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N9 16 - ÃREA INDÍGENA SERUINI-MARIENÊ (ÍNDIOS APURINÃ).
Processo n“s 08620.2707/93 e 08620.0603/96.

1. RELATÓRIO.
1.1. Procedimentos de identificação e demarcação.
Os índios Apurinã, pertencentes ao tronco lingüístico Aruak, 

habitantes imemoriais da Bacia do Rio Purus, no Estado dò Amazonas, 
foram alvo de ação governamental em 1913, por parte do Serviço de
Proteção aos índios <SPI), que interveio para apaziguar conflitos
intêrétnicos, criados pela frente da borracha, naquela região.

Em 1919, fundou-se o Posto Indígena Marienê ou "Pedro
Dantas", o qual teve a sua área dematcada, em 1924, com a superfície 
de, aproximadamente, 10.000 hectares.

Em 19B6, Grupo Técnico da FUNAI realizou a primeira pesquisa 
antropológica para identificar e delimitar o território Apurinã,
apontando a área de 144.000 hal como terra indígenâ nominada como 
Seruini-Marienê, ocupada por -119 índios.

Em 1988, novo Grupo de Trabalho sugeriu a redução da área 
mencionada para 64.000 ha., compensando, entretanto, os índios com a 
utilização da Floresta Sepatini, então em vias de criação.

Em 1993, a antropóloga Sílvia Regina Brogiolo Tafuri exarou o 
Parecer na 019/93, recomendando a demarcação da área de 144,000 ha., 
originariamente identificada e interditada. Referido documento recebeu 
a aprovação da comissão Especial de Análise e da Presidência da FUNAI, 
sendo publicado no D.O.u. de 28.10,93.

Encaminhados os autos ao Ministério da Justiça para edição 
da Portaria Declaratória, sobreveio o Decreto nc 1.775/96 que 
oportunizou aos interessados se manifestarem quanto à delimitação das 
terras indígenas.

1.2. Ás manifestações dos interessados.
Com base no art. 9o do aludido Decreto, a .AGROPASTORIL NOVO 

HORIZONTE s.A. ofereceu contestação, alegando ser -proprietária das 
glebas denominadas "São Benedito" e "são Jorge", com área total de 
82.694,94 ha., adquirida de José Isaac Pontes que as ocupara em 1908, 
tendo o Governo do Estado do Amazonas outorgado os respectivos 
dominiais em 1918. Argumentou que nunca houve ocupação dessa área pelos 
índios, tendo nela permanecido apenas algumas famílias indígenas', 
remanescentes de empregados contratados pelo dono anterior da gleba 
para extraçao de borracha.

Analisada a impugnação oferecida,, foi o processo baixado em 
diligência à FUNAI para a complementação de dados e informações 
conforme despacho publicado no D.O.ü. de 10 de julho de 1996, Seção I, 
p. 12686.

Sob a coordenação dos antropólogos Walter Coutinho Jr. e 
Maria Auxiliadora Cruz Leitão, foi feito novo levantamento’ técnico da 
área e realizada pesquisa histórica da documentação microfilmada do 
Museu do índio. O relatório apresentado confirmou a natureza indígena 
da área delimitada em sua integralidade, documentando a sua ocupação 
pelo índios Apurinã, de modo tradicional e permanente, desde época 
anterior a sua ocupação por não índios.

2. APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO.
A. contestante não produziu prova capaz de elidir as 

conclusões dos laudos antropológicos em favor dos quais milita 
presunção "juris tantun" de procedência e veracidade.

O exercício de posse ou mesmo de domínio sobre terras 
tradicionalmente pertencentes. a comunidades indígenas não 
descaracteriza o indigenato e não é oponível aos índios. Estatui, com 
efeito, a Constituição Federal, em seu art. 231, §§ 4a e 6o, que as 
terras ' indígenas "são inalienáveis e indisponíveis., e os direitos 
sobre elas, imprescritíveis" e que "são nulos e extintos, não 
produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse*.de tais terras.

Ora, o relatório .antropológico complementar è os documentos 
qi e o respaldam evidenciam que as terras em causa já. integravam o 
"habitat" dos índios Apurinã quando se estabeleceu a posse e o domínio 
que a contestante adquiriu.

Tal posse e domínio são, assim, ineficazes em relação à 
comunidade indígena cujos direitos se; lhes sobrepõem, nos termos dos



citados preceitos constitucionais.
Dessa ineficácia relativa não se pode.concluir, contudo, \ que 

os atos possessórios exercidos pela contestante , e seus antecessores , 
bem como os títulos dominiais que lhes foram outorgados pelo Pòder 
público sejam t o t a l m e n t e  carecedores dé eficácia jurídica.

Da' situação possessora e dominial, titulada pela contestante 
e que remonta a 1908, exsurgem/ sem dúvida, pretensões indenizatórias 
não só contra o Estado Federado que expediu os títulos dominiais.íraas 
também contra a união, cuja política indigenista, inadequada e 
cambiante, concorreu para as conseqüências lesivas, advindas à 
impugnante pelo reconhecimento tardio do indigenato dessas terras.

Cabe à FUNAI, assim, promover junto aos órgãos competentes, ’a 
troca da área por outra de valor correspondente ou a sua 
desapropriação, uma vez que a mesma não pode ser excluída da terra
indígena, sem prejuízo substancial à integração dos requisitos 
estabelecidos pelo art. 231. § 1", da Constituição Federal.1

'3. A CARACTERIZAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS TERRAS INDÍGENAS.
A . improcedência das ' contestaçSes ofertadas, seja pela 

inconsistência d-s suas alegã~ções, seja pela falta de prova? do alegado, 
.não tem o condão de validar, por si só, a proposta demarcatória cuja 
conformidade substancial com os pressupostos constitucionais há que ser 
criteriosamente examinada pela autoridade administrativa, exame que ora 
se faz,■mediante as considerações a seguir expostas:

A Constituição Federal, em seu art. 231,- § Ia, define os
elementos integrativos do suporte fático, .pressuposto da Caracterização 
jurídica das "terras indígenas".

Diz o preceito constitucional:
"São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por 

eles habitadas .em caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e as ■ necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições".

Constituem, pois, elementos constitutivos do indigenato de' 
terras: (a) habitação permanente; (b) utilização em atividades
produtivas; (c)imprescindibilidade à preservação dos recursos
ambientais, necessários ao bem-es.tar; e (d) necessidade à reprodução 
física e cultural da comunidade indígena, segundo seus usos, costumas e 
tradições. . .

Os dois primeiros elementos intègrativos do conceito 
constitucional de terras indígenas apresentam feição objetiva, eis que 
se dão no mundo da faticidade e, como tais, empiricamente verificáveis.

.0 indigenato, todavia, não se restringe à conjugação desses 
dois pressupostos objetivos. 0 c.onceito se alarga consideravelmente, 
através de pressupostos outros, de natureza, estimativa, os quais são 
construídos valorativamente, embora a partir.de constatações objetivas.

Inexiste, com' efeito, parâmetro matemático para se dizer 
quais áreas são. "imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários" ao bem-estar de determinada comunidade indígena ou qual 
território necessário para assegurar "sua reprodução física e
■ cultural, segundo seus usos, costumes e tradições",

Esses dois últimos elementos, repita-se, não são passíveis de 
determinação matemática mas de avaliação fundada, principalmente, em 
dados antropológicos,

É de se ressaltar, também, que os elementos caracterizadores 
das terras necessárias ã preservação das comunidades indígenas se 
constituem em círculos concêntricos,. sucessivamente ampliados, cujo 
núcleo é a "habitação em caráter . permanente" e cuja circunferência 
mais larga é dada. pelos espaço necessário : para assegurar a "a 
reprodução física e cultural da comunidade, segundo seus usos, costumes 
e tradições".

■ 4. A ÂREA INDÍGENA' SERUINI-MARIENÊ. .
No caso presente, os levantamentos técnicos já' referidos 

materializam a constatação concludente no sentido de que a área 
identificada e delimitada é efetivamente ocupada,, de modo tradicional e' 
permanente, pela comunidade Apurinã.

0 parecer técnico, publicado no D.O.ü. de 28.10.93, da lavra 
da antropóloga Sílvia Regina Brogiolo Tafuri, assim caracterizou a 
ocupação tradicional da área pelos índios. Apurinã (Proc. n = . 2707/93, 
fl. 76):

"Os APURINA, autodenominados POPINGÁ OU KANGETÊ,. tradicionais 
_ ocupantes da região do Purus, habitam em ambas, as margens desse , rio, 
desde o afluente laco, no Acre, até o igarapé do Salsa, incluindo os 
rios Seruini, Tumiã, Acimã, Sepatini, Paciá, Ituxi, Ciriquiqui,; Jacaré, 
Mucuim (afluentes direitos); e os rios Pauini, Inauini, Mamoriá, 
Tapauá, Piranhas, Cuniuá, Paraná-pixuna e. igarapés Inari, Água Preta, 
Teuini e Jacaré (afluentes esquerdos).

Atualmente os APURINÃ da Área Indígena SERUINI/MARIENÊ 
somam 165 indivíduos e, apesar de ser um dos mais antigos redutos 
desse Grupo, não possui aldeias propriamente; a população■dispersa se 
estende até acima do posto■ Marienê, fundado pelo Serviço de Proteção 
aos índios - SPI em 1914 e desativado no final da década de 50,- após 
fracassarem todas tentativas de atração e CQnfinamento dos índios, 
que assim 'abdicaram' de sua vasta ocupação territorial.”

A propensão desses APURINÃ á dispersão deve-se em grande 
parte às dissenções internas - característica cultural inata ao Grupo, 
que manifesta-se em animosidade entre as famílias, através de'atritos 
motivados pela auto-afirmação de liderança ou ainda por acusações de 
feitiçaria ("arabani"). Mas também dispersàm-se em função da extração 
do látex e conseqüente abertura de' 'estradas' por grandes extensões da- 
floresta

Além do extrativismo e da coleta - atividades geradoras de 
renda, os APURINÃ ocupam-se diuturnamente com sua subsistência: pesca, 
caça, coléta de frutos e agricultura, utilizando' todo o séi território 
ancestral

Mantêm vivas a língua materna, cerimônias e festas, pajelançá 
e feitiçaria, bem como sua organização social, baseada em metades 
exogâmicas representadas por animais."

E, à folha seguinte, a mencionada profissional assim conclui:
"Considerando o fato de que a Área Indígena Seruini/Marienê 

engloba apenas porção do território tradicionalmente ocupado pelos 
APURINÃ, levando em conta que dessas terras provém a .sobrevivência 
física e cultural desse Grupo e tendo em vista ainda a_necessidade de 
preservação da mata e dos rios, fundamentais à proteção do meio
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ambiente, esta relatora é favorável áo aproveitamento dos estudos de 
identificação/delimitação promovidos em 1986, recomendando a esta 
Comissão a publicação do presente parecer no. Diário Oficial da União, 
bem como o seu encaminhamento ao ministério da Justiça, para 
aprovação." ■ js

0 relatório antropológico complementar, subscrito pelos : ,
: antropólogos Wãlter Coutinho Jr. e Maria Auxiliadora Crúz Sá Leão, ; Qaía f)^  - $ H . 
baseado em vasta pesquisa de documentos históricos,: confirmou ~~ ~"
integralmente a identificação de delimitação da Área Indígena Seruini- jclass.
Marienê, nos termos seguintes (Proc. cit. fls. 147/149); ''— -— »

"Desde logo, é preciso esclarecer que o território Apurinã 
nunca ficou restrito à margem, esquerda do rio Seruini, única incluída 
dentro da área de marcada pelo SPI para o Posto Marienê. Como vimos
■ anteriormente,, silva coutinho já noticiava a existência. de duas 
malocas Apurinã em um afluente da margem direita do Seruini. Vimos 
também gue, no início da atuação do SPI entre os Apurinã do Purus, o 
ajudante Bento lemos tentava, reuni-los em um '.centro de atração' 
compreendido entre os- rios Tumiã, Seruini e ig. Saboriã. Essa área, 
deve-sé ressaltar, corresponde aproximadamente á de um dos lotes 
descritos nos títulos de propriedade apresentados pela manifestante. A 
ocupação dessa área, contudo, sempre foi eminentemente indígena, tal 
como ainda hoje continua sendo.

A presença dos Apurinã na terra indígena Seruini/Marienê se 
dá atualmente pela forma tradicional com que realizam a ocupação de seu 
território. Os índios Apurinã são um grupo que assenta sua subsistência 
na agricultura, na caça, na pesca e na coleta, sua alimentação está 
jbaseada principalmente no consumo de peixe, carne de caça, milho e 
mandioca. Além desses■ gêneros,' coletam também uma série de frutos 
silvestres como bacaba, açaí, sorva, piquiá, '. bacuri,. cacau, buriti, 
patauá, umari e pupunha,■ sendo esta. última cultivada. Do milho e da 
mandioca preparam bebidas fermentadas que são tomadas em suas festas 
rituais. Da massa da mandioca, prepara-se igualmente beiju e bolos.
Plantam também o tabaco, que aspiram freqüentemente sob a forma de 
rapé. Como forma de obtenção de produtos industrializados, dedicam-se 
atualmente também à coleta da seringa, da sorva e da castanha.

"Os Ipuriná são igualmente em primeiro lugar caçadores e 
lavradores, mas praticam a pesca em escala maior do que os 
Yamamadi, porquanto possuem canoas (aata) e de um modo geral 
gostam de empreender viagens . fluviais de grande percurso 
(...). As hordas que participam do comércio da borracha e da 
copaiva já estão bem providas de roupa e de armau de 'fogo, 
que sabem manejar com bastante ■ destreza, mas ' no mais 
'conservam-se bastante retraídos em face da civilização (...).
As suas cabanas (aíku) ficam sempre a uma boa distância do 
rio, no seio da mata e são construídas sobre terreno elevado, 
nalgum ponto bem escondido. Raramente uma comunidade de 
aldeia conta mais de seis ou. oito famílias, que, em regra, 
moram em duas cabanas grandes. No espaço que separa estas 
habitações encontra-se a roça." (p. Ehrenreich,
"Contribuições para a Etnologia do Brasil", RMP, vol. II, pp.
111-112).

Espalham-se os Apurinã por pequenos agrupamentos de casas ao 
longo de seu território, formando os grupos domésticos a unidade social 
e economia básica, suas antigas malocas mantinham vínculos e rituais 
que ainda se manifestam na vida das comunidades contemporâneas.

"Os Ipuriná formam as tribos mais numerosas e guerreiras 
dessa região (...). Vivem em pequenas comunidades, nos 
pequenos rios do interior, mas mantém comunicação entre suas 
aldeias e reúnem-se em um centro comum para suas grandes
■ festas e . danças (...). Freqüentemente todos abandonam as 
aldeias durante extensas excursões de caça e pesca, vivendo 
durante esse tempo em ranchos de côlmo (papíra) que eler ■ 
constróem onde quer que acampem. Suas canoas são feitas de 
uma peça única de entrecasca, como a dos Jamamadi, mas são 
mais toscas e as extremidades são abertas. Provavelmente 
nunca são usadas para a navegação dos Purus, destinando-se 
apenas a seuô pequenos afluentes" (J.B. Steere, "Tribos do 
Prus", Sociologia, vol. XI, n‘ 01, 1949, pp. 78,213).

A caça é realizada, entre outros locais, nas cabeceiras de 
afluentes da margem direita do rio Seruini, aproximando-se do divisor 
de águas com o rio Tumiã. Usam hoje a espingarda, empregando também 
anteriormente o arco, a fecha e dardos. O arco era feito do tronco de 
uma palmeira preta, as flechas tinham ponta de taguara ou madeira, caso 
em que costumavam ser ervadas. A pesca ê realizada no próprio curso do 
Seruini e em seus afluentes. Para obtenção de peixe, usam ainda sua 
antiga armadilha de pesca, que consiste. num cesto submerso preso a um 
esteio vertic.al que é puxado por um cipó esticado de uma árvore da 
margem. A coleta da seringa ê realizada principalmente entre o ig.
■Mixiri e o rio Seruini, ha vendo também outros seringais na margem 
direita desse rio.

Os Apúrinã são um povo caracteristicamente belicoso, 
desempenhando as relações de afinidade ou■distanciamento político entre 
suas diversas comunidades um. papei importante na ocupação de seu 
território. As crenças em relação à feitiçaria proporcionam não raro 
altercações entre os diversos subgrupos da sociedade Apurinã, 
desempenhando assim um papei relevante nessas relações políticas e 
familiares. No relatório da Inspetoria do SPI referente ao ano de 1994 
afirma-se que 'dos muitos índios Ipurinãs, que habitam o 
estabelecimento, alguns costumam visitar as longínquas malocas do rio 
Sepatiny e seus afluentes' (fls. 04). Atualmente, segundo o relatório 
de identificação e delimitação da área, .os que habitam a terra 
indígena Seruini/Marienê têm. relações de parentesco com aqueles que 
residem no Tumiã, havendo um varadouro entre as duas comunidades que 
leva um dia para ser percorrido."

Assim sendo, a proposta delimitatória preenche, em sua ■ 
totalidade, os requisitos constitucionais para que a área identificada 
seja definitivamente reconhecida como 'de ocupação tradicional e 
contínua da comunidade indígena ApurinS que nela tem habitação 
permanente, a utiliza para atividaâes ■produtivas e de subsistência,



constituindo tal área o espaço imprescindível à preservação física e 
cultural desse grupo indígena, segundo seus usos costumes e tradições.

5. DECISÃO.
Diante do exposto, nos termos do Decreto n° 1.775/96 e com 

base nos documentos acostados aos processos epigrafados:
à) julgo improcedente, nos. termos e pelos fundamentos acima 

enunciados, a contestação oferecida;
b) assino o prazo de cento e vinte dias aos interessados para 

se habilitarem a eventuais indenizaçSes por benfeitorias realizadas de 
boa-fé, a serem apuradas em procedimento separado;

c) determino à FUNAI as providências cabíveis e necessárias 
para assegurar o devido ressarcimento à contestante 'Agropastoril Novo 
Horizonte S. A. por seus direitos dominiais sobré fração da área, 
regularmente titulada;

d) determino a expedição de Portaria Declaratória.
________ Publique-se. _~ __________________ __


