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reito privado, institufda de conformidade cana Lei n2 5.371, de 15.12.67, can s~ 
de e foro em Brasflia-DF, no SEP Sul- Quadra 702,, Projeção "A", F..diffcio Lex, 32 
andar, por seu advogado que esta subscreve, nos ad~os da AçliJJ CIVIL PÚBLICA(Proc. 
n2 93.26°7-8) que lhe ITDVe e à União Federál e Out ro, o NlllID DE DIREl'IOO INDf 
GENAS-NDI, vem, mui respeitosamente, à presenca de v) Exa., para, no prazo l; 

gal, aduzir as razões de fato e de direito que se seguem: 

I - ILEXJITIMIDADE DE PARIE 

Preliminannente, pretende.a FUNAI, nestas primeiras li 
nhas, deixar consignada sua perplexidade diante do fato de estar sendo acionada 
pelo NÚcleo de Direitos Indfgenas, com a finalidade especffica de II instalar, de~ 
tro do prazo de 10 dias , barreiras de vlgi lância nos pontos em que as referidas 
estradas, abertas por rrBdeireiros nos trechos que atravessam as áreas indígenas 
Apyterewa/lgarapé lpixuna e Trincheira Bacajá, especialmente a via principal co 
nhecida localrrente CCJ'TD "Estrada da Peracchl,e todos os seus rarrêis, adentran ter 

ritórios indígenas (especialrrente aquele localizado no extrenD sul da área iri:ll 
gena Apyterewa), a fim de irrpedir o trânsito e ingresso, nestes territórios, de 
quaisquer pessoas ou vefculos não autorizados ••• " 

2. É que a pretensão do Núcleo de Direitos Indígenas que! 
tiona a atuação da FtlNAI no que se refere ao exercício do poder de polícia 
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nas areas indígenas, inputando-lhe, inplicitmnente, a responsabilidade pelas su 
' ' - 

cessivas dilapidacões ão patrirrEnio indígena, perpetradas mediante a acão crimi 
nosa de madeireiros e outros estr~os ao grupo tribal. 

3. A confirmar-se as veladas insinuações do NÚcleo de Direi 
tos Indígenas, se estaria reconhecendo não apenas a conduta anissiva desta Fund! 
cão, porÉm, o que é mais grave, se estaria adnitindo a infidelidade do órgão tute 

lar. 

4. Contudo, o real conhecimento dos fatos leva, sen maiores 
elocubracões, ao entendimento de que a FUNAI·pretendia, can:> pretende • retirar 
todos os instrusos do território tribal, garantindo aos seus tutelados a posse 
pennanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos exis 
tentes naquelas terras.ex vi do art. 231 e seus parágrafos da Constituição Fede 
ral. 

5. Assim é que, desde o primeiro mcxnento a FUNAI pleiteou o 

auxílio de outros órgãos governamentais cano fito de assegurar a integridade do 

território tribal mneaçado. Neste sentido, apelou a FUNAI à Superintendência Re 
gional do 1~ no Pará, à Superintendência·Regional da Polfcia Federal e ao Mi 
nistério Público Federal (does. 01 a 09). 

6. Os apelos da FUNAI, conquanto várias vezes reiterados, não 
foram atendidos, ressalvada a ajuda esporádica de une outro Órgão, insuficiente, 
por si só, para contrapor-se à acão dos madeireiros. 

7. Diante dos obstáculos que se sobrepuseram à vontade aàni 

nistrativa desta Entidade, não restou a esta Fundação outra alternativa que soco! 
rer-se do Poder Judiciário, para fazer valer o direito constitucionalmente ass~ 
gttrado aos Índios no tocante à posse e usufruto exclusivo das terras que tradi 
cionalmente habitam. 

8. Inadimissível,pois,que a FUNAI figure no polo passivo da 
presente açao, na qualidade de ré, contrariando todo o ordenamento jurídico que 
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lhe confere a defesa judicial dos direitos dos silvícolas (art. 35 da Lei n2 
' ' 

6.001/73), e a postura que, desde o primeiro manento, adotou contra os desman 
dos que tÊlm por palco as Terras Indígenas KaiapÓ. 

' 

9. Conclui-se, assim que a FUNAI não é parte legítima para fi~ 
rar can:> ré na presente relacão processual, devendo, ao invés disso, ser aãnitida 
cano litisconsorte ativa do NÚcleo de Direitos Indígenas, porquanto o pleito fo~ 
mulado pelo Autor vem de encontro aos interesses das canunidades indígenas,ao la 
do das quais senpre se posicionou esta Fundacão. 

II - 00 ClMPRIMENID 1l\ MIDIJl\ LIMINAR 

10. Atenta ao venerável despacho que atribuiu a esta Fundacão a 
incubência de pran:>ver a imediata instalacão de barreiras de vigilância nos pri~ 
cipais pontos de acesso às áreas indígenas, esta Fundacão, cano apoio da Pol1 
eia Federal e do IBAMA, já deslocou servidores e instrunentos à região em confll 
to, a fim de dar fiel curprimento à liminar deferida por esse ilustrado juízo 
(doe. 10). 

III - ID MÉRl'IU 

11. 

reitos Indígenas. 
Reitera a FUNAI os tennos da peticão inicial do NÚcleo de .---·- ~ ··--· -··· -- -·-·-·· -· - Di 

IV - rnB P1VIAS E IXl, PRIVILOOIOO 

12. Protesta por todos os meios de prova~ direito aãnitidos. 

13. Argüi, em seu favor, os privilégios da Fazenda PÚblica quanto 
à inpenhorabilidade de benst rendas e serviços, prazo processuais, acões especi 
ais e exclusivas, j-uros e custast ex vi do art. 11 da Lei nQ 5.371/67. 

V - 00 PEDIOO 
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Ex _posi tis , requer a V. Exa. o ~eguinte:. 

a) a adn~ssão da FUNAI cano litisconsorte ativa do Nú 
cleo de Direitos Hunanos, ora autor; 

b) a procedência da acão em todos os seus ternDs. 

Nestes temos, 
Pede deferiDEnto. 

Brasília, /t.? de fevereiro de 1993. 
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