barros et.al.1992) e apenas os resíduos (galhos, 
aparas, etc.) pode-se estimar a geração de, pelo menos, 300m3 de resíduos a 
cada cem hectares explorados pelas madeireiras, isto é, 300m3 para cada cem 
árvores extraídas.

Tais volumes dispõem de mercado crescente junto às indústrias de 
móveis, portas, janelas, esquadrias e artesanatos diversos, e, especificamente
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junto a empresa TRAMONTINA S/A a qual já manifestou interesse em adquiri- 
los.

Pelo exposto explica-se o interesse demonstrados pelo Kayapó em 
mobilizar o aproveitamento do estoque de resíduos de mogno existente em suas 
reservas dentro de uma estratégia de proteção e desenvolvimento sustentado de 
suas áreas.

OBJETIVOS

Geral

A
Implementação de um plano de aproveitamento de resíduos de mogno, 

proveniente da extração de madeira na reserva dos Kayapó.

Específicos

Capacitação das Comunidades em:

• Identificação, seleção e extração dos resíduos,
•  Tecnologias apropriadas de beneficiamento de madeira,
•  Gerenciamento do processo produtivo da seleção da matéria prima 

até a comercialização do produto final.

METODOLOGIA .

a) Planificação e Organização das Operações

Como primeira atividade temos a planificação das operações florestais as 
quais devem ser organizadas considerando o local que é uma comunidade 
indígena, logo tem-se que utilizar o máximo os recursos locais, ou seja, manual 
e mecânico, considerando-se a falta de infra-estrutura tradicional (energia, 
tecnologia, etc.)

Assim, as atividades de campo serão programadas para o período seco 
(06 meses) de tal forma que a matéria prima obtida passa ser processada o ano 
todo, sempre levando-se em consideração o custo operacional das atividades.

b) Identificação, mapeamento, quantificação e extração dos resíduos de 
mogno nas áreas a serem exploradas.

Será realizado um inventário o qual gerará as principais informações para 
realização do planejamento da extração tais como: localização e quantidade de 
árvores caídas na área, e espécies devem também fornecer dados sobre a 
topografia do terreno, ocorrência de cursos d'água, índice de penetrabilidade do 
sub-bosque.
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Deve-se incluir no maceramento a distribuição das árvores caídas 
(resíduos) para facilitar a planificação da extração dos mesmos. Normalmente 
deve-se dividir a área em blocos de 50ha e subdividi-la em parcelas de 25ha 
tendo-se assim uma melhor eficiência do trabalho.

Para confecção do mapa de localização dos resíduos serão produzidas 
fichas de campo onde que contarão entre outros dados a localização das 
árvores caídas de acordo com a faixa de caminhamento.

Este mapa de localização é o instrumento mais importante para a 
planificação das atividades e estabelecimento da infra-estrutura o que permitirá 
reduzir os impactos ecológicos das atividades de tratamento de resíduos e 
extração.

*
c) Identificação de vias de acesso aos resíduos de mogno

O sistema de vias de acesso levará em consideração as trilhas usuais da 
comunidade já existentes na floresta fazendo-se apenas alguns ajustes em 
função dos resíduos a serem transportados, já que o transporte vai ser realizado 
durante o período seco utilizando-se tração animal ou trator, o qual poderá ser 
doado por uma empresa, por exemplo a própria TRAMONTINA, como parte de 
sua eventual participação no Projeto. As vias de acesso devem ser constituídas 
ou melhoradas em função do volume de resíduos a ser extraído.

d) Implantação e implementação da unidade de beneficiamento dos 
resíduos de mogno

A unidade de beneficiamento vai ser implantada em função dos artefatos 
a serem produzidos reduzindo o custo de investimentos e evitando a compra de 
equipamentos que poderiam ficar ociosos.

Assim sendo o "lay-out" da unidade produtora será composto de : uma 
serra fita pequena (01.35), serras circulares, lixadeira, faquearia pequena, 
plaina e acessórios.

e) Capacitação dos membros da comunidade nas áreas de produção e 
comercialização dos artefatos de madeira.

A capacitação será feita em vários níveis e etapas de acordo com o 
desenvolvimento dos trabalhos desde a fase de preparação das atividades de 
campo até o produto final, até porque este projeto visa justamente desenvolver a 
comunidade no processo produtivo de aproveitamento de seus recursos.

Nesta capacitação serão envolvidos, também, entidades de capacitação 
de pessoal tais como SENAI e SENAR.
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ATIVIDADES MESES

1. Planejamento e 
organização

2. Identificação, 
mapeamento e 
quantificação

3. Extração

4. Implantação e 
implementação da 
unidade de 
beneficiamento

5. Capacitação e 
comercialização 
permanente
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PROJETO IV: BENEFICIAMENTO DE RESÍDUOS DA EXPLORAÇÃO MADEIREIRA

NATUREZA DA DESPESA TOTAL (R$)
MATERIAL DE CONSUMO:
• Combustível 676,00

MATERIAL PERMANENTE:
• Equipamentos para o beneficiamento de resíduos
• Ferramentas

20.001,27
1.363,40

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA:
• Identificação e mapeamento
• Instalação de equipamentos
• Transporte de equipamentos

2.000,00
1.900,00
4.000,00

OBRAS:
• Construção de barracão em madeira de 12m x 12m
• Construção de depósito e setor de laminação

4
3.250.00
1.500.00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA:
• Passagens aéreas Belém/Altamira/Belém (5)
• Vôos Altamira / Aldeia / Altamira (5)

1.780,00
5.000,00

CONSULTORIA 6.500,00

TOTAL GERAL 47.970,67
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO FAMILIAR

INTRODUÇÃO

Os dejetos humanos podem ser veículos de germes patogênicos de várias 
doenças, dentre as quais febre tifoide e paratifóide, diarréias infecciosas, 
amebíase, ascaridíase, etc..
Por isso, torna-se indispensável afastar as possibilidades de seu contato com o 
homem através de: águas de abastecimento, vetores (moscas, baratas) e 
alimentos.

Observa-se que, devido à falta de medidas práticas de saneamento e de 
educação sanitária, grande parte da população tende a lançar os dejetos 
diretamente sobre o solo, criando, desse modo, situações favoráveis à 
transmissão de doenças.

Sobre o aspecto sanitário, o destino adequado dos dejetos humano visa, 
fundamentalmente, o controle e a prevenção de doenças a eles relacionadas. As 
soluções a ser adotadas terão os seguintes objetivos:
- evitar a poluição do solo e dos mananciais de abastecimento de água;
- evitar o contato de vetores com as fezes;
- propiciar a instituição de hábitos higiénicos na população;
- promover conforto e atender ao senso estético.

A ocorrência de doenças, principalmente doenças infecciosas e 
parasitárias ocasionadas pela falta de condições adequadas de destino dos 
dejetos, pode levar o homem à inatividade ou reduzir sua potencialidade para o 
trabalho, transformando-o de unidade produtiva à uma carga para a sociedade.

Assim, tem-se em vista, em primeiro lugar, preservar a capacidade de 
produção do homem.

METODOLOGIA

Consta essencialmente de duas câmaras (tanques) contíguas e 
independentes, de 1,0m de profundidade destinadas a receber os dejetos, tal 
qual nas privadas de fossa seca.

É a solução apropriada para certos tipos de terrenos desfavoráveis a 
construção da privada de fossa seca.

De acordo com o tipo de solo, as privadas de fermentação poderão ter 
tanques enterrados, semi-enterrados, ou totalmente construídas na superfície do 
terreno.

O revestimento da câmaras é função das características do solo e da área 
de locação da privada. Entretanto, considerando que este tipo de privada 
constitui uma solução muito durável (praticamente definitiva), será conveniente 
fazer o revestimento em quaisquer circunstâncias, inclusive em terrenos firmes, 
onde seria dispensável. Em terrenos encharcados e em lugares onde haja riscos 
de contaminação de poços, as paredes e o fundo serão necessariamente 
construídos de concreto ou de tijolos e impermeabilizados com argamassa de 
cimento.

As câmaras compõe-se de um corpo principal(l e II) e de um apêndice (1 
e 2), que se comunica com o interior da casinha para receber os dejetos.

n r s r k  « « n  n r s r \ < ;  c*t
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A escavação das fossas deve começar pelo corpo principal, seguindo-se 
escavação dos apêndices.

A casinha é construída sobre este apêndice de tal forma que o corpo 
principal das câmaras fique ao lado das paredes laterais.

As câmaras são providas, cada uma, de tampa removíveis, subdivididas 
para facilitar a remoção. A fim de evitar a entrada de águas de chuva, as tampas 
deverão ficar bem unidas e rejuntadas com a argamassa pobre de cal e cimento.

Localização
Lugares livres de enchentes e acessíveis aos usuários. Distantes de 

poços e fontes e em cota inferior a esses mananciais, a fim de evitar a 
contaminação dos mesmos. A distância varia com o tipo de solo e deve ser 
determinada localmente. Adotar uma distância mínima de segurança, estimada 
em 15 metros. *

Dimensões da fossa
Para dimensionamento da fossa deverá ser levado em consideração o 

tempo de vida útil da mesma e a técnica de construção. As dimensões 
indicadas para a maioria das áreas rurais são as seguintes:
a) abertura circular com 90 cm de diâmetro, ou quadrado com 80 cm de lado.
b) a profundidade varia com as características do solo, o nível de água do lençol 
freático etc., recomendando-se valores em torno de 2,50m.

Assentamento de Base
O material para a base poderá ser: tijolos, madeira, concreto armado, 

blocos de concreto, etc..
A finalidade da base é fazer a distribuição uniforme da casinha sobre o 

terreno, servir de apoio ao piso e proteger a fossa, impedindo a entrada de 
pequenos animais(baratas, roedores, etc..)

A base deve elevar-se cerca de 20 cm da superfície do solo.

Piso (laje da privada)
Deve ser assentado horizontalmente sobre a base fazendo cobertura da

fossa.
Afim de suportar o peso do usuário, deve ser construído de material 

resistente, como concreto armado ou madeira de boa qualidade.
O piso dispõe de uma abertura destinada à passagem dos dejetos para 

dentro da fossa, por motivo de higiene é preferível não instalar assento sobre a 
mesma. Entretanto, deve-se atender, neste particular, aos hábitos e costumes 
da população.

Aterro de proteção (montículo)
Aproveitando a própria terra retirada na escavação da fossa, fazer um 

aterro compactado até a altura da base, formando uma plataforma, em torno da 
privada. Sua finalidade é proteger a base, desviar as águas de chuva e dificultar 
a penetração de roedores. Para maior durabilidade, é aconselhável gramar o 
montículo.

Casinha

c t t n n
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A finalidade da casinha é abrigar o usuário e completar a proteção da
fossa.

É conveniente que o recinto seja mantido em penumbra para evitar a 
presença de moscas. Por isso, a porta deverá permanecer fechada e a 
ventilação será feita através de pequenas aberturas no topo das paredes.

Se, por um lado, as dimensões estão condicionadas ao custo mínimo, por 
outro devem oferecer conforto ao usuário.

A área recomendada para o piso é de 1 m2 e a altura das paredes, 2m de 
frente e 1,75m atrás. Quanto à cobertura, deverá ter um beiral de 30cm, a fim de 
proteger as paredes.

Existe uma grande variedades de materiais empregados na confecção de 
casinha. Entretanto, a preferencia será dada àqueles de maior disponibilidade, 
menor custo e maior resistência.
- Para as paredes: tijolos, madeira, adobe, taipa, blocos de concreto, placas de
cimento armado, etc.. '
- Para o telhado: telhas francesas e colonial, chapas onduladas de cimento 
amianto, zinco e alumínio, placas de cimento armado, cavaco, etc..

A porta é geralmente construída de madeira. Por questão de comodidade, 
deve ser instalada abrindo para fora, contudo para ficar melhor protegida e ter 
maior durabilidade, poderá abrir para dentro.

Ventilação
O acúmulo de gases no interior da fossa resulta no seu desprendimento 

abrupto, no momento em que o usuário retirar a tampa do buraco do piso. A fim 
de evitar essa condição desconfortável, recomenda-se instalar tubo de 
ventilação da fossa, localizando-o na parte interna da casinha, junto à parede, 
com extremidade superior acima do telhado.

Se eventualmente surgir água na fossa, propiciando a proliferação de 
mosquitos, aconselha-se utilizar derivados de petróleo, sendo mais comum o 
uso de querosene e de óleo queimado.

A porta deve estar sempre fechada e o buraco tampado quando a fossa 
estiver fora de uso.

Dimensionamento

•  Número de pessoas/família = 08;

•  Contribuição de dejetos = 200 L/hab.ano;

•  Volume de cada câmara = 1,80m3 = 1800 L

• Tempo estimado de funcionamento de cada câmara = 01 ano;

•  Comprimento = 1,20m

• Largura = 1,20m

•  Profundidade = 1,25
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OJETO V: ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR

NATUREZA / DESPESAS TOTAL (R$)
MATERIAL DE CONSUMO:
• Material de construção (a) 14.382,95
• Material de construção (b) 7.669,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA
• Transporte de material (fluvial) 1.500,00
• Mão de obra especializada (pedreiro) 2.500,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
• Passagem aérea Belém/Altamira/Belém (1) 356,00 

7cn nn
• Vôo Altamira / Aldeia / Altamira (1) / ou,uu

TOTAIS GERAIS (a) 19.488,95

(b) 12.775,00

—
Todo material adquirido fora da aldeia.
Aproveitamento, em parte, o material existente na aldeia.



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

De: A dolfoN  de Oliveira Jr.
Antropólogo/CaDIM/MPF

Para: Membros da 6a Câmara

Assunto: Projetos de auto-sustentação Kayapó

Brasília, 17 de junho de 1997

Trata-se de um  poo l de cinco projetos apresentados pela POEMAR - Núcleo 

de Ação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Pará, 

elaborados por solicitação da The Body Shop Inc., companhia de cosméticos que 

possui contrato de compra de óleo de Castanha do Pará dos índios Caiapós das duas 

aldeias abrangidas pelos projetos, Pykanu e A U kre. Solicita a POEMAR o empenho  

deste Ministério Público Federal no sentido de viabilizar a liberação de recursos 

para a implantação de dois destes projetos com certa prioridade na aldeia Pykanu, 

uma vez que os mesmos projetos estarão sendo desenvolvidos na aldeia de A Ukre 

sob responsabilidade da The Body Shop e seria metodologicamente incorreto, 

segundo os autores dos projetos, iniciar os trabalhos em  uma aldeia sem que os 

mesmos fossem iniciados na outra. A solicitação do POEMAR tem por base o fato de 

os projetos se pretenderem financiados pela verba resultante do leilão judicial do 

mogno apreendido no interior das Terras Indígenas ocupadas pelos Caiapós, que se 

encontra sob custódia judicial à espera de projetos de auto-sustentação para as 

aldeias indígenas atingidas pela paralização judicial da extração ilegal do mogno 

em  suas terras.

Solicita a POEMAR a viabilização da referida verba em  tempo hábil para o 

transporte por via fluvial do material necessário à implantação dos projetos, ou seja



até o final do mês de maio passado, o que se tom a inviável face à exiguidade do 

tempo destinado à tramiotação da representação.

Os projetos referem-se a:

- Levantamento e combate a doenças parasitárias com valorização da 

medicina tradicional;

- Instalação de sistema de abastecimento e tratamento de água;

- Otimização da produção e da comercialização de derivados de castanha- 

do-Pará;

- Beneficiamento de resíduos da exploração madeireira; e

- Esgotamento sanitário.

Segundo seus autores, os projetos foram concebidos a partir dos princípios 

de auto-gestão e do fortalecimento da comunidade, devendo partir de formas 

próprias de organização sócio-cultural da comunidade. Daí a proposta da POEMAR 

da lotação de um  técnico qualificado na aldeia de Pykanu como imprescindível 

para a realização do projeto, técnico que deveria conhecer a POEMAR e a vida 

cotidiana da aldeia. No entanto, não fica claro na proposta da POEMAR qual seria a 

qualificação do referido técnico, além de conhecer a própria organizaçãoe a Vida 

cotidiana da aldeia’, o que é suficientemente vago para abranger qualquer pessoa 

com um mínimo de conhecimento dos projetos e das aldeias Caiapós, o que não 

representa especialização de espécie alguma. Ideal seria que o referido ‘técnico’ 

fosse antropólogo, que é o  ramo de formação profissional afeto a questões relativas 

ao trato com a sócio-diversidade.

O programa, como já foi colocado, será financiado com os recursos do leilão 

judicial do mogno apreendido nas Terras Indígenas ocupadas pelos Caiapós. Os



sobre o total, custo relativamente baixo considerando as dificuldades de 

operacionalização de semelhantes projetos na Amazônia, região onde custos 

semelhantes sobem por vezes até a 8% e mesmo mais que isso.

- Projeto levantamento e combate de doenças parasitárias com a 

valorização da medicina trad ic iona l indígena:

De acordo com os autores do projeto os principais fatores que 

comprometem a saúde das populações Caiapós referidas seriam a qualidade da 

água e os hábitos de higiene de de medicação dos índios com meidcina alopática, na 

qual haveria abuso de quimioterápicos, comprometendo o bem-estar dos índios. O 

projeto pretende a realizaçãode um censo parasitológico para determinar qual 

segmento da população deveria ser tratado com quimioterápicos e quais aqueles 

que poderiam ser medicados de acordo com as práticas médicas tradicionais 

Caiapós. Pretende ainda assegurar a comunicação entre os pajés [sic. O termo ‘pajé’ 

não é absolutamente utilizado por Caiapós, que se referem àqueles que detêm a 

posse de conhecimentos tradicionais referentes a medicamentos para doenças do 

corpo e do espírito, bem como de conhecimentos relativos a práticas de natureza 

mágica, não apenas curativas, como waiangá\ e equipes de saúde, utilizando e 

transmitindo conhecimentos tradicionais.

O projeto, no entanto, carece de uma maior definição do que seja medicina 

tradicional Caiapó, que não engloba apenas práticas que são vistas por olhos 

ocidentais como terapêuticas, mas toda uma gama de atividades que qulificam o 

waiangá como personagem social e político, mais que como terapeuta de males 

orgânicos. Não há ainda qualquer caracterização, por mínima que seja, das 

medidas necessárias para atingir tais metas.

Os objetivos propostos pelo projeto são o de proporcionar uma melhoria da 

qualidade de vida dos índios, resgatar seu conhecimento tradicional sobre plantas 

medicinais, fornecer assistência farmacêutica e treinamento dos índios como 

agentes de saúde, bem como elaborar o quadro parasitológico da aldeia antes e



integrando as duas medicinas no tratamento de parasitoses. Pretende-se ainda 

reduzir o nível de parasitoses e realizar um  levantamento etnofarmacêutico na área 

das mesmas, promovendo o cultivo das espécies de comprovada eficácia.

Tais objetivos são algo discutíveis. Não é da competência da POEMAR, ou de 

qualquer outro órgão, formar ‘pajés’ Caiapós, que são formados a partir das formas 

tradicionais, próprias a este povo, de transmissão de seu conhecimento tradicional. 

Qualquer interferência da POEMAR neste âmbito seria pura e simples interferência 

na vida tradicional Caiapó, o  que poderia gerar mais prejuízos aos índios que 

propriamente benefícios, e que deveria ser repensada. Por outro lado, é preiso 

adotar salvaguardas para evitar a biopirataria e a pirataria dos conhecimentos 

tradicionais Caiapós, estabelecendo mecanismos de retorno de benefícios para a 

comunidade como compensação pela utilização de seus conhecimentos tradicionais 

e dos recursos genéticos vegetais desenvolvidos há gerações pelos índios. Aliás, 

recentemente a FUNAI envidou esforços para cancelar a patente de substância 

anticoncepcional patenteada por um pesquisador inglês a partir do conhecimento 

de seu uso como tal pelos índios Wayana. Medidas devem ser adotadas para evitar 

que o conhecimento dos índios, junto com o germoplasma produzido por eles, seja 

fonte de lucro para companhias de qualquer nacionalidade, sem que isso implique 

em  retorno concreto opara a comunidade indígena. Vale lembrar aqui o exemplo 

da EMBRAPA, que firmou convênio com os índios Krahó do Tocantins para 

fornecimento de germoplasma para seu banco genético, um  dos maiores do mundo, 

e que estabeleceu contrapartidas para os próprios índios, inclusive a reimplantação 

em  seu seio de germoplasma de espécies coletadas há décadas entre os mesmos 

índios e cujo conhecimento e suprimento havia-se perdido nos últimos anos.

Com relação aos métodos utilizados pelo projeto para a consecução de suas 

metas, está a reunião com  pajés [sic] para que estes passem conhecimento 

tradicional aos pesquisadores, bem como a coleta de material vegetal para 

classificação e análise química. Tal projeto - elencado como prioritário pelos 

autores e a ser cumprido na aldeia de A’Ukre diretamente -pela The Body Shop -



meses de duração da implantação do projeto, conforme seus autores, 15 meses 

seriam destinados a pesquisas referentes a plantas medicinais e manipulação de 

remédios a partir delas, o  que mostra o grande interesse dos autores do projeto 

neste área específica.

- Projeto sistema de abastecimento e tratamento de água:

Os autores do projeto justificam a necessidade do mesmo pelo fato de o rio 

Iriri e seus igarapés, que abastecem de água potável as aldeias referidas, estarem  

contaminados por mercúrio resultante da exploração ilegal de lavras garimpeiras 

na região desde o início da década de 1980. A inexistência de esgotos faz com que 

os dejetos da aldeia contaminem os córregos, agravando ainda mais o quadro 

sanitário da água consumidida. Os objetivos do projeto são os de melhorar a 

qualidade da água e por meio disto reduzir as doenças presentes nas aldeias, em  

especial as de caráter parasitológico. Isto seria efetuado por meio da distribuição 

domiciliar da água, o que inclusive liberaria os Caiapós para outras atividades mais 

produtivas. Os reservatórios seriam em fibra de vidro, com tubulação em  PVC, 

padrão utilizado nas residências regionais. A água do poço perfurado há algum  

tempo pelo próprio POEMAR na aldeia de A’Ukre ainda não foi analisada por eles; 

sua análise seria efetuada por pelos técnicos do projeto, que a adequariam ao 

consum o local.

-  Projeto iOtimização da produção e comercialização de derivados de 

castanha do BrasiP:

De acordo com os autores, os maiores entraves à comercialização do 

produto são a coleta e o  transporte, devido ao grande esforço físico necessário à 

realização destas tarefas. Há, ainda, a precariedade da manutenção dos 

ecminamentos de beneficiamento da castanha, aue seria também responsável t>ela



transporte pretendido para o projeto de beneficiamento de resíduos da exploração 

madeireira, isto é, um  trator, o qual propõe-se seja adquirido por companhia 

interessada em  comprar o produto (madeira) dos índios, e doado a estes. Propõe-se 

ainda um plano de capacitação dos índios para usar o equipamento de 

beneficiamento.

Apesar da avaliação dos autores do projeto sobre as dificuldades decorrentes 

das atividades de coleta e de transporte da castanha, a solução sugerida (uso de um  

trator) minora apenas parcialmente o esforço necessário à realização da atividade, 

uma vez que este dificilmente poderia ser utilizado para mais que transportar a 

castanha já coletada até o  barco, para transporte até a unidade de beneficiamento 

na aldeia. Por outro lado, a adoção de tecnologias simples, como o uso de um  

pegador (pedaço de bambu ou outra madeira similar, fendido em  tres partes em  

uma das pontas, que se utiliza para pegar no chão o ouriço da castanha caido e 

coloca-lo às costas, em um cesto, eliminando o trabalho de abaixar-se para pegar os 

mesmos) diminuiria em muito o esforço físico despendido na atividade, o que não é 

tratado pelo projeto. Quanto à manutenção de equipamentos, a única peça de 

maquinário a necessitar manutenção neste tipo de atividade é a prensa manual, 

‘doada’ pela The Body Shop aos índios de ambas aldeias (A’ukre possui duas 

prensas, uma delas avariada quando estive naquela aldeia em 1996). Não é 

necessário qualquer plano de capacitação para sua utilização, uma vez que tudo 

que é necessário para sua correta utilização é simplesmente torce-la por ambas 

pontas do eixo de rotação ao mesmo tempo, o  que evita que as ranhuras de seu eixo  

vertical se desgastem de forma desigual. Para tal não é necessário qualquer 

capaitação formal. Se há quaisquer outras peças de equipamento que necessitam de 

manutenção, isto deve ser explicitado no projeto.

Conforme a The Body Shop, a necessidade de adquirir alimentos na cidade e 

transportá-los por avião até a aldeia na ápoca da coleta de castanha - necessário 

devido a toda a aldeia se deslocar para o acampamento de coleta nesta época, não 

ficando ninguém para produzir limentos durante a mesma - encarece



seria inviável aos índios alimentar-se só de recursos à volta das aldeias, uma vez 

que como estas estariam concluindo um  processo de sedentarização, talprática 

ameaçaria de extinção algumas espécies animais.

Na verdade, não há quaisquer dados que comprovem esta afirmação, com  

relação aos Kayapó. Pelo contrário, quando de minha estada na aldeia A’Ukre, ano 

passado, travei contato com um  pesquisador da área de ecologia que concluía então 

um  estudo de um  ano junto aos índios naquela aldeia relativo aos seus hábitos de 

caça e impactos ecolpgicos decorrentes da mesma, concluindo (preliminarmente) 

pela não existência de impacto significativo sobre espécies animais, mesmo com a 

caça centrada em uma única região, em tom o da aldeia. Seria necessário ao projeto 

embasar suas afirmações com estudos de impacto ambiental da atividade de caça, o 

que os autores não fizeram.

A proposta dos autores do projeto para minorar a carência alimentar dos 

índios em períodos de coleta (e não só nestes períodos) é a de suprir parte das 

necessidades proteicas dos mesmos com o resíduo da extração de óleo de castanha. 

Pretende-se fazer uma análise dos resíduos da castanha, para verificar se o  mesmo 

serviria de alimento, ou se poderia ser transformado em ração ou adubo orgânico. 

Ora, nenhuma análise foi ainda feita, de forma que a proposta é apenas hipotética, 

e sua implementação condicional. É necessária a realização de estudos preliminares 

para verificaer a possibilidade de implementação desta proposta, antes que se pense 

em  libertar verba para sua execução.

Ainda,propõe~se que o resíduo da compressão da castanha (denominado 

‘torta’) seja utilizado para melhorar a relação custo-benefício da extração de óleo; 

no entanto, como não foi fornecida nenhuma informação sobre o assunto (este 

apenas foi colocado como uma possibilidade), não é possível analisar sua 

viabilidade ou efeitos sobre a vida social indígena.

No campo das estratégias de comercialização do produto, propõe-se 

reuniões com os índios m ra discutir sua implementação, dentro da ótica da auto-



administrativa e financeira. A medida é salutar, ainda que vaga, uma vez que 

durante todo o tempo de atuação da The Body Shop junto aos índios de Pykanu e 

ATJkre nenhum treinamento gerencial/adm inistrativo/contábil foi-lhes fornecido 

pela companhia, apesar de os índios de cada uma das aldeias terem fundado suas 

próprias companhias de comércio e exportação.

- Projeto ‘Beneficiamento de resíduos de exploração de madeira

Segundo os autores, a extração e comercialização de mogno da floresta 

amazônica desperdiça 4 ,6  vezes mais madeira do que extrai, sendo que esta 

madeira desperdiçada (madeira ‘branca’, macia) tem mercado crescente no país. 

Foi contatada uma indústria que se mostrou interessada em adquirir esta madeira 

dos índios. O projeto pretende capacitar a comunidade a identificar, extrair, 

beneficiar e comercializar a mdeira deixada pelos madeireiros de mogno. A 

indústria contatada (TRAMONTINA S.A.) poderia, segundo os autores, ‘doar’ um  

trator para transporte da madeira.

É interessante que o projeto discuta, como faz, a forma de pagamento dos 

índios, a erosão de recursos naturais e desperdícios pela baixa eficiência do 

processo de extração, todas discussões importantes que certamente necessitam ser 

travadas. No entanto, nada é colocado sobre a ilegalidade da extração de madeira 

das Terras Indígenas, seja esta mogno ou madeira branca. Há plano de manejo para 

a extração? Quem realizará a extração? Serão os próprios índios, ou madeireiros 

em  ‘parceria’ com os mesmos? Oprojeto é vago o suficiente para afirmar que os 

membros da comunidade serão capacitados a produzir e vender a madeira, sem  

nada afirmar de concreto que extrai a mesma. É necessário explicitar tais pontos, 

para evitar que o projeto em  si mesmo tom e-se apenas um  verniz de legalidade a 

cobrir a extração ilegal de mogno em Terras Indígenas. Tal necessidade se tom a  

ainda mais premente em se considerando que os autores do projeto contam com seu 

financiamento por meio do dinheiro advindo do leilão da madeira apreendida por



- Projeto ‘Esgotamento sanitário fa m ilia r

Os objetivos do projeto são evitar a poluição do solo e mananciais de água 

contaminados pelas fezes dos habitantes das aldeias, bem como evitar contato dos 

vetores transmissores de doenças com as fezes e propiciar hábitos higiênicos aos 

índios, promovendo seu conforto e senso estético (?!?). As fossas sanitárias seriam  

feitas a 15 metros das casa (uma para cada casa), com sanitários.

Com relação à aldeia de Pykanu, as mesmas já estavam sendo realizadas 

pela The Body Shop quando lá estive ano passado. Encontravam-se na aldeia três 

trabalhadores contratados pela companhia, com o objetivo de perfurar fossas para 

cada residência, onde seriam construídos os sanitários. O material para a 

construção já se encontrava na aldeia, ou ao menos parte dele (canos de PVC, etc.). 

Construia-se, quando lá estive, o sanitário da chefia do P.I., pago pela The Body 

Shop. É necessário verificar junto às aldeias se parte destas obras sugeridas no 

presente Projeto já não teriam sido realizadas pela própria The Body Shop, caso em  

que a liberação dos fundos sob custódia judicial necessitaria ser revista.

Atenciosamente

Antfop6foga/CaO!M/MPF
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M IN IS T É R IO  P Ú B L IC O  F E D E R A L
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

97DES004 Brasília, 04 de agosto de 1997

Processo Administrativo N° 08100.004119/97-03

Despacho:

Retorno, nesta data, de licença-prêmio.

Informo a colenda 6a Câmara de Coordanação e Revisão do 
Ministério Público Federal que encontra-se conclusa para sentença a Ação Civil 
Pública ( MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL X UNIÃO FEDERAL, FUNAI e OUTROS 
- PROC. n °91.22059-0) onde se encontram depositados os recursos obtidos com a 
venda, por leilão judicial, da madeira desvitalizada originária da Aldeia Pykany sita 
na Área Indígena Kayapó.

Constantemente indígenas da Aldeia Pykany bem como das 
outras aldeias que serão beneficiadas com a liberação da quantia depositada vêm 
ao Distrito Federal para solicitar ao Presidente da Funai e ao membro do Ministério 
Público Federal que a presente subscreve o apressamento do julgamento da ação, 
de modo a que por meio da sentença a quantia depositada seja liberada para uso 
em favor dos indígenas.

Constantemente tenho intervido perante a Exma. Dra. Magnólia 
Silva da Gama e Souza, MMa Juíza Substituta da 3a Vara Federal da Seção 
Judiciária do Distrito Federal, pedindo que prolate a sentença o quanto antes, sem 
que, até a presente data, tenha obtido sucesso.

Devo por fim informar que em março do presente ano fui 
contratado como advogado para prestar serviços profissionais à firma THE BODY 
SHOP INTERNATIONAL PLC. e à BODY SHOP FUNDATION e tomei conhecimento
que o contrato que unia a THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC. e o 
PROGRAMA POBREZA E MEIO AMBIENTE NA AMAZÔNIA foi rescindido. Sugiro à 
esta colenda Câmara tomar informações junto ao POEMA de seu interesse na 
continuidade do presente processo administrativo*

f \  \  ' \
Encaminhe-se o presente procedimento administrativo à colenda 

6a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.
" i \

Brasília, 04 de agosto de 1997

OSWALDO JOSE BARBOSA SILVA
Procurador Regional da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

MPF- PGR N° 08100.004119/97-03

INTERESSADO: Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia - POEMA 

ASSUNTO: OF/PR/PA/N0 171/97 - Encaminha documentos.

OUTROS: Projeto “Propondo Alternativas de Desenvolvimeno Sustentável 

na Aldeia Kayapó Pykanu”.

RELATÓRIO:

Os presentes autos referem-se a solicitação do Coordenador 

dos Projetos POEMAR-Kayapó á serem implementados nas aldeias A’Ukre 

PYKANU no PARÁ.

O POEMA - Programa Pobreza e Meio Ambiente - da 

Universidade Federal do PARA, por delegação da empresa de Cosméticos 

inglesa (The Body Shop Internacional) realizou um diagnóstico dos problemas e 

potencialidades das referidas comunidades uma vez que a Body Shop 

comprometeu-se a financiar um projeto de distribuição e tratamento de água e o 

de resgate de medicina tradicional na aldeia A ’Ukre, (a jjual não conta com 

qualquer outra fonte de recurso) e quanto a aldeia PYÜANU foi acertado, com a 

comunidade, a utilização dos fundos advindos do leilão de madeira, confiscada 

na área, para o financiamento daqueles projetos a fim de que ambas, parceiras da 

empresa inglesa no comércio de óleo de castanha do Pará, tivessem paridade de 

tratamento.

Portanto, o financiameno parcial do projeto em questão 

pela Body Shop não é puraíqente filantrópico mas decorre de contrato, celebrado



com aquela comunidade Kayapó, visando aquisição de óleo refinado de castanha 

do Paráje além do uso de imagem daqueles índios quando da venda dos produtos 

decorrentes daquela matéria prima.

O que solicita a POEMAR, nesses autos, é a intervenção do 

Ministério Público Federal, junto ao Poder Judiciário, no sentido de viabilizar a 

liberação dos recursos necessários para a execução dos projetos e pagamento de 

técnico de campo, na aldeia PYKANU, recursos estes depositados em Ação Civil 

Pública em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.

Trazido o problema à esta Câmara decidiu-se, 

preliminarmente, encaminhar-se o expediente a PRDC do Distrito Federal (Dr. 

Oswaldo Barbosa Silva) solicitando-se informações sobre o andamento da ação 

pertinente.

Volta agora o expediente com a informação do colega de 

que a Ação Civil Pública de referência (proc. n° 9122059-0), onde se encontram 

depositados os recursos obtidos com a venda, por leilão judicial, da madeira 

originária da aldeia PYKANU, encontra-se conclusa para sentença com a D f  

Magnólia Silva da Gama, Juíza substituta daquela 3a Vara Federal, sem que tenha 

surtido efeito suas constantes intervenções, junto à Meritíssima Magistrada no 

sentido de prolação da sentença.

Acresce que, no mesmo ofício onde essas circunstâncias 

foram-nos informadas, o colega Oswaldo Jóse Barbosa Silva acrescenta no final:

“ Devo por fim informar que em março do presente 

ano fui contratado com o advogado para prestar 

serviços profissionais à firma THE BODY SHOP 

INTERNATIONAL PLC. e à BODY SHOP FUNDATION e
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tomei conhecimento que o contrato que unia a 

THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC. e o 

PROGRAMA POBREZA E MEIO AMBIENTE NA 

AMAZÔNIA foi rescindido. Sugiro à esta colenda 

Câmara tomar informações junto a POEMA de seu 

interesse na continuidade do presente processo 

administrativo.”

Tal informação encontra-se hoje reforçada por expediente

No tocante a esses autos entendo, face à premente carência

que ontem me foi encaminhado pelo referido Procurador da República ao qual 

juntei cópia desse ofício para pronunciamento em separado.

V O T O :

de recurso para sobrevivência da comunidade interessada, que, esta 6a Câmara 

deve somar esforços no sentido de obter o julgamento urgente da ação em 

questão, oficiando de imediato àquela 3a Vara Federal.

Brasília/DF, 20 de agosto de 1997.

ÍÀ DOMETILA O M A  DE CARVALHO
COORDENADORA DA 6a CÂMARA

Imprensa Nacional
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ATA DA 76a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE 
COORDENAÇÃO E REVISÃO (Comunidades Indígenas c 
Minorias)

Aos vinte (20) dias do mês de agosto de 1997, às 14:00 horas, na sede da 
Procuradoria Geral da República, em Brasília (DF), sala 102, em sessão 
extraordinária da 6a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público 
Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra. Márcia Dometila Lima de 
Carvalho, os membros efetivos, Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge e Dra. 
Déborah Macedo Duprat de Britto Pereira e os membros suplentes,. Dra. Maria 
Eliane Menezes de Farias e Dr. José Roberto Figueiredo Santoro, bem como a 
assessora jurídica Carla Daniela Leite Negócio e os antropólogos Angela Maria 
Baptista, Elaine de Amorim Carreira e Raul Dl Sergi Baylão. Foi deliberado:
1. Procedimento Administrativo n°08100.005480/97-85. Assunto: 
Correspondência daAlmeida e Silva - Consultoria Jurídica S/C Relatora: Dra. 
Márcia Dometila Lima de Carvalho. Decisão: Após o voto da Coordenadora, 
no sentido do encaminhamento do expediente ao Procurador Geral da 
República, pediu vistas o Dr. José Roberto Santoro. 

v2. Procedimento Administrativo n° 08100.005504/97-41. Assunto: Decreto 
Presidencial de 19 de agosto de 1997, que cria área de terra reservada ao 
Campo de Provas das Forças Armadas, no Estado do Pará. Relator: Dra. 
Raquel Elias Ferreira Dodge. Decisão: A Câmara decidiu, à unanimidade, 
enviar os autos do Procedimento à Procuradoria da República no Município de 
Santarém.

N'*3. Procedimento Administrativo n° 08100.004119/97-03. Assunto:.
Exploração de madeira na A.I. Kayapó. Relatora: Dra. Márcia Dometila Lima 
de Carvalho. Decisão: A Câmara, à unanimidade, decidiu solicitar informações 
ao Procurador oficiante na ação civil pública, acerca da execução da tutela 

, cautelar antecipada relativa à aplicação de recursos financeiros, já à disposição 
do juízo federal, em projeto de auto-sustentação em favor dos índios, antes que 
seja proferida a sentença de mérito.

ã tã  76 1
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A próxima reunião foi marcada para as 14 horas do dia 21 de agosto. Nada 
mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

MÁRCIA DÓ U ÈTÍLÁ
- y r

Subprocuradora-Geral da República

DEBORAH MACEDO DUPRa Í  DE BRITTO PEREIRA 
Procuradora Regional da República 

membro

RAQUÉL ELIAS FERREIRA DODGE 
Procuradora Regional da República 

membro

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora-Geral da República 

membro

OBERTO FIGUEIREDO SANtORO  
Regional da República 
membro

ata 76 2
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL

OF/PRDF/PDC/OS/081197 Brasília, 08 de setembro de 1997.

Exma. Sra.
Dra. MÁRCIA DOMETILA LIMA DE CARVALHO
DD. Subprocuradora-geral da República
DD. Coordenadora da Eg. 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
Público Federal.
Brasília - DF

Exma. Coordenadora,

Foram os autos do procedimento administrativo n° 
08100.004119/97-03 remetidos para que tomasse conhecimento da r. decisão 
desta Eg. Câmara, constante da ata de reunião n° 76.

Como já havia informado anteriormente (fls. 52), estou 
buscando incessantemente que a Exma. Sra. Dra. MAGNÓLIA SILVA DA GAMA E 
SOUZA, prolate sentença nos autos da ação civil pública n° 91.22059-0, de modo 
a que, como um dos efeitos da r. sentença, possa ser encaminhado à FUNAI, o 
valor já obtido com a venda da madeira desvitalizada apreendida na Área 
Indígena Kayapó, no processo incidental.

Sucede que a ordem judicial (doc. anexo), determinou 
que “ o produto total do leilão (fosse) depositado à disposição (deste) juízo até o 
final da ação, e posteriormente revertido para ser especificamente aplicado em 
atividade que direta e efetivamente repare o dano causado à comunidade 
indígena Caiapó e à respectiva região(...)" (doc. anexo).

A FUNAI apresentou, antes da r. sentença, plano de 
aplicação desta verba. Dada vista ao MPF, este manifestou-se de acordo com o 
levantamento da quantia para ser aplicado neste plano. No entanto a MM. Juíza 
Processante, determinou que se aguardasse a prolação da sentença. Daí, este 
membro do MPF tem, de forma constante, solicitado preferência para o 
julgamento deste processso.



A MM. Juíza entrou em gozo de férias, de 25 de agosto 
de 1997 até 15 de setembro de 1997, conforme informações colhidas com o 
Diretor de Secretaria da 3a Vara Federal, Dr. Enoch.

pedido de 
CCR/MPF,

Quando a MM. Juíza retornar, encontrará mais um 
prolação da r. sentença, instruído com a ata da reunião da Eg. 2a 
acima citada, (doc. anexo).

(V f '
Atenciosamente.

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
Procurador Regional da República



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

DECISÃO N°____/95 3a VARA FEDERAL

AÇÃO - CIVIL PÚBLICA
PROCESSO - 91.22059-0
AUTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉUS - UNIÃO FEDERAL E OUTROS

Por meio da petição de fls. 430/442, o Ministério Público 
Federal, Autor desta ação, após longa exposição da situação ocorrente na 
área indígena, pleiteia uma série de providências, com vistas ao 
cumprimento da medida liminar anteriormente deferida, no intuito de evitar 
a reversão da situação ainda vigente.

trechos:
Da argumentação oferecida pelo Autor, destaco os seguintes

Com efeito, a atividade de extração de madeira da área 
indigena Caiapó -- assim como a atividade garimpeira -- é 
ilícita e, por isso, também é ilícito o comércio da madeira e 
dos frutos do garimpo, dali decorrentes.

Causas naturais, como a chuva, a exposição ao sol, os 
fatores climáticos, e condições não ideais de 
armazenamento tendem a deteriorar a madeira apreendida, 
que também sofre o risco de desaparecer, seja em razão de 
enchentes, seja pela ação de terceiros.

Para evitar o dano e o desaparecimento, está o juiz 
autorizado, seja pelo poder geral de cautela que lhe atribuem 
os artigos 798 e 799 do CPC, seja pela atribuição mais 
específica deferida pelos artigos 11 da Lei 7.347/85 e 461 - § 
5° do CPC (com a redação da Lei 8952/94), a decretar o 
depósito da madeira à disposição do juízo, bem como a



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

direito da parte, mas apenas o interesse posto sub judice.' 
(in "Processo Cautelar", Editora LEUD, 12a edição revista e 
atualizada, São Paulo, 1990, p. 104/105).

A propósito dos limites do exercício do mencionado 
poder judicial, afirma ainda o ilustre processualista citado, 
in verbis:

'Afirma o art. 799 que, no exercício da faculdade conferida 
pelo art. 798, 'poderá o juiz, para evitar o dano, autorizar ou 
vedar a prática de determinados atos, ordenar a guarda 
judicial de pessoas e depósito de bens e impor prestaçã de 
caução'.

A enumeração legal é, entretanto, apenas exemplificativa, 
pois o poder cautelar genérico não restou limitado, pelo 
legislador, a algumas providências práticas apenas. 
Corresponde, pois, a qualquer medida, de fato ou de direito, 
que se faça necessário para afastar o periculum in mora.' 
(opus citatum, p. 103/104) (doc.6).''

"Ora, tanto a madeira já apreendida quanto a que está 
derrubada tende a apodrecer, a perecer ou a desaparecer, 
caso providências imediatas não sejam ordenadas no 
sentido de conservá-las e de preservar-lhes o valor.

Não há verba disponível para efetuar a conservação 
stríc to  sensu  de toda a madeira -- tanto a apreendida quanto 
a que está no interior da área indígena ~, nem pessoal 
suficiente para zelar pela sua efetiva guarda.

Ao contrário, o risco de perecimento ou de 
desaparecimento é muito grande, em decorrência até mesmo 
da imensidão da área Caiapó e deste Pais, do valor daqueles 
bens, dos interesses econômicos envolvidos, da escassez 
de recursos federais de toda ordem para preservá-los, 
motivadores, inclusive, da propositura desta ação. R isco que  
aum enta com  o fím  do período  das chuvas, já  agora em  abril.

Neste sentido, nada melhor que autorizar a sua venda, por 
meio de leilão judicial, de modo a encerrar não só os

107.040



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

cuidados necessários à sua guarda segura, como o risco de 
perecimento."

"O art. 13 da Lei 7.347/85, de 24.07.85, reforça a tese de 
que a cessação da atividade nociva significa inden ização  
pe lo  dano causado, como de resto já previam os artigos 159 
e 1518 do Código Civil. Assim, o produto da venda da 
madeira deve ser aplicado em atividade que direta e 
efetivamente repare o dano causado à comunidade indígena 
Caiapó. Tal verba deve, pois, ser depositada à disposição do 
juízo, enquanto aguarda-se o término da ação, para depois 
ser revertida para aquela finalidade, segundo projeto que 
está em discussão no âmbito da FUNAI com as comunidades 
Caiapó e que será oportunamente apresentado em juizo."

"A FUNAI vem ressaltando a necessidade de designação 
de pelo menos vinte (20) agentes da Polícia Federal e de dez 
(10) do IBAMA, com a finalidade específica de dar 
prosseguimento à atividade inicial de cumprimento da 
liminar (does. 7 e 8).

O momento histórico é o de consolidação dos resultados 
alcançados na operação já iniciada, em favor do 
cumprimento da liminar, que tem preciosos aliados no 
restabelecimento das antigas lideranças indigenas -  que 
inclusive estiveram no Gabinete de V. Exa., em 14.12.94, para 
afirmar-lhe pessoalmente aquela decisão --, e na estação 
chuvosa que impede a ação desembaraçada dos intrusos, 
dos exploradores de madeira e dos garimpeiros na área.

É indispensável que se estabeleça a vigilância efetiva e 
firme sobre a madeira apreendida, sobre as rotas que 
permitem o acesso à Área Indígena Caiapó, sobre a atividade 
madeireira e garimpeira ilícita, para que não se deteriore a 
autoridade pública e a eficácia da liminar.

Realizaram-se recentemente, na sede da FUNAI, duas 
reuniões nas quais foi afirmada, por representantes da 
Polícia Federal e do IBAMA, tanto a disponibilidade de 
pessoal quanto a boa-vontade destes órgãos em dar 
cumprimento à liminar, resultantes não só do fato de a União

107.040
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ser ré nesta ação, como das atribuições legais típicas destas 
entidades, sujeitas a requisição judicial.

Nas mesmas reuniões, a FUNAI, cuja atribuição é de zelo 
pela causa indigena especificamente, tem afirmado 
dificuldades financeiras e orçamentárias para continuar a 
custearas diárias, as passagens aéreas e as ajudas-de-custo 
dos agentes do IBAMA e da Polícia Federal, que se deslocam 
para a região para o exercício -  como dito acima -  de sua 
atribuição legal específica, bem como de uma obrigação 
decorrente da decisão judicial liminar, proferida nesta ação."

Acolho,em linhas gerais, os argumentos expostos, plenos de 
razoabilidade, até porque a situação focalizada, reinante na Reserva 
Indígena Caiapó, é de todo peculiar, e, por isso mesmo, a solução a ser 
adotada -  em consonância com a Lei 7.347/85 (Lei da ação civil pública) e 
as normas processuais civis -  requer uma interpretação condizente com o 
bem jurídico a ser tutelado, ao lado do interesse público que necessita de 
ser preservado, os quais, na espécie, assim se destacam: implementação 
do projeto, em discussão no âmbito da FUNAI com as comunidades dos 
índios Caiapó; estímulo ao esforço das lideranças indígenas e da FUNAI, no 
sentido de manter a desintrusâo da área do domínio público, a qual, com 
a colaboração delas deverá permanecer livre das atividades ilícitas de 
mineração, extração de madeiras e do comércio clandestino dos produtos 
do solo e do subsolo da Reserva, do que redundarão benefícios diretos, no 
sentido do cumprimento da liminar deferida nestes autos.

À vista de todo o exposto, tendo presente, ainda, que há, 
efetivamente, risco de deterioração da madeira apreendida, e no exercício 
do poder geral de cautela que me é outorgado, resolvo acolher a postulação 
do Autor, na forma como se segue:

a) a FUNAI e a União, por intermédio do DPF e do DNPM, 
com a colaboração do IBAMA, adotarão todas as medidas e providências 
necessárias ao efetivo cumprimento da decisão concessiva da liminar;

b) oficie-se ao Presidente do IBAMA, a fim de remeter a este 
Juízo, em 48 horas, se ainda não o fez, o relatório referido no item "b" do

107.040
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ordenar a sua venda judicial como expediente hábil a 
preservar-lhe o valor. Com isto, fará efetivamente cessar o 
exercício de toda a atividade nociva que a liminar e a ação 
visam conter; a cessação da extração da madeira da área 
indígena Caiapó, respectivas negociações, comércio, 
beneficiamento, dano ambiental. Ao contrário, se se permitir 
a continuidade de qualquer atividade relacionada àquela 
madeira, nunca se conseguirá a paralisação da atividade 
econômica decorrente e a desintrusâo da área indígena.

Considerando-se que a ação civil pública tem efeito erga 
omnes, de acordo com o artigo 16 da Lei 7.347/85, não há 
sentido em dar-se interpretação estrita ao artigo 798 do CPC. 
A propósito, na citada ação civil pública, o Juiz cita este 
trecho de H um berto Theodoro Jun ior.

'O texto legal menciona, outrossim, ao ato da parte como 
sendo apto a autorizar a medida atípica, quando gere o 
receio de modificação do estado atual da situação litigiosa.

Com efeito, consta do art. 798 que a medida examinada 
terá cabimento 'quando houver fundado receio de que uma 
parte, antes do julgamento da lide, causa ao direito da outra 
lesão grave e de difícil reparação.

A redação é, nesse ponto, defeituosa, em dois sentidos: 
primeiro, porque o receio de dano pode muito bem provir de 
causa natural e não convém restringir a aplicação do poder 
geral de cautela apenas aos fatos da parte; segundo, porque 
fala em receio de lesão ao direito da parte, quando, na 
pendência do processo, não se sabe, ainda, se a parte tem 
ou não direito.

Ora, o processo cautelar tutela, como já destacamos 
várias vezes, não é o direito material, nem tampouco é seu 
objetivo a antecipação da tutela do referido direito 
substancial. O que se tutela por meio da ação cautelar, em 
qualquer de suas formas, é apenas a eficiência e utilidade do 
processo principal.

Assim, o risco de dano a ser precatado não se refere ao
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requerimento de fls. 440/441;

c) requisite-se ao Diretor-Geral do DPF força policial, em 
número de vinte agentes, a serem enviados, com verba própria daquele 
Órgão, a partir de 1°/4/95, para dar seqüência às operações destinadas ao 
cumprimento da liminar, nos moldes em que requerido (alínea "c" do 
requerimento - fls. 441); £

d) requisite-se ao Presidente do IBAMA o envio imediato de 
10 (dez) servidores, com a necessária experiência, para o fim mencionado 
na alínea "d" do mesmo requerimento;

e) declaro instituído, em função deste processo, depósito 
judicial das toras de madeira apreendidas e daquelas já derrubadas no 
interior da área indígena Caiapó, conforme consta em dados da FUNAI.
Nomeio perito, para medição e avaliação da madeira, na pessoa do 
engenheiro florestal, Dr. Leopoldo Klosovski Filho, engenheiro florestal,
CREA n° 4546-D, com endereço na Av. L-2/Sul Q. 604, que deverá, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, a contar da intimação, apresentar laudo próprio, 
em relação à madeira de São Félix de Xingu; e, em 20 (vinte) dias, 
relativamente à que se encontra no interior da área indígena.

f) deferindo o pedido da alínea "f "(fls. 441), ordeno a 
realização de leilão judicial das toras de madeira, citadas na alínea "e", no 
estado em que se encontram, observando-se, para tanto, as normas dos
artigos 686 e seguintes do Código de Processo Civil, porém, com as h
diretrizes e condições que se seguem, especificadamente, dada a natureza 
pública dos bens a serem alienados e a finalidade social a cujo favor 
reverterá o produto do leilão, a saber:

"f.1) venda por etapas e por lotes, de acordo com a 
localização da madeira, a ser medida e avaliada também por 
partes, por perito a ser designado por Vossa Excelência, 
podendo recair sobre técnico do Exército ou do IBAMA; 
f.2) no mínimo por preço igual ao da avaliação, já que o 
objetivo da venda judicial é preservar o valor econômico da 
madeira, pelo que, em não havendo lanço igual ou superior 
ao valor da avaliação, seja renovado o procedimento tantas 
vezes quantas forem necessárias;
f.3) que o produto total do leilão seja depositado à disposição
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deste juízo até o final desta ação, e posteriormente revertido 
para ser especificamente aplicado em atividade que direta e 
efetivamente repare o dano causado à comunidade indígena 
Caiapó e à respectiva região, nos termos dos artigos 13 da 
Lei 7.347/85,159 e 1518 do Código Civil, sob a administração 
da FUNAI e sob a fiscalização do Ministério Público Federal, 
de representantes da comunidade Caiapó e de organizações 
não governamentais que se habilitarem,- 
f.4) dispensa de intimação dos réus, até p o rq u e  não se trata  
de venda para a satisfação  de crédito ."

Fixo a comissão do leiloeiro em 1% (um por cento) sobre o
valor da arrecadação, tendo em vista o elevado montante a que atingirá o 
valor da madeira a ser alienada.

Para realização do leilão, expeça-se carta precatória, mesmo
por telex, se for o caso, dada a urgência reclamada, dirigida à Comarca de 
São Félix do Xingu, Forum Juiz Arthur Carvalho Cruz, que, atualmente, está 
sendo atendida pelo ilustre magistrado Dr. João Batista Lopes do 
Nascimento, juiz da Comarca de Xinguara - Forum Des. Reinaldo Sampaio 
Xerfau, Telefax (091) 426 1816 - 426 1140.

P.l.

Brasília, 24 de março de 1995.

clvpubl.lnd
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PET/PRDF/OS/102/97

EXMA. SRA. DRA. JUÍZA FEDERAL DA 3a VARA - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO 
DISTRITO FEDERAL

Proc. n° 91.22059-0

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos da Ação 
Civil Pública que move contra a UNIÃO FEDERAL e outros (proc. em epígrafe), 
vem, respeitosamente, perante V. Exa., pedir preferência para o julgamento da ação 
e pede venia para juntar o documento em anexo, que expressa a preocupação da 
Eg. 2a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal acerca do 
assunto.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Brasília, 08 de setembro de 1997

ORIGINAL A33INADO

OSWALDO JOSÉ BARBOSA SILVA
Procurador Regional da República



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 

(índios e Minorias)

Informação CJ n° 129/2009 Brasília, 12 de maio de 2009. i

Destinatário: Dra. Deborah Duprat r

Referência: Procedimento Administrativo n° 08100.004119/97-03

Assunto: Ação Civil Pública n° 91.00.22059-0. Atividade garimpeira e madeireira 
na Terra Indígena Kayapó.

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora

Em relação ao procedimento administrativo em epígrafe, tenho a informar o

seguinte.

O procedimento iniciou-se por meio de ofício encaminhado pelo então Procurador 

Regional dos Direitos do Cidadão no Estado do Pará, Dr. José Augusto Torres Potiguar, que 

encaminhava o projeto “Propondo alternativas de desenvolvimento sustentável na Aldeia Kayapó 

Pykanu”.

Tratava-se, na verdade, de um pool de cinco projetos apresentados pela POEMAR 

-  Núcleo de Ação para o Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Pará, 

elaborados por solicitação da empresa The Body Shop Inc., companhia de cosméticos que detinha 

contrato de compra de óleo de castanha do pará dos índios Kayapó das duas aldeias abrangidas 

pelos projetos Pikanu e ATJkre.

Á época, não foi considerado adequado que o projeto fosse rdesenvolvido sob a a 

responsabilidade da empresa. Optou-se, então, por realizá-los com a verba resultante do leilão 

judicial de mogno apreendido no interior das terras indígenas ocupadas pelos Kayapó, que então se 

encontravam sob custódia judicial, já que, para sua retirada, o Juízo entendia ser imprescindível a 

elaboraçãod e projetos de auto-sustentação.

A 6 a CCR comprometeu-se, à ocasião, face à premente carência de recursos para 

sobrevivência da comunidade interessada, a somar esforços no sentido de obter o julgamento 

urgente da ação.



V

Apesar das gestões formuladas, a ação foi julgada apenas em 14 de dezembr

2001, quando foi autorizado o levantamento do numerário depositado em Juízo, com o objetivo de 

implementar o “Programa de recuperação ambiental e Econômica para as Sociedades Indígenas 

Afetadas”, apresentado pelo Ministério Público Federal, com manifestação favorável da Funai e da 

União (cf. Sentença em anexo).

Restando, pois, solucionada a controvérsia, não há motivo para a manutenção do 

presente PA, razão pela qual opino pelo seu arquivamento.

Respeitosamente,

COORDENADORIA JURÍDICA/6a CCR/MPF
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SENTENÇA N° 5/2001 3* VARA CÍVEL SJDF

AÇAO
PROCESSO
IMPTE.
IMPDO.

Vistas e etc.

: CIVIL PÚBLICA 
: 91.0022059-0
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
: UNIÃO E OUTRO

Estando o feito concluso para sentença, a fls. 1655/1656, o 
converti em diligência considerando que o próprio Ministério Público vinha 
insistentemente se manifestando pelo levantamento dos valores depositados 
à conta deste Juízo, objetivando sua aplicação na fiscalização, recuperação 
e proteção ambiental preventiva e repressiva da área degradada, pois a mim 
me pareceu que o levantamento do numerário referido, efetivamente, 
atenderia a pretensão manifestada com a presente ação, culminando, por 
eonseqüência, com o seu esvaziamento.

A fls. 1680/1681 o Ministério Público Federal ressaltando o 
acatamento de anterior projeto de antropológico de aplicação dos recursos 
em questão, manifestado a fls. 1.575/1.641, sustenta a viabilidade técnica 
do início do plano de recuperação e proteção da área então degradada, em 
atendimento a fenômenos sazonais, requer o levantamento do numerário 
em questão nos termos do pedido de fls. 1572/1574.

Em petição de fls. 1684/1685, assim se manifesta a União:

Nos termos das ponderações de fls. 1655/1656, esse r. Juiz» esclarece que o 
próprio Ministério Público apresentou um Programa de Recuperação 
Ambiental e Econômica para as Sociedades indígenas Afetadas , e solicita o 
levantamento dos valores apurados.
O Ministério Público, às fls. 1680/1681, reitera o pedido de fls. 1572 a 1574, 
onde o mesmo pugna pela liberação da quantia de R$ 284.832,00 (duzentos e 
oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais), por meio de alvará 
judicial, para a implantação do Programa já referido, quantia esta que será 
depositada na Conta da FUNAI, C/C n° 55595042-5, Agência n° 2872-X, do 
Banco do Brasil S.A., denominada conta da Renda do Patrimônio Indígena.
Diante das ponderações e dos Projetos apresentados, a União concorda com o 
pedido do Ministério Público, constante de fls. 1680/1681, no tocante ao 
levantamento dos recursos e depósito na Conta da FUNAI, requerendo desdeyá A

IM
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a extinção do processo com julgamento do mérito, uma vez que, com a 
liberação dos recursos, fica devidamente atendida a pretensão manifestada na 
presente ação.

Também a FUNAI, a fls. 1692, diz “que concorda com o 
pedido do Ministério Público, constante de fls. 1680/1681, no sentido de se 
proceder ao levantamento dos recursos e depósitos na conta corrente desta 
Fundação, pelo que requer a extinção do feito com julgamento do mérito.

Nesse contexto, tendo em vista que o pedido principalj 
condenação da União (FUNAI), Mineradoras e Madeireiras na suspen 
de atividades de mineração e extração de madeiras na reserva indígena 
CAIAPÓ, já se encontra parcialmente resolvido, tendo, inclusive, toda a 
madeira apreendida sido leiloada, sendo o levantamento dos valores 
obtidos com a venda suficientes para consolidar todo esse processo, 
conforme “Programa de Recuperação Ambiental e Econômica para as 
Sociedades Indígenas Afetadas com a Exploração Ilegal de seus Recursos 
Naturais” (fls. 1575/1642), considerando, ainda, a concordância dos entes 
públicos partes nesta ação, hei por bem deferir a pretensão do Ministério 
Público Federal.

Ante o exposto, determino o levantamento do numerário 
depositado à conta deste Juízo, relativamente ao presente processo, com os 
acréscimos legais decorrentes de sua atualização financeira, devendo o 
mesmo ser depositado na conta da FUNAI n° 55595042-5, Agência 2872-X 
no Banco do Brasil S/A.

Publique-se, registre-se e intime-se. 

Brasília-DF, 14 de dezembrade 2001.

OSMANEAT
Juiz Fedei

SANTOS 
luto da y Vara

1
J
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http://processual-df.trfl.gov.br/Processos/ProcessosSecaoOra/Cons...

Seção Judiciária do Distrito Federal
Consulta Processual

Processo: 9 1 .0 0 .2 2 0 5 9 -0

Classe: 65 - AÇÃO C IV IL  PÚBLICA

Vara: 3 a VARA FEDERAL

Juiz: PABLO ZUNIGA DOURADO

Data de Autuação: 0 2 /0 9 /1 9 9 1

Distribuição: 6 - D ISTRIBUIÇÃO MANUAL ( 0 2 /0 9 /1 9 9 1 )

N° de volumes: 8

Objeto da Petição: 999  - OUTROS

Observação: SUSPENSÃO ATIV IDADE GARIMPEI RA EM TERRAS INDÍGENAS

Localização: CX - S 4 3 4 /3 5  - CAIXA - S 4 3 4 /3 5

Principal do(s): 9 5 .0 0 .0 9 7 0 8 -7 .9 5 .0 0 .0 6 5 3 3 -9 .1 9 9 9 .3 4 .0 0 .0 2 0 2 7 7 -2

Movimentação
Data Cod Descrição Complemento

06/09/2002
18:06:05

123 BAIXA ARQUIVADOS

05/09/2002
15:42:17

222 REMESSA ORDENADA: ARQUIVO AG.REMESSA

05/09/2002
15:42:12

108 ARQUIVAMENTO: ORDENADO/ 
DEFERIDO

30/08/2002
18:52:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

26/08/2002
11:49:21

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

26/08/2002
11:48:28

243 TRANSITO EM JULGADO EM DATA:CAMPO EM BRANCO

16/07/2002
11:52:03

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

16/07/2002
11:51:52

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

12/07/2002
11:22:14

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETICAO DA AGU.

12/07/2002
1 1 :2 2 :1 1

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

01/07/2002
12:56:16

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO JORGE

27/06/2002
18:00:29

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

21/06/2002
17:47:49

204 OFICIO ORDENADA EXPEDIÇÃO

21/06/2002
13:48:50

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA SEM PETICAO.

10/06/2002
12:48:29

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO JORGE

15/05/2002
13:39:25

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

AG. REMESSA

14/05/2002
10:31:48

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

07/05/2002
16:23:52

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

1 de 12 4/5/2009 18:09
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07/05/2002
13:57:39

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA MPF, CIENTE DA DECISÃO DE FLS... t t * " '

07/05/2002
13:57:34

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

30/04/2002
12:25:32

126 CARGA: RETIRADOS MPF INTERESSADO: SALES

25/04/2002
16:53:16

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

19/04/2002
11:58:22

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETICAO DO REU (FUNAI), DE 10/04/2002.

18/04/2002
16:23:36

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

17/04/2002
13:09:26

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETICAO DO REU.

17/04/2002
13:09:18

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

15/04/2002
12:47:56

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO: JORGE

11/04/2002
20:15:36

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU AG. REMESSA

19/02/2002
18:00:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO SENTENÇA DATA: 19/02/2002

06/02/2002
17:22:00

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PEU\ 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA SENTENÇA

exp. 06/02/2002

19/12/2001
17:29:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
SENTENÇA

AG.PUBLPRIORIDADE/AL

17/12/2001
17:12:23

155 DEVOLVIDOS C / SENTENÇA C/ 
EXAME DO MÉRITO PEDIDO 
PROCEDENTE

SENTENÇA N. 843

05/12/2001
18:52:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA GAB JUIZ SUBST. CLS 05/12

31/10/2001
18:32:23

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA PETICAO DA FUNAI.

29/10/2001
19:31:28

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

22 / 1 0 /2 0 0 1
11:52:03

126 CARGA: RETIRADOS AGU CARGA SEMANAL - INTERESSADO JORGE DE 
OLIVEIRA

17/10/2001
09:09:08

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU AG.REMESSA

16/10/2001
18:50:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO

10/ 1 0 /2 0 0 1
16:17:07

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

05/09/2001
17:39:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA VINDOS DO MPF COM PETICAO REQUERENDO 
INTIMACAO DA FUNAI PARA LIBERACAO DE 
QUANTIA DE PROJETO L.

01/08/2001
09:57:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF VCF. - INTERESSADO:FELIPE

31/07/2001
12:04:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

30/07/2001
16:13:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO IC

11/07/2001
18:51:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO MTM

07/06/2001
17:49:00

218 RECEBIDOS PELO DIRETOR 
SECRETARIA PARA ATO 
ORDINATORIO

MTM

07/06/2001
16:27:02

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

UNIÃO CONCORDA COM PROJETO APRESENTADO 
PELO MPF E FUNAI L.

2  de 12 4/5/2009 18:09
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07/06/2001
16:27:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA 11 F/s. __

04/06/2001
13:40:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU INTERESSADO JORGE X í

30/05/2001
17:59:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

AG. REMESSA/AL

29/05/2001
19:00:00

154 DEVOLVIDOS C/ DESPACHO IC

15/05/2001
18:30:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO MPF PEDE QUE O PROJETO SE IN IC IE  EM JUNHO 
L.

15/05/2001
18:27:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

PETICAO DO MPF ACERCA DA APLICACAO DE 
RECURSOS EM PROJETO L.

15/05/2001
18:26:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA VINDOS DO MPF COM PETICAO

09/05/2001
13:04:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF INTERESSADO: FELIPE

08/05/2001
14:32:03

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF AG. REMESSA/AL

08/05/2001
14:32:00

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO AL

08/05/2001
11:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

02/04/2001
15:00:00

218 RECEBIDOS PELO DIRETOR 
SECRETARIA PARA ATO 
ORDINATORIO

MTM

22 / 0 1 /2 0 0 1
13:16:00

212 PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO 
IN ALBIS

PARA MPF APRESENTAR PROJETO L.

12/ 1 2 /2 0 0 0
19:39:00

220 RECURSO RECEBIDA COMUNICACAO 
DECISÃO TRIBUNAL

TRASLADADAS PECAS DOS AGRAVOS N. 
1997.01.00.012660-9 E 1997.01.00.012641-8

10/ 1 1 /2 0 0 0
18:28:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA VINDOS DO MPF: PROCURADOR DEU-SE POR 
INTIMADO L.

08/11/2000
4 4 :14 :0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF INTERESSADO :SALLES

27/10/2000
14:43:02

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

AG. REMESSA/AL

27/10/2000
14:43:00

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO AL

11/ 1 0 /2 0 0 0
18:19:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

11/ 1 0 /2 0 0 0
12:24:02

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

MPF PEDE PRAZO DE 30 DIAS PARA RETIFICAR 
PROJETO E, SO ENTÃO, REQUERER O 
LEVANTAMENTO QUANTIA L.

11/ 1 0 /2 0 0 0
12:24:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA VINDOS DO MPF COM PETICAO

14/06/2000
14:45:00

126 CARGA: RETIRADOS MPF CARGA SEMANAL L. - INTERESSADO:FRANCISCO 
DE SALES

13/06/2000
17:33:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

13/06/2000
17:27:00

158 DEVOLVIDOS: JULGAMENTO 
CONVERTIDO EM DILIGENCIA C / 
DECISÃO

DEC.N.160

17/03/2000
15:36:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA

29/02/2000
15:41:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA AGUARDANDO CONCLUSÃO P/SENTENCA

28/02/2000
23:59:59

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA AGUARDANDO CONCLUSÃO P/SENTENÇA

10/ 0 1 /2 0 0 0
1 2 :2 1 :0 0

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA AG.JUNTADA
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7 ?
17/12/1999
12:27:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU
81NBSP; í í  Fia _

15/12/1999
21:42:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU L.

15/12/1999
21:41:00

212 PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO 
IN ALBIS

PARA AS PARTES INTIMADAS VIA PUBLICACAO 
RECORREREM DE DECISÃO L.

22/11/1999
14:25:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DECISÃO AG.DESENTRANHAR/AL

17/11/1999
16:56:47

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DECISÃO

EXP 171199

22/09/1999
14:36:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DECISÃO

AGUARDANDO PUBLICACAO A

13/08/1999
17:47:00

220 RECURSO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO/ APRESENTADO 
COMPROVANTE DE INTERPOSIÇÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MPF L.

13/07/1999
18:45:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DECISÃO

AG.PUBLPRIORIDADE/AL

13/07/1999
18:42:00

153 DEVOLVIDOS C/ DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR) AL

08/07/1999
16:00:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO

02/06/1999
14:37:00

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA AGUARDANDO DESPACHO PARA 
PROSSEGUIMENTO DO FEITO L.

20/05/1999
1 2 :0 0 :0 0

212 PRAZO: CERTIFICADO TRANSCURSO 
IN ALBIS

19/05/1999
10:14:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

AG.PRAZO C

12/05/1999
15:36:02

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA AGUARDANDO DESPACHO L

12/05/1999
15:36:00

184 INTIMACAO /  NOTIFICACAO POR 
OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO /  
CUMPRIDO

29/04/1999
16:15:00

135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO 
REMETIDO CENTRAL AG RESP MANDADO

22/04/1999
16:21:00

204 OFICIO ORDENADA EXPEDIÇÃO AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE OFICIO

05/02/1999
18:44:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

PETICAO DO MPF/JUNTAR E DESPACHAR L.

29/01/1999
15:29:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF MANIFESTAR-SE SOBRE DESPACHO

07/01/1999
16:06:00

210 PETICAO /  OFICIO /  DOCUMENTO: 
RECEBIDA(O) EM SECRETARIA

AGUARDANDO JUNTADA PETICAO 
AGU,APOS,AGUARD. DESPACHO L.

17/12/1998
18:52:00

126 CARGA: RETIRADOS AGU REMESSA P/ UF

15/12/1998
15:27:00

185 INTIMACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA AGU

INTIMAR A UNIAO(RE) DE DECISÃO L

15/12/1998
11:17:00

218 RECEBIDOS PELO DIRETOR 
SECRETARIA PARA ATO 
ORDINATORIO

AGUARDANDO DESPACHO JUIZ L.

09/11 /1998
16:42:00

179 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICADO DECISÃO

AG. PRAZO/AL

04/11/1998
16:10:19

178 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: PUBLICACAO REMETIDA 
IMPRENSA DECISÃO

EXP 04/11/98

04/11 /1998
15:04:00

176 INTIMACAO /  NOTIFICACAO PELA 
IMPRENSA: ORDENADA PUBLICACAO 
DECISÃO

AG PUBL
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04/11/1998
14:25:00

158 DEVOLVIDOS: JULGAMENTO 
CONVERTIDO EM DILIGENCIA C/ 
DECISÃO

(Fls.
DEV.COM DECISÃO VV "

17/04/1998
21:13:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA AG.SENTENÇA GAB.JUIZA L

16/04/1998
20:33:00

218 RECEBIDOS PELO DIRETOR 
SECRETARIA PARA ATO 
ORDINATORIO

AG.ASSINAR CLS.P/SENTENCA/MESA DIR

17/09/1997
14:57:00

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO

03/06/1997
18:00:00

137 CONCLUSOS PARA SENTENÇA GAB.JUIZA L.

03/06/1997
17:00:00

1500 INSTRUÇÃO ENCERRADA L.

02/06/1997
14:58:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

21/05/1997
13:00:00

1403 ESPECIFICACAO DE PROVAS JSF.

19/05/1997
14:13:00

1100 AGUARDANDO PUBLICACAO DO DIA 21.05.97

07/05/1997
17:43:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL FACULTO PROVAS AL.

25/04/1997
14:13:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. 7 ESC. 4

17/04/1997
13:22:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

16/04/1997
16:01:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO AL

15/04/1997
13:24:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARMARIO 07 - ESC. 01 - LMS

01/04/1997
18:38:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA

25/03/1997
16:59:00

1211 RETIRADOS PELO ADVOGADO DO 
AUTOR (OU EQUIVALENTE)

20/03/1997
18:00:00

1114 AGUARDANDO PRAZO LMS

06/03/1997
17:49:00

1100 AGUARDANDO CENTRAL DE MANDADOS(INT.ADVOGADO) L.

06/03/1997
15:08:00

1240 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO C/LU AL

16/01/1997
16:55:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARMARIO 07 - ESC. 03 - LMS

10/01/1997
14:45:00

1100 A G U A R D A N D O JUNTADA PET. REU/AUTOR

08/01/1997
15:57:00

1211 RETIRADOS PELO ADVOGADO DO 
AUTOR (OU EQUIVALENTE)

08/01/1997
15:55:00

1211 RETIRADOS PELO ADVOGADO DO 
AUTOR (OU EQUIVALENTE)

08/01/1997
15:52:00

1211 RETIRADOS PELO ADVOGADO DO 
AUTOR (OU EQUIVALENTE)

13/12/1996
18:16:00

1100 AGUARDANDO CENTRAL DE MANDADOS

13/12/1996
17:05:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL

EXPEDIENTE DO DIA 13/12/96

13/12/1996
13:30:00

1100 AGUARDANDO CENTRAL DE MANDADOS

12/12/1996
17:35:00

1240 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO

C/CRIS AL

21/11/1996
18:09:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARMARIO 07 - ESC. 03 - LMS
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20/11/1996
14:55:00

1100 AGUARDANDO CENTRAL DE MANDADOS H. Fls, _

13/11/1996
18:02:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PETICAO AUTOR/REU C

07/11/1996
13:05:00

1100 AGUARDANDO CENTRAL DE MANDADOS

06/11/1996
18:06:00

1240 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO

04/09/1996
16:18:00

1101 AGUARDANDO CUMPRIMENTO DE 
CARTA PRECATÓRIA L.

03/09 /1996
16:27:00

128 CARTA PRECATÓRIA ORDENADA 
EXPEDIÇÃO /  AGUARDANDO ATO C/ LU.

03/09 /1996
15:04:00

1100 AGUARDANDO CP C / DIR P/ ASSINAR L.

23/08/1996
13:51:00

1100 AGUARDANDO CONC.L. P/A SENTENÇA.

21/08/1996
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

21/08/1996
12:56:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

20/08/1996
16:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM A JUIZA - LMS

16/08/1996
14:29:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. REU/AUTOR

09/08/1996
13:37:00

1264 REMETIDO AO ADVOGADO DA 
UNIÃO

07/08/1996
18:00:00

1100 AGUARDANDO REMESSA A UNIÃO - LMS

06/08/1996
10:26:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PETICAO AUTOR/REU C.

30/07/1996
13:00:00

1403 ESPECIFICACAO DE PROVAS

26/06/1996
13:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARMARIO 07 - ESC. 04 - LMS

17/06/1996
17:03:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PETICAO AUTOR/REU C.

13/06/1996
15:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARMARIO 07 - LMS

11/06/1996
18:11:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. REU/AUTOR

10/06/1996
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

27/05/1996
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

22/05/1996
14:28:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO

21/05/1996
18:39:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. AUTOR/REU

17/05/1996
17:32:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO

15/05/1996
18:54:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO

15/05/1996
17:09:00

1263 VISTOS EM INSPEÇÃO

03/05/1996
15:38:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. REU/AUTOR

03/05/1996
14:51:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. REU/AUTOR

16/04/1996
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO
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15/04/1996
18:33:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO ÍÍFfe

11/04/1996
15:10:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM O DIRETOR N 5

11/04/1996
15:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM JUIZA

11/04/1996
14:23:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PETICAO AUTOR/REU C.

27/02/1996
17:57:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PETICAO AUTOR/REU C

16/02/1996
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO R.M.

14/02/1996
18:27:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C /JU IZA  DIR

07/02/1996
15:16:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARMARIO 07 EM CIMA

05/02/1996
16:34:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PETICAO AUTOR/REU C.

31/01/1996
12:53:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA DE PETICAO AUTOR/REU C.

29/01/1996
13:13:00

1159 GUIA /  ALVARA A DISPOSIÇÃO L.

17/01/1996
15:34:00

1202 REMETIDOS AO CONTADOR RECEBIDOS POR RAIMUNDO

18/12/1995
19:11:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM A JUIZA

15/12/1995
14:14:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM O JUIZ

13/12/1995
17:59:00

1100 AGUARDANDO COM O DIRETOR

11/12/1995
19:05:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL EXPEDIENTE DO DIA 11/12/95

07/12/1995
14:20:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM A JUIZA

06/12/1995
18:07:00

1202 REMETIDOS AO CONTADOR RECEBIDOS POR RAIMUNDO

30/11/1995
13:00:00

1100 AGUARDANDO COM HENOCH

29/11/1995
15:53:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL

EXPEDIENTE DO DIA 29/11 /95

24/11/1995
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

23/11/1995
14:08:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM A JUIZA

22/11/1995
16:35:00

1100 AGUARDANDO C/ED AL

14/11/1995
17:51:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM A JUIZA

09/11/1995
16:08:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM A JUIZA

08/11/1995
13:49:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. REU/AUTOR

27/10/1995
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

RECEBIDOS POR CLAUDIA

24/10/1995
14:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ DIR. RITA

20/10/1995
12:51:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL 
DE JUSTIÇA

C/ RITA L.

17/10/1995
14:37:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM DIR.
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16/10/1995
14:01:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM O DIRETOR
l i  Fls.

05/10/1995
18:15:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO SALA DO DIRETOR

02/10/1995
17:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ JUIZ AG DA

02/10/1995
17:00:00

1182 MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO AG DA

29/09/1995
17:44:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL 
DE JUSTIÇA C/ RITA L.

26/09/1995
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO RECEBIDOS POR CLAUDIA

19/09/1995
15:06:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM JUIZ

13/09/1995
15:50:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO C/ O DIRETOR

11/09/1995
16:20:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. REU/AUTOR

11/09/1995
15:47:00

1100 AGUARDANDO JUNTADA PET. REU/AUTOR

06/09/1995
18:35:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM DIR. AGDA

06/09/1995
18:30:00

1182 MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

05/09/1995
15:44:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL 
DE JUSTIÇA C/ AGDA L.

25/08/1995
19:00:00

1100 AGUARDANDO EXPEDIENTE DO DIA 25.08.95

24/08/1995
18:00:00

1240 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO C/ ED. DIR

10/08/1995
13:27:00

1187 MANIFESTACAO DO AUTOR (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA C.

07/08/1995
11:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. 2 H

02/06 /1995
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

RECEBIDOS POR ANATERCIA

30/05/1995
14:35:00

1100 AGUARDANDO COM ANA.

29/05/1995
11:49:00

1100 AGUARDANDO ASS. OFICIO

29/05/1995
11:08:00

1241 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
OFICIO

C/ SAM.

18/05/1995
15:18:00

1263 V IS T O S  EM IN S P E Ç Ã O

09/05/1995
15:15:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO MESA DIR. H.

08/05/1995
13:27:00

1100 AGUARDANDO C/ H. P/ DESP. C.

28/04/1995
17:45:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. 1 H.

19/04/1995
17:34:00

1187 MANIFESTACAO DO AUTOR (OU 
EQUIVALENTE)

AG. JUNTADA.

18/04/1995
18:31:00

1205 REMETIDOS AO PROCURADOR DA 
FAZENDA NACIONAL

RECEBIDOS POR CLAUDIA

10/04/1995
15:00:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO MESA DIR. ANA

10/04/1995
13:41:00

1100 AGUARDANDO COM DIR.

31/03/1995
16:00:00

1215 RETIRADOS PELO PERITO IVES C. DO N. JUNIOR OAB DF7924

/
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29/03/1995
17:08:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL 
DE JUSTIÇA OFÍCIOS 052 053 054/95-JUIZ RITA S l i Flí .

28/03/1995
18:08:00

1100 AGUARDANDO ASSINAR OFICIO /  JUIZ ^ 5

27/03/1995
17:35:00

1100 AGUARDANDO EDMILSON. CRIS

17/03/1995
15:38:00

137 CONCLUSOS PARA DECISÃO GAB. R.M.

22/02/1995
15:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO C.

22/02/1995
12:20:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO ANA

21/02/1995
18:50:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO APRECIAR PETICAO DO MINISTÉRIO PUBLICO

08/02/1995
17:00:00

1147 DESENTRANHAMENTO REV.

31/01/1995
16:00:00

1215 RETIRADOS PELO PERITO IVES C. DO N. JUNIOR OAB DF7924

31/01/1995
15:55:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO COM O JUIZ

19/12/1994
13:00:00

1147 DESENTRANHAMENTO

14/12/1994
12:00:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL COM ED. ANA

02/12/1994
17:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO CADEIRA DIR. G

28/11/1994
16:18:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG.JUNTADA C.

11/11/1994
15:10:00

1241 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
OFICIO G

08/11/1994
18:07:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA C,

04/11/1994
13:30:00

1107 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
EDITAL ANA

03/11/1994
19:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO GAB. G

03/11/1994
18:19:00

1187 MANIFESTACAO DO AUTOR (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA. MAR

26/10/1994
16:00:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

30/09/1994
16:30:00

1187 MANIFESTACAO DO AUTOR (OU 
EQUIVALENTE)

AG. JUNTADA. MAR

27/09/1994
13:00:00

1245 AGUARDANDO PRAZO PARA 
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO

23/09/1994
18:00:00

1100 AGUARDANDO EXPEDIENTE DO DIA 23.09.94

20/09 /1994
18:00:00

1117 AGUARDANDO PUBLICACAO NA 
IMPRENSA OFICIAL DECISÃO. ANA

12/09/1994
12:40:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. 2 ESC. 3 H

30/08/1994
18:14:00

1187 MANIFESTACAO DO AUTOR (OU 
EQUIVALENTE)

AG. JUNTADA. MAR

18/08/1994
12:00:00

1114 AGUARDANDO PRAZO JANES

17/08/1994
17:49:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL 
DE JUSTIÇA

JANES

17/08/1994
17:17:00

1257 CONCLUSO COM OFICIO OF 153-JUIZA

17/08/1994
15:45:00

1241 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
OFICIO

COM SAMUEL. ANA

9 de 12 4/5/2009 18:09



Consulta Processual http://processual-df.trfl.gov.br/Processos/ProcessosSecaof
P.G.R.

18/07/1994
16:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO
---------------------------------------------------------------------------rn n r
CARRINHO. G ^

06/07 /1994
13:19:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA C.

25/05/1994
13:48:00

1241 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
OFICIO C.

24/05/1994
14:07:00

1263 VISTOS EM INSPEÇÃO

13/05/1994
18:30:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. ESC. 3 G.

05/05 /1994
15:41:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA. MAR

29/04/1994
14:50:00

1264 REMETIDO AO ADVOGADO DA 
UNIÃO

ENTREGUE AO PROC.J.J.BERREDO DA SILVA OAB 
DF6388

25/04/1994
15:00:00

1100 AGUARDANDO REMESSA A UF. G

19/04/1994
18:37:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG.JUNTADA

08/04/1994
14:33:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO RECEBIDOS POR ROGÉRIO BASTOS

08/04/1994
13:05:00

1100 AGUARDANDO VER 94902778 ANA L.

07/04/1994
18:10:00

1100 AGUARDANDO VER 94902778

04/04/1994
17:20:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. DA DIR. TINA

29/03/1994
13:54:00

1100 AGUARDANDO ESC. DA TINA P/ AUTUAR INCIDENTE 
CADASTRADO C.

25/03/1994
14:30:00

1100 AGUARDANDO NO PROT. CADASTRAR AGRAVO ANA L.

18/03/1994
14:45:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. 2 ESC. 3 G.

08/03/1994
17:22:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA. MAR

22/02/1994
18:00:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL 
DE JUSTIÇA OF. JANES

22/02/1994
17:12:00

1264 REMETIDO AO ADVOGADO DA 
UNIÃO

ENTREGUES AO PROC.J.J.BERREDO OAB DF 6388

18/02/1994
17:25:00

1241 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
OFICIO

M. ED.

28/01/1994
14:26:00

1304 LIMINAR DEFERIDA EXPEDIENTE DE 11.02.94

19/01/1994
17:00:00

137 CO NCLUSOS PARA DESPACHO CARRINHO

14/01/1994
17:54:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA DE PETICAO MPF

10/01/1994
12:19:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

RECEBIDOS POR ASSIS

07/01 /1994
17:30:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO ANA

16/12/1993
13:02:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. 2 ESC. 2 ED

21/10/1993
18:05:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE)

AG. JUNTADA. MAR

15/10/1993
16:01:00

1264 REMETIDO AO ADVOGADO DA 
UNIÃO

DR. J.J BERREDO DA SILVA

14/10/1993
17:58:00

1100 AGUARDANDO AG. REMESSA A UNIÃO FEDERAL OF. NILZA

13/10/1993
18:20:00

1185 MANDADO /  OFICIO COM O OFICIAL 
DE JUSTIÇA

OF. NILZA

10 de 12 4/5/2009 18:09
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11/10/1993
13:30:00

1152 DISTRIBUÍDOS AO OFICIAL
-------------------------------------------------------------------------rrrro:
CRIS

04/10/1993
18:00:00

1104 AGUARDANDO DISTRIBUIÇÃO AOS 
OFICIAIS TINA

21/09/1993
16:29:00

1240 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO C.

13/09/1993
12:25:00

1249 AGUARDANDO REMESSA A 
DISTRIBUIÇÃO P/ANOTAR. R.M.

10/08/1993
17:31:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ARM. 2 ESC. 1 ED

27/07/1993
17:48:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO MESINHA DIRETORA

08/07/1993
17:27:00

1188 MANIFESTACAO DO REU (OU 
EQUIVALENTE) AG. JUNTADA. MAR

11/06/1993
18:54:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO RECEBIDO POR ASSIS. MAR.

07/06/1993
13:07:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO INSPEÇÃO

31/05/1993
17:35:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO MESINHA DIR. C.

30/06/1992
08:51:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO ENTREGUE PARA O DONALDE

28/04/1992
16:44:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO

24/04/1992
18:31:00

1234 VISTA AO MINISTÉRIO PUBLICO PAULO

13/04/1992
09:19:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO PEDRO

08/04/1992
08:44:00

1152 DISTRIBUÍDOS AO OFICIAL UCHOA

01/04/1992
18:55:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO PED

18/03/1992
18:00:00

1108 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO PEDRO

03/02/1992
17:00:00

1240 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO CRIS

23/12/1991
12:28:00

1108 AGUARDANDO EXPEDIÇÃO CRIS EM 18/12/91

13/12/1991
18:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO MESA DO DIRETOR

08/11/1991
18:00:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO RAUL P/ GAB. DO JUIZ

07/11/1991
10:45:00

1181 JUNTADA DE MANDADO, OFICIO, 
PETICAO E OUTROS # # # # # # #

10/10/1991
09:56:00

1204 REMETIDOS AO MINISTÉRIO  
PUBLICO DIA 07/08/91

06/09/1991
12:37:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO MESA RAUL

02/09/1991
18:18:00

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO MESA JO

02/09/1991
16:21:00

6 DISTRIBUIÇÃO MANUAL

X i

Partes
Tipo Nome

REQDO UNIÃO FEDERAL
REQTE MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
REQDO FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI
Procurador J. J. BERREDO FILHO
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Coordenação o Revisão



ATA DA 350a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
/V.

c " : ' Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2009, a partir das 10h30, 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, a Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, o Dr. Brasilino Pereira dos Santos, 
a Dra. Ana Lúcia Amaral e o Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas, membros da 6a CCR. 
Foram objeto, de discussão e deliberação os seguintes expedientes e 
procedimentos administrativos:
Fênix 6a CCR N° 1051/2008. Assunto: Relatório Final da Comissão Parlemantar

4 de Inquérito da Câmara dos Deputados destinada a investigar as causas, as 
consequências e os responsáveis pela morte de crianças indígenas por subnutrição 
de 2005 a 2007. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Encaminhar 
cópia do relatório às Procuradorias da República nos Estados citados no relatório e 
para 0 GT -  Saúde. Unânime.

2. Fênix 6a CCR N° 103/2009. Assunto: Povo Kaingang. Indenização. Ocupação de 
propriedade particular e uso de energia elétrica por integrantes de comunidade 
indígena. Requer atuação ministerial para realização de acordo visando o

-,;v

ressarcimento da quantia de R$ 3.567,44 pelo uso indevido de energia elétrica. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. • • -

3. Procedimento Administrativo n.° 08100.001924/97-95. Assunto: Dossiê de
acompanhamento do RE n.° 297985-CE. Demarcação da Terra Indígena Tapeba. 
Perda de objeto em razão do trânsito em julgado. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do exaurimento de seu objeto. 
Unânime. ,

4. Procedimento Administrativo n° 08100.004119/97.03. Assunto: Projeto
“Propondo Alternativas de Desenvolvimento Sustentável na Aldeia Pykanu”. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do 
exaurimento do seu objeto. Unânime.

5. Procedimento Administrativo n.° 08100.005559/97-33. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento da Ação Civil Pública n.° 96.00.01206-7, ajuizada em face de 
Orleir Messias Cameli e outros, em face da extração ilegal de madeiras na terra, ^  /  
indígena Kampa do Rio Amônia/AC. A ação encontra-se cadastrada para ' ]y  
acompanhamento em banco de dados da Coordenadoria Jurídica. Relatora: Dra. qty 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se registro e 
acompanhamento por meio eletrônico. Unânime.
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6. Procedimento Administrativo n.° 08100.046219/99-98. Assunto:
Acompanhamento do processo de demarcação da Terra Indígena Urubu Branco, no 
Município de Confresa/MT. Promoção de arquivamento às fls. 315/316. 
Procuradora Oficiante: Dra. Águeda Aparecida Silva. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010518/2002-76. Assunto: 
Comunidade indígena Truká solicita apoio do MPF para interceder junto à FUNAI no 
sentido da aquisição de área de aproximadamente 315 hectares na margem do Rio 
São Francisco, situada no Município de Santa Maria da Boa Vista/PE. Relator: Dr.

, Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Remetam-se os autos à Procuradoria da 
República competente, para prosseguir no acompanhamento, adotando as 
providências cabíveis. Unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005500/2003-33. Assunto: Coleta de
1 sangue de índios Karitiana. Ação Civil Pública n° 2001.41.00.000403-0, movida

contra Hilton Pereira da Silva e Denise da Silva Hallak. Solicitação de retificação de 
ata de reunião da 6a CCR, para que seja excluída a referência aos conhecimentos 
tradicionais associados, que não são objeto da ACP. Relatora: Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho. Decisão: Tendo em vista que a informação constante da ata 
foi retirada da indexação lançada na capa do PA, a Câmara determinou a 
retificação da ata, conforme solicitado, bem como a alteração das informações 
constantes da indexação do procedimento administrativo, para que seja excluída a 
menção aos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos. 
Unânime.

9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001041/2007-42. Assunto:
Possibilidade dè conflito entre a comunidade indígena Hã Hã Hãe e fazendeiros da 
região de Vitória da Conquista Estado da Bahia, em face de concessão de liminares 
para a reintegração de posse, inclusive com auxílio de força policial. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Pelo seu arquivamento, mantendo-se. o 
acompanhamento eletrônico da ação. Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001413/2007-31. Assunto: carta
apresentada pela Comissão de Terra Guarani YvY Rupa. Tratando de questões 
fundiárias que afetam as terras do Território Guarani-Mbya. Relatora: Dra. Ela 
Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do 
exaurimento do seu objeto. Unânime. _

11. Procedimento Administrativo n° 1.13.000.001066/2004-45. Assunto: 
Irregularidade no pagamento de recursos, em convênios entre a Funasa, Civaja e a 
empresa Sanáguas, para implantação de um sistema de abastecimento de águas 
nas aldeias indígenas. Promoção dé Arquivamento às fls. 60/63. Procurador 
Oficiante: Dr. Leonardo de Faria Galiano, Procurador da República no Município de 
Tabatinga/AM. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o
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arquivamento. Unânime.
12. Procedimento Administrativo n.° 1.13.000.001577/2007-18. Assunto: Omissão 

da FUNASA e do Ministério da Saúde na estruturação do subsistema de atenção à 
saúde indígena e dos DSEIs no Amazonas. Promoção de arquivamento às fls. 
224/229. Procuradora Oficiante: Dra. Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000621/2005-65. Assunto: Apuração 
de denúncias de hostilidades e ameaças de morte dirigidas ao Chefe de Posto da 
Funasa no Município de Ibotirama, Sr. Elizeu Carlos de Oliveira, por parte de

- indígenas integrantes das comunidades Kiriri e Truká. Promoção de Arquivamento 
às fls. 74/76. Procurador Oficiante: Dr. Rafael Paula Parreira Costa, Procurador 
da República no Município de Barreiras -  BA. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 1.14.001.000112/2000-18. Assunto: Solicitação 
da Comunidade Indígena Tupinambá de Olivença para que o Manto Tupinambá, 
peça integrante do acervo de museu dinamarquês,em exposição na Mostra do 
Redescobrimento, fique aos cuidados dos indígenas ou, ao menos, permaneça no 
Brasil. Promoção de Arquivamento às fls. 120/122. Procuradora Oficiante: Dra. 
Fernanda Alves de Oliveira, Procuradora da República no Município de Ilhéus. 
Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Deverá ser agendada reunião 
com o Presidente da Funai, destinada buscar solução para o caso, em especial 
para verificar a existência de espaço adequado para a guarda e conservação do 
Manto Tupinambá. Unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 1.14.010.000128/2007. Assunto: Apyração de 
irregularidades na concessão de benefícios previdenciários a indígenas Pataxó da 
Aldeia de Coroa Vermelha. Promoção de Arquivamento à fl. 80. Procurador 
Oficiante: Dr. Anderson Vagner Gois dos Santos, Procurador da República no 
Município de Eunápolis -  BA. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A 
Câmara deliberou homologar o arquivamento, recomendando ao Procurador 
oficiante, que encaminhe notícia dos fatos à Procuradoria da Funai e à Defensoria 
Pública da União, para as providências cabíveis. Unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000472/2001-29. Assunto: Efetiva 
aplicação do Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) e problemas 
referentes à educação indígena no Estado do Ceará, em especial os relativos à 
comunidade indígena Tapeba, Pitaguary,. Jenipapo-Kanindé e Tremembé. 
Promoção de Arquivamento à fl. 686. Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade 
Torres. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou 
não homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à Unidade de 
origem, para que sejam adotadas as devidas providências acerca da questão da 
educação indígena, em especial para averiguar as alegações da Funai trazidas nas \
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razões apostas contra a promoção de arquivamento. Unânime.
17. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001257/2003-15. Assunto: Solicita 

providências para reconhecimento como povo indígena, e marcação de audiência. 
Promoção de Arquivamento às fls. 19/20. Procurador Oficiante: Dr. Alexandre 
Meirelles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos à origem, para que sejam 
notificados os representantes Alexandre Fonseca de Paula e Joaquim Pereira 
Barros, a fim de que, caso entendam cabível, possam interpor eventual recurso 
contra a decisão de arquivamento. Unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.15.000.001641/2006-05. Assunto: Ocorrência 
de construções no interior da Aldeia Capoeira, que fariam parte de um programa da 
prefeitura. Intervenção do líder comunitário não índio Jorge Gadelha, que estaria 
agindo ilegalmente ao dar apoio a essas construções. Decisão da 6a CCR pela não 
homologação do arquivamento. Recurso apresentado pelo Procurador da República 
no Estado do Ceará, Dr. Marcelo Mesquita Monte. Relator: Dr. Brasilino Pereira 
dos Santos. Decisão: Preliminarmente, a Câmara esclarece, diante da dúvida 
suscitada pelo Procurador da República em seu recurso, que a decisão 
efetivamente foi pela não homologação do arquivamento, nos termos do voto do 
Relator. No Mérito, a Câmara manteve a decisão proferida, por suas razões, e 
determinou a remessa do PA ao Conselho Institucional, para julgamento do recurso.
Unânime.

... ■ *

19. Procedimento Administrativo n° 1.15.000.000038/2009-41. Assunto: Objetiva 
viabilizar a contratação de categoria profissional médica para Equipe Multidisciplinar 
de Saúde Indígena por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia, no 
Estado do Ceará. Promoção de Arquivamento às fls. 18/19. Procurador Oficiante: 
Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. 
Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

20. Procedimento Administrativo n.° 1.15.000.000682/2009-19. Assunto: Denúncia 
de ameaças praticadas contra a liderança indígena da Aldeia Monguba, etnia 
Pitaguary, Ana Clécia Sousa do Nascimento. Promoção de arquivamento às fls. 
24/25. Procurador Oficiante: Dr. Alessander Wilckson Cabral Sales, Procurador da 
República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: 
A Câmara deliberou expedir ofício ao Núcleo Criminal da PR/CE, solicitando 
informações sobre o estado atual das investigações, mantendo-se suspensa a 
perspectiva de homologação do arquivamento, até posterior deliberação. Unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.002088/2006-82. Assunto: Verificação 
da regularidade dos pagamentos efetuados pelo Instituto Nacional de Colonização 
e reforma Agrária -  INCRA nos autos do processo judicial de desapropriação n°
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2006.35.01.000324-8, cuja área abrange parte do território tradicional da 
Comunidade Remanescente de Quilombo Kalunga. Promoção de Arquivamento às 

1 fls. 203/205. Procurador Oficiante: Dr. Paulo José Rocha Júnior, Procurador da 
República no Distrito Federal. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Remeter ao GT Quilombos, para análise.

22. Procedimento Administrativo h° 1.17.003.000005/2006-53. Assunto: Averiguar
notícia de que a agência do INSS em Aracruz/ES não estaria aceitando 
documentos expedidos pela Funai, para fins de concessão de benefícios 
previdenciários a indígenas. Promoção de arquivamento às fls. 37/40. Procurador 
Oficiante: Dr. Paulo Augusto Guaresqui, Procurador da República no Município de 
Colatina - ES. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. ' ,

23. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001207/2006-10. Assunto: Notícia de 
que o proprietário da Fazenda Santa Clara, Sr. Rodrigo de Oliveira Vargas, estaria 
impedindo que crianças indígenas da etnia Kadiwéu utilizassem passagem 
existente em sua propriedade para chegar ate a escola localizada naquele 
assentamento. Promoção de Arquivamento às fls. 57/59. Procurador Oficiante: Dr. 
Emenson Kalif Siqueira, Procurador da República no Estado do Mato Grosso do 
Sul. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. . '

24. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001210/2006-33. Assunto: Apuração 
do fato narrado pela indígena Aparecida Moreira, que relata que diante da prisão de 
seu filho, buscou assistência de advogado da Funai, onde foi mal tratada. 
Promoção de arquivamento às fls. 29/31. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho 
Junior, Procurador da República no Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento determinando o retorno dos autos à Procuradoria da República no 
Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis 
para exigir dos responsáveis pelo serviço de assistência jurídica da Administração 
Regional da Funai que o serviço seja prestado sem burocracias desnecessárias, 
que os usuários sejam atendidos com presteza e sem discriminação com relação à 
gravidade do delito ou reincidência do réu e para que os requisitos e horários do 
atendimento dos Procuradores Federais sejam publicizados. Unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001401/2006-03. Assunto: Protesto 
promovido em 2006 por cerca de duzentos e trinta indígenas da etnia Terena, que 
bloquearam os dois sentidos da BR 163, para protestar contra a morosidade do 
julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença que anulou 
procedimento de demarcação. Promoção de arquivamento às fls. 237/240. 
Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Junior. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo  ̂
Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
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26. Procedimento Administrativo n 1.21.002.000002/2006-05. Assunto:
Fornecimento de cestas básicas aos indígena Ofayé-Xavante, em cumprimento ao 
TAC firmado nos autos da Ação Civil Pública n° 2000.60.00.7766-4. Promoção de 
Arquivamento às fls. 111/113. Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moyses da 
Silveira, Procurador da República no Município de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem, para que 
sèja investigada a situação alimentar e nutricional da comunidade Ofayé-Xavante e 
o acesso aos programas e ações de segurança alimentar, como os acima referidos, 
bem como sobre o cumprimento da Lei n° 11.346/2006 no que se refere às cestas 
básicas. Unânime.

27. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000005/2006-31. Assunto: Verificação 
da assistência e da presença da Funai em relação à Comunidade Indígena Ofayé- 
Xavante, tendo em vista informações de que não teria participado das decisões do 
IDATERRA no cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta nem de outras

' deliberações que envolvessem o interesse dos índios. Promoção de Arquivamento 
às fls. 170/171. Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador 
da República no Município de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo 
Leivas. Decisão: A Câmara deliberou homologar o arquivamento, solicitando à 
Procuradoria da República no Município de Três Lagoas que tome providências em 
relação à falta de assistência médica e o mau uso dos recursos. À Coordenadoria 
Jurídica para registro da ação civil pública. Unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000007-20. Assunto: Apurar fato 
narrado por membros da comunidade indígena Ofayé-Xavante no sentido de que 
estaria pagando contas de energia elétrica em valores maiores que os pagos em 
áreas urbanas. Promoção de arquivamento às fls. 115/117. Procurador Oficiante: 
Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador da República no Município de Três 
Lagoas -  MS.. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara 
deliberou não homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à 
Unidade de origem, para que busque confirmar a informação de que a tarifa 
residencial de baixa renda ainda não foi implantada por débito pretérito, bem como 
que seja informado sobre a possibilidade de aplicação retroativa da referida tarifa, 
de modo a viabilizar o pagamento dos débitos pela comunidade. Unânime.

29. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000009/2006-19. Assunto: Apuração 
dos motivos pelos quais foram aplicadas multas pela Receita Federal à Associação 
Indígena Ofayé-Xavante. Promoção de Arquivamento às fls. 52/53. Procurador 
Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador da República no Município 
de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000010/2006-43. Assunto: Apuração d á \
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' alienação de gado pela comunidade indígena Ofayé-Xavante, em razão do 
noticiado por membros da comunidade. Promoção de arquivamento às fls. 86/88. 
Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira. Relator: Dr. Paulo Gilberto 
Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 08123.005217/95-11. Assunto: Adotar
providências tendentes a solucionar a precariedade do imóvel onde se encontra 
instalada a CASAI. Promoção de arquivamento às fls. 903/906. Procuradora 
Oficiante: Dra. Ana Cristina Bandeira Lins, Procuradora da República no Estado de 
São Paulo. Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.22.001.000024/2006-30. Assunto: Possíveis 
irregularidades na distribuição de mantimentos, realizada pela Fundação Cultural 
Palmares, às comunidades remanescente de quilombos Colônia do Paiol, 
localizada no município de Bias Fortes/MG. Promoção de Arquivamento às fls. 
111/114. Procurador Oficiante: Dr. André Luiz Tarquinio da Silva Barreto, 
Procurador da República no Município de Juiz de Fora/MG. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

33. Procedimento Administrativo n.° 1.22.003.000603/2008-24. Assunto:
Representação do Cacique Kaun Poty acerca da ausência de equipe de saúde 
especializada no atendimento a indígenas desaldeados do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba. Promoção de arquivamento às fls. 16/17. Procurador Oficiante: Dr. 
Frederico Pellucci. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Cjâmara 
deliberou não homologar o arquivamento, déterminando o retorno dos autos à 
Unidade de origem, para acompanhamento dos trabalhos da Funai (Diretoria de 
Assuntos Fundiários, diretoria de Assistência e Coordenação Geral de Defesa dos 
Direitos Indígenas), no tocante ao requerimento da comunidade. Unânime.

34. Procedimento Admjnistrativo n° 1.22.009.000390/2008-81. Assunto: Veiculação
de comentários pejorativos e discriminatórios contra indígenas publicados na 
imprensa. Promoção de Arquivamento às fls. 29/30. Procurador Oficiante: Dr. 
Edilson Vitorelli Diniz Lima, Procurador da República no Município de Governador 
Valadares -  MG. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime. „

35. Procedimento Administrativo n.° 1.23.000.000357/2006-31. Assunto:
Representação formulada pela Advocacia Geral da União, noticiando a ocorrência 
de possível privação de liberdade do Coordenador Regional Substituto da FUNASA 
no Estado do Pará. Promoção de arquivamento às fls. 56/57. Procurador 
Oficiante: Dr. Felício Pontes Júnior, Procurador da República no Estado do Pará. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.000677/2008-53. Assunto: Abaixo-f \ 
assinado firmado por milhares de pessoas do Município _de Curuça -  PA,
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solicitando,em suma, a retomada do processo de concessão do Crédito de 
Implantação do INCRA na Reserva extrativista Marinha Mãe Grande de Curuça/PA. 
Promoção de Arquivamento à fl. 294. Procurador Oficiante: Dr. Felício Pontes 
Júnior, Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. .

37. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.003532/2008-12. Assunto: PAE ILHA 
GOIABAL, Município de Muaná/PA. Denúncia de humilhações e ameaças por parte 
do Sr. Antonio Silvio C. S. Paula e de seu filho Emerson A. Paula. Promoção de 
arquivamento às fls. 22. Procurador Oficiante: Dr. Felício Pontes Júnior, 
Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

38. Procedimento Administrativo n° 1.23.002.000118/2004-08. Assunto: 
Reivindicações propostas no I Fórum Indígena .de Políticas Públicas e os Povos 
Indígenas, realizado no município de Santarém/PA. Promoção de arquivamento às 
fls. 14/16. Procuradora Oficiante: Dra. Raquel Teixeira Maciel Rodrigues, 
Procuradora da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime..

39. Procedimento Administrativo n° 1.23.003.000223/2007-71. Assunto: Matéria
jornalística veiculada em “O Liberal” em 22.4.2007, noticiando o iminente envio ao 
Congresso Nacional de projeto de lei do Governo Federal específico sobre 
mineração em áreas indígenas, para regular a parceria entre empresas mineradoras 
e índios na exploração de garimpos nessas áreas. Promoção de Arquivamento à fl.
31. Procurador Oficiante: Dra. Daniela Caselani Sitta, Procuradora da República 
no Município de Altamira -  PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime. '

40. Procedimento Administrativo n° 1.24.000.000058/2004-06. Assunto: Notícia de 
que o posseiro Jovêncio de Oliveira Ribeiro estaria'expandindo suas posses na 
aldeia de Curaru, contra a vontade da comunidade e das lideranças indígenas, 
inclusive em área de vegetação natural. Promoção de Arquivamento à fl. 29. 
Procurador Oficiante: Dr. Duciran Van Marsen Farena. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, 
determinando o retorno dos autos ara ciência ao autor da representação. Unânime.

41. Procedimento Administrativo n° 1.24.000.000164/2005-62. Assunto: Propositura 
de uma ação de usucapião pelo Centro Social Sagrado Coração de Jesus, 
localizado no Município de Baía da Traição -  PB, perante a Vara Única da Comarca 
de Rio Tinto, que visa a aquisição do domínio do terreno que anteriormente 
pertencera à Comunidade Indígena Potiguara. Promoção de Arquivamento às fls. 
32/33. Procurador Oficiante: Dr. Duciran Van Marsen Farena, Procurador da 
República no Estado da Paraíba. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.



42. Procedimento Administrativo n° 1.25.000.000381/2007-87. Assunto: Apurar os 
> motivos e a forma de criação dos Distrito de Saúde Indígena do Paraná, bem como

a substituição da entidade responsável pela prestação dos serviços de saúde aos 
- indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 413/428. Procuradora Oficiante: 
Dra. Antônia Lélia Neves Sanches, Procuradora da República no Estado dq Paraná. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko .Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. . .

43. Procedimento Administrativo n° 1.25.003.003475/2004-35. Assunto: Apurar 
notícia em jornal a cerca do projeto “Caminho das Águas”, a ser desenvolvido pelo 
SEBRAE, para explorar o potencial turístico em 16 cidades do oeste paranaense, 
incluiria roteiros de visitas à Comunidade Avá-Guarani, situada nos limites do 
município de São Miguel do Iguaçu/PR. Promoção de Arquivamento às fls. 50/51. 
Procurador Oficiante: Dra. Gabriela Rodrigues Figueiredo, Procuradora da 
República no Município de Foz do Iguaçu/PR. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

44. Procedimento Administrativo n° 1.25.005.000841/2004-84. Assunto: Acordo de 
■t - pavimentação de trecho da estrada do Apucaraninha, firmado entre os moradores

do Distrito de Lerrovílle e os índios da Comunidade Indígena Apucaraninha com o 
Governo do Estado do Paraná. Promoção de Arquivamento às fls. 104/104v. 
Procurador Oficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da República no 
Município .de Londrina -  PR. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

45. Procedimento Administrativo n° 1.25.005.000842/2004-29. Assunto:
Acompanhamento dos "trabalhos relativos à realização da “Campanha de 
Esclarecimento junto à Comunidade Indígena Apucaraninha”, em atendimento ao 
TAC firmado entre o MPF, a Funai, a Comunidade Indígena Apucaraninha e a 
Copei Geração . S/A. Promoção de Arquivamento às fls. 222/223. Procurador 
Oficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da República no Município de 
Londrina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

46. Procedimento Administrativo nò 1.26.000.000340/2003-20. Assunto: Apurar 
notícia da suspensão das aulas das escolas indígenas. Retirada do mobiliário e dos 
equipamentos. Suspensão do transporte escolar dos alunos do ensino fundamental 
e médio. E transferência do quadro de pessoal para outras escolas do município. 
Atos da prefeitura municipal de Jatobá/PE. Promoção de Arquivamento à fl. 130. 
Deliberação da Ata n° 341 de 10/06/2008. Notificação do Representante à fl. 147. 
Transcurso do prazo para contestações. Procuradora Oficiante: Dra. Andréa 
Walmsley Soares Carneiro, Procuradora da República no Município de Serra 
Talhada/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o (\̂ . 
arquivamento. Unânime.
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47. Procedimento Administrativo n.° 1.26.000.002315/2004-61. Assunto: Apuração 
de notícia da existência de moradores não índios na área indígena Kambiwá, Baixa 
da Faveleira. Promoção de arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante:
Dr. Marcial Duarte Coelho. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime. ,

48. Procedimento Administrativo n.° 1.26.000.001121/2008-72. Assunto:
Representação da indígena Lindalva Maria da Silva, contra 9  Cacique Kapinawá 
José Bernardino Barbosa, afirmando estar sofrendo ameaças de expulsão da aldeia 
Pau Ferro Grosso, em Buique/PE. Promoção de arquivamento às fls. 26/27. Novas 
representações juntadas às fls. 32/39 e 41/44. Procurador Oficiante: Dr. Sérgio 
Rodrigo Pimentel de Castro Pinto. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. 
Decisão: Retornem os autos para notificar a representante.

49. Procedimento Administrativo n° 1.26.004.000003/2006-45. Assunto: supostas 
. irregularidades cometidas pela Funasa no acompanhamento do tratamento médico

de indígena da etnia Atikum. Promoção de Arquivamento às fls. 600/601. 
Procurador Oficiante: Dr. Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior, Procurador da 
República no Pólo Serra Talhada -  Salgueiro/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 

, Santos. Decisão: Homologado 0  arquivamento. Unânime. - ■ •'.
50. Procedimento Administrativo n.° 1.27.000.001126/2007-87. Assunto:

Representação da Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí 
acerca do reconhecimento, demarcação e titulação de terras remanescentes de 
quilombos, localizadas no município de Isaias Coelho/PI. Promoção. de 
arquivamento às fls. 268/270. Procurador Oficiante: Dr. Carlos Wagner Barbosa 
Guimarães. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado 0 
arquivamento. Unânime.

51. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.001353/2004-95. Assunto:
Implantação de escola indígena Guarani em Cantagalo/Viamão. Promoção de 
Arquivamento à fl. 110/111. Procurador Oficiante: Dr. Felipe Souza, Procurador da 
República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral.

- Decisão: A Câmara deliberou não homologar 0  arquivamento, determinando 0 
retorno dos autos à Unidade de origem, para a complementação das providências 
necessárias ao encaminhamento da questão. Unânime.

52. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.001429/2004-82. Assunto: Cobrança 
do Estado do Rio Grande do Sul de uma política pública para a educação indígena. 
Promoção de arquivamento às fls. 444/444v. Procurador Oficiante: Dr. Felipe 
Souza, Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Dr.
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar 0 
arquivamento, determinando 0  retorno dos autos para que: a) seja realizada nova r \  J  
promoção de arquivamento, de forma fundamentada, ou b) seja dado seguimento y  
aos feito, nos termos do despacho de fl. 443. Unânime.

a
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53. Procedimento Administrativo n° 1.29.010.000239/2004-29. Assunto: Invasão da 
Aldeia de Inhacapatum, em São Miguel da Missões -  RS. Promoção de 
Arquivamento às fls. 57/58.Procurador Oficiante: Dr. Felipe da Silva Müller, 
Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: Dra. Ana

* Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
54. Peças Informativas n° 1.29.018.000005/2009-16. Assunto: Utilização da energia

’ ' elétrica da propriedade de João Zanoelo pelos indígenas de Ventarra. Procuradora
Oficiante:Dra. Andréia Rigoni Agostini, Procuradora da República no Município de 
Erechim -  RS. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: Homologado o arquivamento.

; . Unânime.
55. Procedimento Administrativo n° 1.29.018.000015/2009-51. Assunto: Apurar a

. possibilidade de arrendamento por indígenas de Mato Preto, mediante recursos da
■ : ; : \ Funai e de ONG, de parte da área agrícola de propriedqde do Sr. João Zanoelo,

, situada no Município de Erebango. Promoção de arquivamento às fls. 29/29v.
- / Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Rigoni Agostini, Procuradora da República no

: ' Município de Erechim/RS. Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho.
; ' / Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

56. Procedimento Administrativo n° 1.29.018.000018/2009-95. Assunto: Apurar a 
' situação da comunidade indígena de Mato Preto no que diz respeito a alimentos e

agasalhos. Promoção de arquivamento às fls. 45/46. Procuradora Oficiante: Dra.
. "* Andréia Rigoni Agostini, Procuradora da República no município de Erechim/RS.
/  Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o

arquivamento. Unânime. _ '
57. Procedimento Administrativo n° 1.30.014.000041/2006-56. Assunto: 

Regularização fundiária da Comunidade Quilombola da Ilha da Marambaia, no 
Estado do Rio de Janeiro. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Retornem os autos para que sejam juntada a promoção de arquivamento. Unânime.

58. Procedimento Administrativo n° 1.30.014.000061/2006-27. Assunto: Apurar a 
precariedade dos meios de locomoção para realização das ações de saúde por 
parte da equipe multisciplinar de saúde da Funasa nas cinco aldeias do Estado do 
Rio de Janeiro. Promoção de arquivamento às fls. 39/42. Procuradora Oficiante: 
Dra. Ariane Guebel de Alencar, Procuradora da República no Município de Angra 
dos Reis - RJ. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

59. Procedimento Administrativo n.° 1.30.014.0Q0032/2007-46. Assunto: Apuração 
de eventuais irregularidades na atuação do Chefe do Posto da FUNAI de Angra dos 
Reis e Paraty. Promoção de arquivamento às fls. 220/221. Procurador Oficiante: 
Dr. Fernando Amorim Lavieri, Procurador da República no Município de Angra dos 
Reis - RJ. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: A Câmara deliberou pelo 
retorno dos autos à origem, em diligência, para comunicar o Pajé Tobi Itauna sobre <<̂ /

V
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a decisão de arquivamento. Unânime.
60. Procedimento Administrativo n.° 1.31.000.000583/2002-17. Assunto:

Representação do Conselho Indigenista Missionário -  CIMI, acerca de invasões de 
terras indígenas no Estado de Roraima. Promoção de arquivamento às fls. 18/19. 
Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

61. Procedimento Administrativo n.° 1.31.000.000437/2006-15. Assunto: Denúncia 
de remessa ilegal de ervas medicinais retiradas da Aldeia Aroeira para São Paulo,

í por servidora da FUNASA. Promoção de arquivamento às fls. 27/28. Procuradora 
Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime. .

62. {nquérito Civil Público n° 08121.000119/99-21. Assunto: Apurar a real situação da 
Casa do índio em Porto Velho e responsabilidades das autoridades competentes. 
Promoção de arquivamento às fls.1330/332. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia 
Pistono Vitalino, Procuradora da República no Estado Rondônia. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

63. Procedimento Administrativo n° 08121.000128/99-12. Assunto: Apuração de 
irregularidades praticadas pelo servidor da Funai Sadi Olívio Biavatti. Promoção de 
Arquivamento às fls. 59/61. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino, 
Procuradora da República no Estado de Rondônia. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

64. Procedimento Administrativo n.° 08121.000593/99-62. Assunto: Representação 
do Povo Indígena Arara, Aldeia Iterap, contra o fechamento, por parte de

, fazendeiros, da estrada que dá acesso à área indígena. Promoção de arquivamento 
às fls. 26/27. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

65. Procedimento Administrativq n.° 1.32.000.000616/2005-34. Assunto: Denúncia 
de injúria cometida por servidor da FUNAI e de ameaça por indígenas contra 
transeuntes na BR-174, no trecho que cruza a terra indígena Waimiri Atroari. 
Promoção de arquivamento às fls. 36/37. Procurador Oficiante: Dr. Leandro 
Botelho Antunes. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

66. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000167/2007-96. Assunto: Critérios 
para viagens aéreas de indígenas em vôos comerciais no Brasil. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

67. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.000628/2004-41. Assunto: Criação de 
Comissão Especial pelo Ministério da Justiça para estudar questões indígenas em 
Santa Catarina. Promoção de arquivamento à fl. 418. Procuradora Oficiante: Dra. 
Analúcia Hartmann, Procuradora da República no Município de Florianópolis. 
Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
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68 . Procedimento Administrativo n° 1.33.000.001949/2004-62. Assunto: Ameaça a
indígenas da Terra Indígena Morro dos Cavalos quando colhiam material, me mata 
nativa, para artesanato. Promoção de Arquivamento à fl. 36. Procuradora 
Oficiante: Drg. Analúcia Hartmann, Procuradora da República no Estado de Santa 
Catarina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime. . ' .

69. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.000555/2005-78. Assunto: Notícia de 
abordagem discriminatória a indígenas por segurança privada e PM no Terminal 
Rodoviário de Rita Maria, Florianópolis -  SC. Promoção de Arquivamento às fls. 
50/51. Procuradora Oficiante: Dra. Analúcia Hartmann, Procuradora da República

i no-Estado de Santa Catarina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão:
; Homologado o arquivamento. Unânime.
70. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000001/2004-70. Assunto: Formas de 

garantir aos indígenas o acesso e permanência no ensino superior. Promoção de 
Arquivamento às fls. 112/116. Procurador Oficiante: Dr. Rubens José de Calasans

- Neto, Procurador da República no Município de Chapecó -  SC. Relatora: Dra. Ela
./ Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: A Câmara deliberou homologar, o 

arquivamento. Deverão ser extraídas cópias dos ofícios encaminhado pela Funai e 
péla Associação dos Universitários Indígena Kaihgangues e Guarani -  AUIKG para 
encaminhamento ao GT -  Educação, a fim de que promova discussões com a 
Funai, no sentido de melhorar as condições de acesso e permanência dos 
indígenas no ensino superior. Unânime.

71. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.000410/2006-19. Assunto: Apurar a 
implementação do posto indígena na Aldeia, Tekóa Pyaú, que estaria sofrendo 
dificuldades para sua instalação dada a ausência de titularidade da terra pela União 
Federal. Promoção de arquivamento às fls. 83/84. Procuradora Oficiante: Dra. 
Ana Cristina Bandeira Lins. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

72. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.003967/2006-01. Assunto: Apurar o 
fato, narrado por telefone pelo cacique Marcos Tupã, que pessoas não-indígenas 
invadiram as Aldeias Krukutu e Mórro da Saudade. Promoção de arquivamento às 
fls. 08/09. Procuradora Oficiante:'Dra. Ana Cristina Bandeira Lins. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

73. Procedimento Administrativo n° 1.34.003.000001/2006-94. Assunto: Apuração 
de supostas irregularidades no fornecimento de vales-transporte e pagamento de 
ajuda de custo pela Funai a estudantes universitários indígenas. Promoção de 
Arquivamento às fls. 109/113. Procurador Oficiante: Dr. Fábio Bianconcini de 
Freitas, Procurador da República no Município de Bauru -  SP. Relator: Dr. Paulo

' Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
74. Procedimento Administrativo n° 1.35.000.000477/2007-07.

&

Assunto : ^
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Acompanhar o pedido de reconhecimento da comunidade “Pontal dos Crioulos” 
como remanescente de quilombo, em Amparo do São Francisco (SE). Promoção de 
Arquivamento às fls. 51/54. Procurador Oficiante: Dr. Silvio Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, Procurador da República no Estado de Sergipe. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

75. Procedimento Administrativo n.° 08127.000112/97-70. Assunto: Aliciamento de 
índios Xerente. Desobediência à ordem judicial constatada com a invasão de terras 
indígenas e construções de ponte de alvenaria ha TI Funil, por parte dó Governo do 
Tocantins. Ação Civil Pública n.° 93.00.00800-85. Promoção de arquivamento às fls. 
622/624. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. 
Debòrah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Ciência à Coordenadoria 
Jurídica para inserir no banco de dados. Unânime.

76. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001014/2002-11. Assunto: Apurar 
eventuais irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio firmado entre 
Investco S/A e Prefeitura Municipal de Tocantínia, para aquisição de medicamentos. 
Promoção de Arquivamento às fls. 13/14. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo 
Manzano, Procurador da República no Estado de Tocantins. Relatora: Dra. ' 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

77. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001266/2002-31. Assunto: 
Demarcação da terra indígena Inawebohona, localizada nos municípios de Pium e 
Lagoa da Confusão, Tocantins. Promoção de arquivamento às fls. 114. Procurador 
Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do 
Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

78. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001382/2002-51. Assunto:
Acompanhar a gestão dos convênios celebrados visando à prestação de assistência 
básica de saúde à população indígena das aldeias da Reserva Indígena Xerente. 
Promoção de Arquivamento às fls. 124/125. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro 
Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado de Tocantins. Relatora: Dra.

1 Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
79. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000513/2003-63. 

Assunto: Construções e projetos de interesses do Governo do Estado do 
Tocantins nas reservas Xerente, Javé e Karajá. Promoção de Arquivamento às fls.
23/24. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República 
no Estado do Tocantins. Relatora: Drá. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

80. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000220/2004-67. Assunto: Apuração 
de eventual omissão no serviço de saúde prestado ao indígena João Damasceno 
Ktitêmkê Xerente, falecido em 11.02.2004. Promoção de arquivamento às fls. 42/44. 
Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no
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Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologadò o 
arquivamento. Unânime.

81. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000423/2004-53. Assunto: Apuração
, de eventual negligência da Funasa em Formoso do Araguaia na viabilização de

atendimento médico-hospitalar ao indígena Francisco Tatxiware Javaé, falecido em 
5 de fevereiro de 2001. Promoção de Arquivamento às fls. 30/32. Procurador 
Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do 

* ! , Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento/
Unânime.. ' . ; , '

82. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000843/2004-30. Assunto: Verificação 
da regularidade do projeto de piscicultura para a aldeia Brejinho. Promoção de

, r Arquivamento às fls. 13/14. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano,
. Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat.

Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
83. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001276/2004-39. Assunto: 

Representação subscrita pelas ONGs Associação Indígena Xerente -  AIX,
/ Conselho das Organização indígenas do Povo Javaé da Ilha do Bananal -  Conjaba 
e Sociedade de Apoio às Ações de Saúde, Ensino e Pesquisa no Estado do 
Tocantins -  Sasep, que pleiteiam a interveniência do MPF para superar as 

, dificuldades enfrentadas na operacionalização de convênios celebrados com a 
Funasa para a execução de ações complementares à saúde indígena. Promoção de 
Arquivamento às fls. 83/85.: Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, 
Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

84. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000558/2006-81. Assunto: Apuração 
dos motivos da morte de criança indígena da Aldeia Recanto, ocorrida no Hospital 
de Referência do Município de Miracema/TO. Promoção de arquivamento às fls. 
35/36. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

85. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000579/2006-04. Assunto:
Requerimento formulado pela Comissão Indígena Pankararu com o fim de apurar 
eventual precariedade no serviço de saúde prestado aos membros de sua etnia 
residentes na cidade de Gurupi/TO. Promoção de Arquivamento às fls. 30/31. 
Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no 
Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. .

86. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000297/2007-80. Assunto: Apuração 
das circunstâncias da prisão do indígena Ranulfo Curcino de Oliveira Xerente. 
Promoção, de arquivamento às fls. 245/246. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro 
Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: .Dra.
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Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
87. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000564/2007-19.Assunto: Apuração 

de eventual utilização irregular do veículo F-4000 pertencente à Funai -  
ERA/Araguaína, pelos indígensa da etnia Apinajé. Promoção de Arquivamento à fl.

-29. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no 
Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. ,

88. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000404/2008-51. Assunto: Notícia de
venda de bebidas alcoólicas para índios da Aldeia São José, no Município de 
Tocantinópolis/Td. Promoção de arquivamento às fls. 16/17. Procurador Oficiante: 
Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime. ,
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, às 19h.

. i ■

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Subprocuradora-Geral da República 
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.UCIA AMARAL 
Procuradora Redioríal da República 
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PAULO GILBERTQ-QOGO LEIVAS 
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ATA DA 350a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril de 2009, a partir das 10h30, na sede da 
Procuradoria Geral da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão 
ordinária da 6 a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 
estiveram presentes a Coordenadora, Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto 
Pereira, ã Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho, o Dr. Brasilino Pereira dos Santos, 
a Dra. Ana Lúcia Amaral e o Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas, membros da 6 a CCR. 
Foram objeto, de discussão e deliberação os seguintes expedientes e 
procedimentos administrativos:

í. Fênix 6a CCR N° 1051/2008. Assunto: Relatório Final da Comissão Parlemantar 
de Inquérito da Câmara dos Deputados destinada a investigar as causas, as 
conseqüências e os responsáveis pela morte de crianças indígenas por subnutrição 

i de 2005 a 2007. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Encaminhar
j cópia do relatório às Procuradorias da República nos Estados citados no relatório e

para o GT -  Saúde. Unânime.
2. Fênix 6a CCR N° 103/2009. Assunto: Povo Kaingang. Indenização. Ocupação de

propriedade particular e uso de energia elétrica por integrantes de comunidade 
indígena. Requer atuação ministerial para realização de acordo visando o 
ressarcimento da quantia de R$ 3.567,44 pelo uso indevido de energia elétrica. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. 1 1 - ■

3. Procedimento Administrativo n.° 08100.001924/97-95. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento do RE n.° 297985-CE. Demarcação da Terra Indígena Tapeba. 
Perda de objeto em razão do trânsito em julgado. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos

3 Santos. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do exaurimento de seu objeto. 
Unânime. ,

4. Procedimento Administrativo n° 08100.004119/97.03. Assunto: Projeto
“Propondo Alternativas de Desenvolvimento Sustentável na Aldeia Pykanu”. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do 
exaurimento do seu objeto. Unânime.

5: Procedimento Administrativo n.° 08100.005559/97-33. Assunto: Dossiê de 
acompanhamento da Ação Civil Pública n.° 96.00.01206-7, ajuizada em face de 
Qrleir Messias Cameli e outros, em face da extração ilegal de madeiras na terra, / *  /  
indígena Kampa do Rio Amônia/AC. A ação encontra-se cadastrada para ' j y  
acompanhamento em banco de dados da Coordenadoria Jurídica. Relatora: Dra. qty 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, mantendo-se registro e 
acompanhamento por meio eletrônico. Unânime. Ltetr
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6. Procedimento Administrativo n.° 08100.046219/99-98. Assunto:
Acompanhamento do processo de demarcação da Terra Indígena Urubu Branco, no 
Município de Confresa/MT. Promoção de arquivamento às fls. 315/316.

, Procuradora Oficiante: Dra. Águeda Aparecida Silva. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010518/2002-76. Assunto: 
Comunidade indígena Truká solicita apoio do MPF para interceder junto à FUNAI no 
sentido da aquisição de área de aproximadamente 315 hectares na margem do Rio 
São Francisco, situada no Município de Santa Maria da Boa Vista/PE. Relator: Dr.

, Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Remetam-se os autos à Procuradoria da 
República competente, para prosseguir no acompanhamento, adotando as 
providências cabíveis. Unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005500/2003-33. Assunto: Coleta de
1 sangue de índios Karitiana. Ação Civil Pública n° 2001.41.00.000403-0, movida

contra Hilton Pereira da Silva e Denise da Silva Hallak. Solicitação de retificação de 
ata de reunião da 6 a CCR, para que seja excluída a referência aos conhecimentos 
tradicionais associados, que não são objeto da ACP. Relatora: Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho. Decisão: Tendo em vista que a informação constante da ata 
foi retirada da indexação lançada na capa do PA, a Câmara determinou a 
retificação da ata, conforme solicitado, bem como a alteração das informações' 
constantes da indexação do procedimento administrativo, para que seja excluída a 
menção aos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos. 
Unânime.

9. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001041/2007-42. Assunto:
Possibilidade dè conflito entre a comunidade indígena Hã Hã Hãe e fazendeiros da 
região de Vitória da Conquista Estado da Bahia, em face de concessão de liminares 
para a reintegração de posse, inclusive com auxílio de força policial. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Pelo seu arquivamento, mantendo-se. o 
acompanhamento eletrônico da ação. Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001413/2007-31. Assunto: carta
apresentada pela Comissão de Terra Guarani YvY Rupa. Tratando de questões 
fundiárias que afetam as terras do Território Guarani-Mbya. Relatora: Dra. Ela 
Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Pelo arquivamento, em razão do 
exaurimento do seu objeto. Unânime. • .

11. Procedimento Administrativo n° 1.13.000.001066/2004-45. Assunto: 
Irregularidade no pagamento de recursos, em convênios entre a Funasa, Civaja e a 
empresa Sanáguas, para implantação de um sistema de abastecimento de águas 
nas aldeias indígenas. Promoção dé Arquivamento às fls. 60/63. Procurador 
Oficiante: Dr. Leonardo de Faria Galiano, Procurador da República no Município de 
Tabatinga/AM. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o ' \

9
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arquivamento. Unânime.
12. Procedimento Administrativo n.° 1.13.000.001577/2007-18. Assunto: Omissão 

da FUNASA e do Ministério da Saúde na estruturação do subsistema de atenção à 
saúde indígena e dos DSEIs no Amazonas. Promoção de arquivamento às fls. 
224/229. Procuradora Oficiante: Dra. Luciana Fernandes Portal Lima Gadelha. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000621/2005-65. Assunto: Apuração 
de denúncias de hostilidades e ameaças de morte dirigidas ao Chefe de Posto da 
Funasa no Município de Ibotirama, Sr. Elizeu Carlos de Oliveira, por parte de

- indígenas integrantes das comunidades Kiriri e Truká. Promoção de Arquivamento 
às fls. 74/76. Procurador Oficiante: Dr. Rafael Paula Parreira Costa, Procurador 
da República no Município de Barreiras -  BA. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 
Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 1.14.001.000112/2000-18. Assunto: Solicitação 
da Comunidade Indígena Tupinambá de Olivença para que o Manto Tupinambá, 
peça integrante do acervo de museu dinamarquês,em exposição na Mostra do 
Redescobrimento, fique aos cuidados dos indígenas ou, ao menos, permaneça no 
Brasil. Promoção de Arquivamento às fls. 120/122. Procuradora Oficiante: Dra. 
Fernanda Alves de Oliveira, Procuradora da República no Município de Ilhéus. 
Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Deverá ser agendada reunião 
com o Presidente da Funai, destinada buscar solução para o caso, em especial 
para vèrificar a existência de espaço adequado para a guarda e conservação do 
Manto Tupinambá. Unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 1.14.010.000128/2007. Assunto: Apuração de 
irregularidades na concessão de benefícios previdenciários a indígenas Pataxó da 
Aldeia de Coroa Vermelha. Promoção de Arquivamento à fl. 80. Procurador 
Oficiante: Dr. Anderson Vagner Gois dos Santos, Procurador da República no 
Município de Eunápolis -  BA. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A 
Câmara deliberou homologar o arquivamento, recomendando ao Procurador 
oficiante  ̂que encaminhe notícia dos fatos à Procuradoria da Funai e à Defensoria 
Pública da União, para as providências cabíveis. Unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000472/2001-29. Assunto: Efetiva 
aplicação do Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) e problemas 
referentes à educação indígena no Estado do Ceará, em especial os relativos à 
comunidade indígena Tapeba, Pitaguary,. Jenipapo-Kanindé e Tremembé. 
Promoção de Arquivamento à fl. 6 8 6 . Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade 
Torres. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou 
não homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à Unidade de 
origem, para que sejam adotadas as devidas providências acerca da questão da 
educação indígena, em especial para averiguar as alegações da Funai trazidas nas \
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razões apostas contra a promoção de arquivamento. Unânime.
17. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001257/2003-15. Assunto: Solicita 

providências para reconhecimento como povo indígena, e marcação de audiência. 
Promoção de Arquivamento às fls. 19/20. Procurador Oficiante: Dr. Alexandre 
Meirelles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos à origem, para que sejam 
notificados os representantes Alexandre Fonseca de Paula e Joaquim Pereira 
Barros, a fim de que, caso entendam cabível, possam interpor eventual recurso 
contra a decisão de arquivamento. Unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.15.000.001641/2006-05. Assunto: Ocorrência 
de construções no interior da Aldeia Capoeira, que fariam parte de um programa da 
prefeitura. Intervenção do líder comunitário não índio Jorge Gadelha, que estaria 
agindo ilegalmente ao dar apoio a essas construções. Decisão da 6 a CCR pela não 
homologação do arquivamento. Recurso apresentado pelo Procurador da República 
no Estado do Ceará, Dr. Marcelo Mesquita Monte. Relator: Dr. Brasilino Pereira 
dos Santos. Decisão: Preliminarmente, a Câmara esclarece, diante da dúvida 
suscitada pelo Procurador da República em seu recurso, que a decisão 
efetivamente foi pela não homologação do arquivamento, nos termos do voto do 
Relator. No Mérito, a Câmara manteve a decisão proferida, por suas razões, e 
determinou a remessa do PA ao Conselho Institucional, para julgamento do recurso. 
Unânime. '

19. Procedimento Administrativo n° 1.15.000.000038/2009-41. Assunto: Objetiva 
viabilizar a contratação de categoria profissional médica para Equipe Multidisciplinar 
de Saúde Indígena por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia, no 
Estado do Ceará. Promoção de Arquivamento às fls. 18/19. Procurador Oficiante:

1 Dr. Alexandre Meireles Marques, Procurador da República no Estado do Ceará. 
Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

20. Procedimento Administrativo n.° 1.15.000.000682/2009-19. Assunto: Denúncia 
de ameaças praticadas contra a liderança indígena da Aldeia Monguba, etnia 
Pitaguary, Ana Clécia Sousa do Nascimento. Promoção de arquivamento às fls. 
24/25. Procurador Oficiante: Dr. Alessander Wilckson Cabral Sales, Procurador da 
República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: 
A Câmara deliberou expedir ofício ao Núcleo Criminal da PR/CE, solicitando 
informações sobre o estado atual das investigações, mantendo-se suspensa a 
perspectiva de homologação do arquivamento, até posterior deliberação. Unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.002088/2006-82. Assunto: Verificação 
da regularidade dos pagamentos efetuados pelo Instituto Nacional de Colonização 
e reforma Agrária -  INCRA nos autos do processo judicial de desapropriação n°
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2006.35.01.000324-8, cuja área abrange parte do território tradicional da 
Comunidade Remanescente de Quilombo Kalunga. Promoção de Arquivamento às 

1 fls. 203/205. Procurador Oficiante: Dr. Paulo José Rocha Júnior, Procurador da 
República no Distrito Federal. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Remeter ao GT Quilombos, para análise.

22. Procedimento Administrativo h° 1.17.003.000005/2006-53. Assunto: Averiguar 
notícia de que a agência do INSS em Aracruz/ES não estaria aceitando 
documentos expedidos pela Funai, para fins de concessão de benefícios 
previdenciários a indígenas. Promoção de arquivamento às fls. 37/40. Procurador 
Oficiante: Dr. Paulo Augusto Guaresqui, Procurador da República no Município de 
Colatina - ES. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. '

23. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001207/2006-10. Assunto: Notícia de 
que o proprietário da Fazenda Santa Clara, Sr. Rodrigo de Oliveira Vargas, estaria 
impedindo que crianças indígenas da etnia Kadiwéu utilizassem passagem 
existente em sua propriedade para chegar ate a escola localizada naquele 
assentamento. Promoção de Arquivamento às fls. 57/59. Procurador Oficiante: Dr. 
Emenson Kalif Siqueira, Procurador da República no Estado do Mato Grosso do 
Sul. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas.. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. . '

24. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001210/2006-33. Assunto: Apuração 
do fato narrado pela indígena Aparecida Moreira, que relata que diante da prisão de 
seu filho, buscou assistência de advogado da Funai, onde foi mal tratada. 
Promoção de arquivamento às fls. 29/31. Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho 
Junior, Procurador da República no Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento determinando o retorno dos autos à Procuradoria da República no 
Estado do Mato Grosso do Sul, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis 
para exigir dos responsáveis pelo serviço de assistência jurídica da Administração 
Regional da Funai que o serviço seja prestado sem burocracias desnecessárias, 
que os usuários sejam atendidos com presteza e sem discriminação com relação à 
gravidade do delito ou reincidência do réu e para que os requisitos e horários do 
atendimento dos Procuradores Federais sejam publiclzados. Unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.21.000.001401/2006-03. Assunto: Protesto 
promovido em 2006 por cerca de duzentos e trinta indígenas da etnia Terena, que 
bloquearam os dois sentidos da BR 163, para protestar contra a morosidade do 
julgamento do recurso de apelação interposto contra sentença que anulou 
procedimento de demarcação. Promoção de arquivamento às fls. 237/240. 
Procurador Oficiante: Dr. Lauro Coelho Junior. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo  ̂
Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
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26. Procedimento Administrativo n 1.21.002.000002/2006-05. Assunto:
Fornecimento de cestas básicas aos indígena Ofayé-Xavante, em cumprimento ao 
TAC firmado nos autos da Ação Civil Pública n° 2000.60.00.7766-4. Promoção de 
Arquivamento às fis. 111/113. Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moyses da 
Silveira, Procurador da República no Município de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos à Unidade de origem, para que 
sèja investigada a situação alimentar e nutricional da comunidade Ofayé-Xavante e 
o acesso aos programas e ações de segurança alimentar, como os acima referidos, 
bem como sobre o cumprimento da Lei n° 11.346/2006 no que se refere às cestas 
básicas. Unânime.

27. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000005/2006-31. Assunto: Verificação 
da assistência e da presença da Funai em relação à Comunidade Indígena Ofayé- 
Xavante, tendo em vista informações de que não teria participado das decisões do 
IDATERRA no cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta nem de outras

' deliberações que envolvessem o interesse dos índios. Promoção de Arquivamento 
às fls. 170/171. Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador 
da República no Município de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo 
Leivas. Decisão: A Câmara deliberou homologar o arquivamento, solicitando à 
Procuradoria da República no Município de Três Lagoas que tome providências em 
relação à falta de assistência médica e o mau uso dos recursos. À Coordenadoria 
Jurídica para registro da ação civil pública. Unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000007-20. Assunto: Apurar fato 
narrado por membros da comunidade indígena Ofayé-Xavante no sentido de que 
estaria pagando contas de energia elétrica em valores maiores que os pagos em 
áreas urbanas. Promoção de arquivamento às fls. 115/117. Procurador Oficiante: 
Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador da República no Município de Três 
Lagoas -  MS.. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara 
deliberou não homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à 
Unidade de origem, para que busque confirmar a informação de que a tarifa 
residencial de baixa renda ainda não foi implantada por débito pretérito, bem como 
que seja informado sobre a possibilidade de aplicação retroativa da referida tarifa, 
de modo a viabilizar o pagamento dos débitos pela comunidade. Unânime.

29. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000009/2006-19. Assunto: Apuração 
dos motivos pelos quais foram aplicadas multas pela Receita Federal à Associação 
Indígena Ofayé-Xavante. Promoção de Arquivamento às fls. 52/53. Procurador 
Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira, Procurador da República no Município 
de Três Lagoas -  MS. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.21.002.000010/2006-43. Assunto: Apuração dá \
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' alienação de gado pela comunidade indígena Ofayé-Xavante, em razão do 
noticiado por membros da comunidade. Promoção de arquivamento às fls. 86 /8 8 . 
Procurador Oficiante: Dr. Gustavo Moysés da Silveira. Relator: Dr. Paulo Gilberto 
Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 08123.005217/95-11. Assunto: Adotar
providências tendentes a solucionar a precariedade do imóvel onde se encontra 
instalada a CASAI. Promoção de arquivamento às fls. 903/906. Procuradora 
Oficiante: Dra. Ana Cristina Bandeira Lins, Procuradora da República no Estado de 
São Paulo. Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.22.001.000024/2006-30. Assunto: Possíveis 
irregularidades na distribuição de mantimentos, realizada pela Fundação Cultural 
Palmares, às comunidades remanescente de quilombos Colônia do Paiol, 
localizada no município de Bias Fortes/MG. Promoção de Arquivamento às fls. 
111/114. Procurador Oficiante: Dr. André Luiz Tarquinio da Silva Barreto, 
Procurador da República no Município de Juiz de Fora/MG. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

33. Procedimento Administrativo n.° 1.22.003.000603/2008-24. Assunto:
Representação do Cacique Kaun Poty acerca da ausência de equipe de saúde 
especializada no atendimento a indígenas desaldeados do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba. Promoção de arquivamento às fls. 16/17. Procurador Oficiante: Dr. 
Frederico Pellucci. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: A Çâmara 
deliberou não’ homologar o arquivamento, determinando o retorno dos autos à 
Unidade de origem, para acompanhamento dos trabalhos da Funai (Diretoria de 
Assuntos Fundiários, diretoria de Assistência e Coordenação Geral de Defesa dos 
Direitos Indígenas), no tocante ao requerimento da comunidade. Unânime.

34. Procedimento Admjnistrativo n° 1.22.009.000390/2008-81. Assunto: Veiculação
de comentários pejorativos e discriminatórios contra indígenas publicados na 
imprensa. Promoção de Arquivamento às fls. 29/30. Procurador Oficiante: Dr. 
Edilson Vitorelli Diniz Lima, Procurador da República no Município de Governador 
Valadares -  MG. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime. _

35. Procedimento Administrativo n.° 1.23.000.000357/2006-31. Assunto:
Representação formulada pela Advocacia Geral da União, noticiando a ocorrência 
de possível privação de liberdade do Coordenador Regional Substituto da FUNASA 
no Estado do Pará, Promoção de arquivamento às fls. 56/57. Procurador 
Oficiante: Dr. Felício Pontes Júnior, Procurador da República no Estado do Pará. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.000677/2008-53. Assunto: Abaixo-1̂  
assinado firmado por milhares de pessoas do Município de Curuça -  PA,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

solicitando,em suma, a retomada do processo de concessão do Crédito de 
Implantação do INCRA na Reserva extrativista Marinha Mãe Grande de Curuça/PA. 
Promoção de Arquivamento à fl. 294. Procurador Oficiante: Dr. Felício Pontes 
Júnior, Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

37. Procedimento Administrativo n° 1.23.000.003532/2008-12. Assunto: PAE ILHA 
GOIABAL, Município de Muaná/PA. Denúncia de humilhações e ameaças por parte 
do Sr. Antonio Silvio C. S. Paula e de seu filho Emerson A. Paula. Promoção de 
arquivamento às fls. 22: Procurador Oficiante: Dr. Felício Pontes Júnior, 
Procurador da República no Estado do Pará. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

38. Procedimento Administrativo n° 1.23.002.000118/2004-08. Assunto: 
Reivindicações propostas no I Fórum lndigena.de Políticas Públicas e os Povos 
Indígenas, realizado no município de Santarém/PA. Promoção de arquivamento às 
fls. 14/16. Procuradora Oficiante: Dra. Raquel Teixeira Maciel Rodrigues, 
Procuradora da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime..

39. Procedimento Administrativo n° 1.23.003.000223/2007-71. Assunto: Matéria
jornalística veiculada em “O Liberal” em 22.4.2007, noticiando o iminente envio ao 
Congresso Nacional de projeto de lei do Governo Federal específico sobre 
mineração em áreas indígenas, para regular a parceria entre empresas mineradoras 
e índios na exploração de garimpos nessas áreas. Promoção de Arquivamento à fl. 
31. Procurador Oficiante: Dra. Daniela Caselani Sitta, Procuradora da República 
no Município de Altamira -  PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime. '

40. Procedimento Administrativo n° 1.24.000.000058/2004-06. Assunto: Notícia de 
que o posseiro Jovêncio de Oliveira Ribeiro estaria-expandindo suas posses na 
aldeia de Curaru, contra a vontade da comunidade e das lideranças indígenas, 
inclusive em área de vegetação natural. Promoção de Arquivamento à fl. 29. 
Procurador Oficiante: Dr. Duciran Van Marsen Farena. Relator: Dr. Brasilino 
Pereira dos Santos. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, 
determinando o retorno dos autos ara ciência ao autor da representação. Unânime.

41. Procedimento Administrativo n° 1.24.000.000164/2005-62. Assunto: Propositura 
de uma ação de usucapião pelo Centro Social Sagrado Coração de Jesus, 
localizado no Município de Baía da Traição -  PB, perante a Vara Única da Comarca 
de Rio Tinto, que visa a aquisição do domínio do terreno que anteriormente 
pertencera à Comunidade Indígena Potiguara. Promoção de Arquivamento às fls. 
32/33. Procurador Oficiante: Dr. Duciran Van Marsen Farena, Procurador da 
República no Estado da Paraíba. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
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42. Procedimento Administrativo n° 1.25.000.000381/2007-87. Assunto: Apurar os 
•> mqtivos e a forma de criação dos Distrito de Saúde Indígena do Paraná, bem como 
, a substituição da entidade responsável pela prestação dos serviços de saúde aos 
- indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 413/428. Procuradora Oficiante:
Dra. Antônia Lélia Neves Sanches, Procuradora da República no Estado dq Paraná. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko .Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. .

43. Procedimento Administrativo n° 1.25.003.003475/2004-35. Assunto: Apurar 
notícia em jornal a cerca do projeto “Caminho das Águas”, a ser desenvolvido pelo 
SEBRAE, para explorar o potencial turístico em 16 cidades do oeste paranaense, 
incluiria roteiros de visitas à Comunidade Avá-Guarani, situada nos limites do 
município de São Miguel do Iguaçu/PR. Promoção de Arquivamento às fls. 50/51  
Procurador Oficiante: Dra. Gabriela Rodrigues Figueiredo, Procuradora da 
República no Município de Foz do Iguaçu/PR. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

44. Procedimento Administrativo n° 1.25.005.000841/2004-84. Assunto: Acordo de 
, - pavimentação de trecho da estrada do Apucaraninha, firmado entre os moradores

do Distrito de Lerrovílle e os índios da Comunidade Indígena Apucaraninha com o 
Governo do Estado do Paraná. Promoção de Arquivamento às fls. 104/104v. 
Procurador Oficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da República no 
Município ,de Londrina -  PR. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

45. Procedimento Administrativo n° 1.25.005.000842/2004-29. Assunto:
Acompanhamento dos trabalhos felativos à realização da “Campanha de 
Esclarecimento junto à Comunidade Indígena Apucaraninha”, em atendimento ao 
TAC firmado entre o MPF, a Funai, a Comunidade Indígena Apucaraninha e a 
Copei Geração S/A. Promoção de Arquivamento às fls. 222/223. Procurador 

' v Oficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da República no Município de 
Londrina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

46. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000340/2003-20. Assunto: Apurar
notícia da suspensão das aulas das escolas indígenas. Retirada do mobiliário e dos 
equipamentos. Suspensão do transporte escolar dos alunos do ensino fundamental 
e médio. E transferência do quadro de pessoal para outras escolas do município. 
Atos da prefeitura municipal de Jatobá/PE. Promoção de Arquivamento à fl. 130. 
Deliberação da Ata n° 341 de 10/06/2008. Notificação do Representante à fl. 147. 
Transcurso do prazo para contestações. Procuradora Oficiante: Dra. Andréa 
Walmsley Soares Carneiro, Procuradora da República no Município de Serra 
Talhada/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. / T ^ \  '
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47. Procedimento Administrativo n.° 1.26.000.002315/2004-61. Assunto: Apuração 
de notícia da existência de moradores não índios na área indígena Kambiwá, Baixa 
da Faveleira. Promoção de arquivamento às fls. 144/145. Procurador Oficiante:
Dr. Marcial Duarte Coelho. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime. , .

48. Procedimento Administrativo n.° 1.26.000.001121/2008-72. Assunto:
Representação da indígena Lindalva Maria da Silva, contra o Cacique Kapinawá 
José Bernardino Barbosa, afirmando estar sofrendo ameaças de expulsão da aldeia 
Pau Ferro Grosso, em Buique/PE. Promoção de arquivamento às fls. 26/27. Novas 
representações juntadas às fls. 32/39 e 41/44. Procurador Oficiante: Dr. Sérgio 
Rodrigo Pimentel de Castro Pinto. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. 
Decisão: Retornem os autos para notificar a representante.

49. Procedimento Administrativo n° 1.26.004.000003/2006-45. Assunto: supostas
. irregularidades cometidas pela Funasa no acompanhamento do tratamento médico

de indígena da etnia Atikum. Promoção de Arquivamento às fls. 600/601. 
Procurador Oficiante: Dr. Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior, Procurador da 
República no Pólo Serra Talhada -  Salgueiro/PE. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos 

, Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime. - ■
50. Procedimento Administrativo n.° 1.27.000.001126/2007-87. Assunto:

Representação da Associação Estadual das Comunidades Quilombolas do Piauí 
acerca do reconhecimento, demarcação e titulação de terras remanescentes de 
quilombos, localizadas no município de Isaias Coelho/PI. Promoção. de 
arquivamento às fls. 268/270. Procurador Oficiante: Dr. Carlos Wagner Barbosa 
Guimarães. Relator: Dr. Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

51. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.001353/2004-95. Assunto:
Implantação de escola indígena Guarani em Cantagalo/Viamão. Promoção de 
Arquivamento à fl. 110/111. Procurador Oficiante: Dr. Felipe Souza, Procurador da 
República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. 
Decisão: A Câmara deliberou não homologar o arquivamento, determinando o 
retorno dos autos à Unidade de origem, para a complementação das providências 
necessárias ao encaminhamento da questão. Unânime.

52. Procedimento Administrativo n° 1.29.000.001429/2004-82. Assunto: Cobrança 
do Estado do Rio Grande do Sul de uma política pública para a educação indígena. 
Promoção de arquivamento às fls. 444/444v. Procurador Oficiante: Dr. Felipe 
Souza, Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relator: Dr.
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: A Câmara deliberou não homologar o 
arquivamento, determinando o retorno dos autos para que: a) seja realizada nova y~\ j  
promoção de arquivamento, de forma fundamentada, ou b) seja dado seguimento y  
aos feito, nos termos do despacho de fl. 443. Unânime.

■ a
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53. Procedimento Administrativo n° 1.29.010.000239/2004-29. Assunto: Invasão da 
Aldeia de Inhacapatum, em São Miguel da Missões -  RS. Promoção de 
Arquivamento às fls. 57/58.Procurador Oficiante: Dr. Felipe da Silva Müller, 
Procurador da República no Estado do Rio Grande do Sul. Relatora: Dra. Ana 
Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

54. Peças Informativas n° 1.29.018.000005/2009-16. Assunto: Utilização da energia
elétrica da propriedade de João Zanoelo pelos indígenas de Ventarra. Procuradora 
Oficiante:Dra. Andréia Rigoni Agostini,. Procuradora da República no Município de 
Erechim -  RS. Relatora: Dra. Ela Wiecko. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime. -

55. Procedimento Administrativo n° 1.29.018.000015/2009-51. Assunto: Apurar a 
possibilidade de arrendamento por indígenas de Mato Preto, mediante recursos da

s Funai e de ONG, de parte da área agrícola de propriedade do Sr. João Zanoelo, 
situada no Município de Erebango. Promoção de arquivamento às fls. 29/29v. 

-  •/.: Pròcuradora Oficiante: Dra. Andréia Rigoni Agostini, Procuradora da República no
f Município de Erechim/RS. Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. 

Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
56. Procedimento Administrativo n° 1.29.018.000018/2009-95. Assunto: Apurar a

situação da comunidade indígena de Mato Preto no que diz respeito a alimentos e 
agasalhos. Promoção de arquivamento às fls. 45/46. Procuradora Oficiante: Dra. 
Andréia Rigoni Agostini, Procuradora da República no município de Erechim/RS. 
Relatora: Dra. Ela Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. . '

57. Procedimento Administrativo n° 1.30.014.000041/2006-56. Assunto: 
Regularização fundiária da Comunidade Quilombola.da Ilha da Marambaia, no 
Estado do Rio de Janeiro. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Retornem os autos para que sejam juntada a promoção de arquivamento. Unânime.

58. Procedimento Administrativo n° 1.30.014.000061/2006-27. Assunto: Apurar a 
precariedade dos meios de locomoção para realização das ações de saúde por 
parte da equipe multisciplinar de saúde da Funasa nas cinco aldeias do Estado do 
Rio de Janeiro. Promoção de arquivamento às fls. 39/42. Procuradora Oficiante: 
Dra. Ariane Guebel de Alencar, Procuradora da República no Município de Angra 
dos Reis - RJ. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

59. Procedimento Administrativo n.° 1.30.014.000032/2007-46. Assunto: Apuração 
de eventuais irregularidades na atuação do Chefe do Posto da FUNAI de Angra dos 
Reis e Paraty. Promoção de arquivamento às fls. 220/221. Procurador Oficiante: 
Dr. Fernando Amorim Lavieri, Procurador da República no Município de Angra dos 
Reis - RJ. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: A Câmara deliberou pelo 
retorno dos autos à origem, em diligência, para comunicar o Pajé Tobi Itauna sobre

V
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a decisão de arquivamento. Unânime.
60. Procedimento Administrativo n.° 1.31.000.000583/2002-17. Assunto:

Representação do Conselho Indigenista Missionário -  CIMI, acerca de invasões de 
terras indígenas no Estado de Roraima. Promoção de arquivamento às fls. 18/19.

, Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

61. Procedimento Administrativo n.° 1.31.000.000437/2006-15. Assunto: Denúncia 
de remessa ilegal de ervas medicinais retiradas da Aldeia Aroeira para São Paulo,

( por servidora da FUNASA. Promoção de arquivamento às fls. 27/28. Procuradora 
Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

62. jnquérito Civil Público n° 08121.000119/99-21. Assunto: Apurar a real situação da 
Casa do índio em Porto Velho e responsabilidades dás autoridades competentes. 
Promoção de arquivamento às fls.'330/332. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia 
Pistono Vitalino, Procuradora da República no Estado Rondônia. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

63. Procedimento Administrativo n° 08121.000128/99-12. Assunto: Apuração de 
irregularidades praticadas pelo servidor da Funai Sadi Olívio Biavatti. Promoção de 
Arquivamento às fls. 59/61. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino, 
Procuradora da República no Estado de Rondônia. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

64. Procedimento Administrativo n.° 08121.000593/99-62. Assunto: Representação 
do Povo Indígena Arara, Aldeia Iterap, contra ò fechamento, por parte de

, fazendeiros, da estrada que dá acesso à área indígena. Promoção de arquivamento 
às fls. 26/27. Procuradora Oficiante: Dra. Andréia Pistono Vitalino. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

65. Procedimento Administrativq n.° 1.32.000.000616/2005-34. Assunto: Denúncia 
de injúria cometida por servidor da FUNAI e de ameaça por indígenas contra 
transeuntes na BR-174, no trecho que cruza a terra indígena Waimiri Atroari. 
Promoção de arquivamento às fls. 36/37. Procurador Oficiante: Dr. Leandro 
Botelho Antunes. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

66. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000167/2007-96. Assunto: Critérios 
para viagens aéreas de indígenas em vôos comerciais no Brasil. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

67. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.000628/2004-41. Assunto: Criação de 
Comissão Especial pelo Ministério da Justiça para estudar questões indígenas em 
Santa Catarina. Promoção de arquivamento à fl. 418. Procuradora Oficiante: Dra. 
Analúcia Hartmann, Procuradora da República no Município de Florianópolis. 
Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
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68. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.001949/2004-62. Assunto: Ameaça a
indígenas da Terra Indígena Morro dos Cavalos quando colhiam material, me mata 
nativa, para artesanato. Promoção de Arquivamento à fl. 36. Procuradora 
Oficiante: Drq. Analúcia Hartmann, Procuradora da República no Estado de Santa 
Catarina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime. . -

69. Procedimento Administrativo n° 1.33.000.000555/2005-78. Assunto: Notícia de 
abordagem discriminatória a indígenas por segurança privada e PM no Terminal 
Rodoviário de Rita Maria, Florianópolis -  SC. Promoção de Arquivamento às fls. 
50/51. Procuradora Oficiante: Dra. Analúcia Hartmann, Procuradora da República

i no^-Estado de Santa Catarina. Relatora: Dra. Ana Lúcia Amaral. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

70. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000001/2004-70. Assunto: Formas de 
garantir aos indígenas o acesso e permanência no ensino superior. Promoção de 
Arquivamento às fls. 112/116. Procurador Oficiante: Dr. Rubens José de Calasans

-  Neto, Procurador da República no Município de Chapecó -  SC. Relatora: Dra. Ela 
Wiecko Volkmer de Castilho. Decisão: A Câmara deliberou homologar o 
arquivamento. Deverão ser extraídas cópias dos ofícios encaminhado pela Funai e 
péla Associação dos Universitários Indígena Kaihgangues e Guarani -  AUIKG para 
encaminhamento ao GT -  Educação, a fim de que promova discussões com a 
Funai, no sentido de melhorar as condições de acesso e permanência dos 
indígenas no ensino superior. Unânime.

71. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.000410/2006-19. Assunto: Apurar a 
implementação do posto indígena na Aldeia, Tekóa Pyaú, que estaria sofrendo 
dificuldades para sua instalação dada a ausência de titularidade da terra pela União

. Federal. Promoção de arquivamento às fls. 83/84. Procuradora Oficiante: Dra. 
Ana Cristina Bandeira Lins. Relator: Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: 
Homologado o arquivamento. Unânime.

72. Procedimento Administrativo n° 1.34.001.003967/2006-01. Assunto: Apurar o 
fato, narrado por telefone pelo cacique Marcos Tupã, que pessoas não-indígenas 
invadiram as Aldeias Krukutu e Morro da Saudade. Promoção de arquivamento às 
fls. 08/09. Procuradora Oficiante:'Dra. Ana Cristina Bandeira Lins. Relator: Dr. 
Paulo Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

73. Procedimento Administrativo n° 1.34.003.000001/2006-94. Assunto: Apuração 
de supostas irregularidades no fornecimento de vales-transporte e pagamento de 
ajuda de custo pela Funai a estudantes universitários indígenas. Promoção de 
Arquivamento às fls. 109/113. Procurador Oficiante: Dr. Fábio Bianconcini de 
Freitas, Procurador da República no Município de Bauru -  SP. Relator: Dr. Paulo

' Gilberto Cogo Leivas. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
74. Procedimento Administrativo n° 1.35.000.000477/2007-07. Assunto:
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Acompanhar o pedido de reconhecimento da comunidade “Pontal dos Crioulos” 
como remanescente de quilombo, em Amparo do São Francisco (SE). Promoção de 
Arquivamento às fls. 51/54. Procurador Oficiante: Dr. Silvio Roberto Oliveira de 
Amorim Junior, Procurador da República no Estado de Sergipe. Relator: Dr. 
Brasilino Pereira dos Santos. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

75. Procedimento Administrativo n.° 08127.000112/97-70. Assunto: Aliciamento de 
índios Xerente. Desobediência à ordem judicial constatada com a invasão de terras 
indígenas e construções de ponte de alvenaria ha TI Funil, por parte dó Governo do 
Tocantins. Ação Civil Pública n.° 93.00.00800-85. Promoção de arquivamento às fls. 
622/624. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Ciência à Coordenadoria 
Jurídica para inserir no banco de dados. Unânime.

76. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.0Ò1014/2002-11. Assunto: Apurar 
eventuais irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio firmado entre 
Investco S/A e Prefeitura Municipal de Tocantínia, para aquisição de medicamentos. 
Promoção de Arquivamento às fls. 13/14. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo

'J Manzano, Procurador da República no Estado de Tocantins. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

77. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001266/2002-31. Assunto: 
Demarcação da terra indígena Inawebohona, localizada nos municípios de Pium e 
Lagoa da Confusão, Tocantins. Promoção de arquivamento às fls. 114. Procurador 
Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do 
Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. 
Unânime.

78. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.001382/2002-51. Assunto:
Acompanhar a gestão dos convênios celebrados visando à prestação de assistência 
básica de saúde à população indígena das aldeias da Reserva Indígena Xerente. 
Promoção de Arquivamento às fls. 124/125. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro 
Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado de Tocantins. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

79. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000513/2003-63. 
Assunto: Construções e projetos de interesses do Governo do Estado do 
Tocantins nas reservas Xerente, Javé e Karajá. Promoção de Arquivamento às fls. 
23/24. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República 
no Estado do Tocantins. Relatora: Drá. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

80. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000220/2004-67. Assunto: Apuração 
de eventual omissão no serviço de saúde prestado ao indígena João Damasceno 
Ktitêmkê Xerente, falecido em 11.02.2004. Promoção de arquivamento às fls. 42/44. 
Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no
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Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologadó o 
arquivamento. Unânime. . .

81. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000423/2004-53. Assunto: Apuração 
de eventual negligência da Funasa em Formoso do Araguaia na viabilização de 
atendimento médico-hospitalar ao indígena Francisco Tatxiware Javaé, falecido em 
5 de fevereiro de 2001. Promoção de Arquivamento às fls. 30/32. Procurador 
Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do

, Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento.' 
Unânime., . N , ; , •

82. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000843/2004-30. Assunto: Verificação 
da regularidade do projeto de piscicultura para a aldeia Brejinho. Promoção de 
Arquivamento às fls. 13/14. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, 
Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

83. Procedimento Administrativo n° 1.36.Q00.001276/2004-39. Assunto:
Representação subscrita peias ONGs Associação Indígena Xerente -  AIX,

, Copselho das Organização Indígenas do Povo Javaé da Ilha do Bananal -  Conjaba 
e Sociedade de Apoio às Ações de Saúde, Ensino e Pesquisa no Estado do 
Tocantins -  Sasep, que pleiteiam a interveniência do MPF para superar as 
dificuldades enfrentadas na operacionalização de convênios celebrados com a 
Funasa para a execução de ações complementares à saúde indígena. Promoção de 
Arquivamento às fls. 83/85.: Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, 
Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

84. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000558/2006-81. Assunto: Apuração 
dos motivos da morte de criança indígena da Ajdeia Recanto, ocorrida no Hospital 
de Referência do Município de Miracema/TO. Promoção de arquivamento às fls. 
35/36. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.

85. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000579/2006-04. Assunto:
Requerimento formulado pela Comissão Indígena Pankararü com o fim de apurar 
eventual precariedade no serviço de saúde prestado aos membros de sua etnia 
residentes na cidade de Gurupi/TO. Promoção de Arquivamento às fls. 30/31. 
Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no 
Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime. .

86. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000297/2007-80. Assunto: Apuração 
das circunstâncias da prisão do indígena Ranulfo Curcino de Oliveira Xerente. 
Promoção, de arquivamento às fls. 245/246. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro

. Lotufo Manzano, Procurador da República no Estado do Tocaptiçis. Relatora: .Dra.
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Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento. Unânime.
87. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000564/2007-19.Assunto: Apuração 

de eventual utilização irregular do veículo F-4000 pertencente à Funai -  
ERA/Araguaína, pelos indígensa da etnia Apinajé. Promoção de Arquivamento à fl. 
29. Procurador Oficiante: Dr. Álvaro Lotufo Manzano, Procurador da República no 
Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento. Unânime.

88. Procedimento Administrativo n.° 1.36.000.000404/2008-51. Assunto: Notícia de
venda de bebidas alcoólicas para índios da Aldeia São José, no Município de 
Tocantinópolis/TO. Promoção de arquivamento às fls. 16/17. Procurador Oficiante: 
Dr. Álvaro Lotufo Manzano. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado 
o arquivamento. Unânime. ,
Nada mais havendo a tratar, foi er ' ' "~,i.

DEBORAH MACEDO ___ =REIRA
Subprocuradora-Geral da República
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