
Ao Dr. Miguel Presaburger 

Presídente do AJUP 

Rio de Janeiro 

São Paulo, 16 de dezembro de 1996 

Prezado Miguel 

Ref. I1EMOS Nº 037 E 046 PRES DA FUNAI 

A carta anexa, tambem desta data, ao Dr. Wagner Pereira S~ 

na, coordenador do GT KADIWÉU, ilustra, como expÚs a vocês 

na reunião da Última 3ª feira, nossa preocupação, no que 

concerne especificamente a Reserva Indigena Kadiuéu, em e- 

vitar que alguns elementos da Comunidade, maís desavisados, 

mais fracos, ou mais sujeitos a manipulação por terceiros 

pecuaristas, se deixem seduzir pelo que oestumam chamar de 

"luvas11, pelo imediatismo, para celebrarem contra.toa for 

mais ou informais, temporários ou de prazo maia lon~o, que 

podem ir desde o pastoreío, legítimo desde que executado 

exclusivamente por membros da prbpria Comunidade, sobretu 

do em época de inundação ou de sêca como é neste momento o 

ca8o, até o alu~uel de pastos por breves periodos e, final 

mente, até.o arrendamento, disfarçado ou aberto, todas es 

sas Últimas modalidades proibidas porque envolvem ocupação. 

O grave é que a transição do pastoreio às demais wodalida 

des pode ser efetuada pelo simples ingresso, e recu!a de 

sair de 2 ou 3 peões, o que acarreta a necesside de mover 

longo processo judicial para resolver a questão. 

Se for invocado o Art. 8Q da Lei 6001, o Contrato poder~ 

ser considerado nulo, e a presença do gado do pecuarista 
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mera intrusão, sem ter esse intruso sequer direito à resti- 

tuição das importâncias pagas a título de 111 uvas 11, 11pasto- 

r-e ío 1r ou "a l.ugue L" quando seu rebanho for reconduzido para 

fora â.a fazenda. 

Se, pelo contrário, o pecuarista e o Índio que tiverem fei 

to a transação invocarem os MEMOS em epígrafe, poderão ale 

gar que o artigo 8º ficou "revogado" ou tornado sem efeito, 

e vir a prejudicar toda a Comunidade, ainda que apenas cri 

ando um precedente desfavoravel. 

Por mais que concordemos com diversos tópicos do MEMO 037, 

especialmente com a condenação da reiterada representação 

dos fndios quando cabe a sua assistência, o que tambem já 

temos criticado em Campo Grande há longos anos, não entend~ 

mos que o reconhecimento da capacidade processual dos Ín 

dios pelo artigo 232 da Constituição de 1988 tenha lhes da 

do plena capacidade civil, notadamente nas qu~stões negoci 

ais, nos contratos, assunto de que trata o Art. 8º do Esta 

tuto do Índio. 

A plena capacidade nesses assuntos só poderia ser concedida 

ou reconhecida em diploma legal próprio, e não por meTa in 

terpre~açio, ainda que do Presidente da FUNAI. 

Ademais, h~ uma s~rie de outros exemplos na legislaçio bra 

sileira, em que se reconhece a capacidade processual aem ae 

reconhecer a capacidade civil. 

Peloe motivos expoetos e pela extrema diversidade cultural 

e de preparo e capacitação econômica dos fndios e das Comu 

nidades indígenas no Brasil, como sobretudo pela enorme de 

fasagem econômica e muitas vezes moral com os diversos ti- 

/ 
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pos de sociedade envolvente, tampouco achamos que tenha che- 

gado o momento de dar por encerrada, com uma penada, a asai~ 

tência devida pela FUNAI em função da Lei que a criou e do 

Estatuto que define os direitos dos Índios perante ela. 

Ao contrário do que afirma o Presidente da FUNAI no MEMO NQ 

046, ninguem está querendo trazer inquietação aos Índios ao 

ressaltar os aspectos incorretos do ~IBMO NQ 037, que, no es 

sencial, não foram corrigidos pelo MEMO Nº 046. 

Bem antes, todos os advogados consultados estão querendo le 

var segurança aos Índios e a suas Comunidades, garantir e 

resguar~ar essa segurança. 

Vejamos:. Os Índios, suas Comunidades e suas Organizações, 

para nao serem induzidos ao imediatismo, t;m que ter a segu 

rança da assistência da FUNAI no estudo e na celebração de 

contratos com não-{ndios. 

Isto nada tem a ver com capacidade processual dos Índios, e~ 

tretanto é exatamente disto que trata o Art. 89 da Lei 6001. 

E esse dever de assistência da Fundação não se reduz a mera 

assistência jur{dicn no plano da forma dos contratos. Vai 

muito alem, implica em assistência quanto ao exame do conteu 

do econômico desses contratos, de seus aspectos e de suas 

cláusulas de carater negocial, chamemos essa assistência de 
. ,... . , . 

ass1stenc1a tecn1ca. 

A tal ponto que se o Índio ou a Comunidade acabarem fazendo, 

com a ,assistência da FUNAI que podem e devem exigir, um mau 

negócio ou um negócio ruinoso, por falta de exame prévio da 

FUNAI, ou por negligência nesse exame, terão indiscutivelmen 

te direito ao ressarcimento do prejuizo por parte da Funda- 
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çâo e da União. 

Esse direito decorre diretamente do enunctado do§ Único, 

sempre do artigo 8º: se é um requisito.para a validade de 

contratos celebrados sem a assistência da FVNAI, a queetão 

de não ser~m prejudiciais aos Índios, com maior razão ain 

da, deve ser um requisito e uma exigência nos contratos ce 

lebrados com essa assistência. 

Bastaria afirmar que a prestação dessa assistência é facul- 

tativa por parte da FUNAI, ougue, conforme diz o MEMO 037 

e repete o MEMO 046, se dará "às pessoas indígenas orienta-· 

çao e um mínimo de assistência que seja Eossivel11, para que 

se chegue à total subversão do Art. 8º. 

No caso presente, o enunciado correto deveria ser, pelo co~ 

trár.io: "às pessoas indígenas orientação e completa assis 

tência jurídica e técnica que lhes é devida pela FUNAI por 

força de Lei, sob pena de nulidade dos atos praticados com 

não-Índios. '' 

Volto assim a consultar o AJUP, principalmente na sua pes- 

soa e na pessoa do Dr. João Luis Duboc Pinaud, quanto à pr~ 
ced;ncia e corrcGio do racioclnio e daG afirmaç6es que se 

encontram acima, e a pedir c11carecidarnente, em meu nome e 

em nome da equipe que trabalha comigo, que o AJUP leve a 

bom termo o question::J.mento que está fazendo junto à Comis 

são de Direi tos Humanos da OAB Nacional. 

Peço ainda que, paralelamente, façam todos os esforços para 

conseguir o convencimento pessoal do Dr. JÚlio Gaiger are~ 

peito, e um novo documento dele declarando a plena vigência 

do Art. 8º, bem corno revogando o que há de conflitante noa~ 
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ME MOS O 37 e QL~6. 

E, se tudo isso não bastar para que se chegue a· perfeito e~ 

clarecimento e retificação da posição do Presidente da FU 

NAI, que o AJUP estude, prepare, e finalmente torne as medi 

das judiciais que julgar pÓprias para a defesa concreta, 

no caso, dos direitos e dos reais interesses doe {ndíos. 

Atenciosamente 

Alain e. E. Moreau 
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Ae Dr. Wagner Pereira Se:m.a 

Coordenador do GT Kadiuéu 

FUNAI - Brasília 

Sio Paulo, 16 de dezenbro de 1996 

Preza.de Wagner 

Ref. Retorn~ do rebanho da FazeRda Loatra 

atravéB da Faze~da Ipanema 

Conforme a Pilar lhe comunicou por telefone, na manhã do 

dia 4 Último, por determinação minha, logo após eu ter tomado 

conheciment0 do fato, na vé~pera à noite, quando procedia ao 

exame das fotos que o José Luiz havia tirado durante o reco 

nhecimento das primeir~e entre as 39 fazendas até o momento 

d~clarada~ entreguee pela ACRIVAN, foi recentemente acolhido 

g~do de terceiros, pelo Índio usufrutuário Adriano Comta, na 

Fazenda Ipanema. 

Ae circunstâncias são as seguintes: 

lo Por ocasião de minha visita à Fazenda Baía do Limoeiro, 

na qual, em companhia da Draº Inger Sjorslev do IWGIA, ,inaugt1 

ramos a pi~ta de pou3o, no dia 25 de a~o~to, ~~tava pre~ente 

0 Adriano Costa, insistindo para começar uma parceria na Fa- 

zenda Ipanema, que é limítrofe da B.ía do Limoeiro. Fiquei 

de submeter o assunto, com simpatia, ao GT, já que, com a Fa 

zenda Baía do Limoeiro se completaria a autorização/eompromi~ 

SQ de contratar parceria em 6 fazendas; havia ainda a ques 

tão da formalização da rescisão do contrato de arrend~mento, 

uma vez qne o despejo não estava concluido, embora a fazenda 

já tivesse sido abandonada pelo arrendatário. 

(ó 
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2. No dia 7 de setembro foi ultimado o despejo da Fazenda 

Lontra. O gado, levado em conformidade com a ordem .judicial, 

ao corredor boiadeiro mais próximo, foi recebido poucos dias 

depois, pelo preposto do proprietário, das mãos do chefe de 

posto Lisio LilÍ, e em seguida·acompanhado ( uma vez que eu 

receava que voltasse através das Fazendas Retiro Queimado, 

Olho d'Água ou Independência) até uma fazenda ocupada pelo 

Sr. Mário Corrêa Barbosa, que figura no meu mapa com 3.121 

Ha., na Zona em litigio no STF, e foi dito aos acompanhantes 

que os animais estavam sendo arrendados ao mesmo Sr. Mário 

Corrêa. 

3. O Adriano Costa me explicou. na Aldeia Bodoquena, onde 

estive no dia 5, que foi procurado na Cidade de Bodoquena, a 

pedido do Sr. Mário Corrêa, para saber se poderia receber, 

em pastoreio, 400 cabeças de gado, em virtude da eêca. 

Concordou e recebeu, dos 2 emissários, 900 Reais. 

vários detalhes não ficaram claros: 

A) O prazo do pastoreio, iniciado por volta do dia 20 de no 

vembro, ora seria de 60 dias, ora de 90 dias, ora sem de 

terminação precisa de prazo. 

B) O preço convencionado foi de 1 Real por cabeça por mêe, 

mas ora teriam sido pagos 2 meses e mais 100 Reais por con 

ta do 3º, ora possivelmente 2 meses rererentes a 450 cabe 

ças, ou então; meses para 300 cabeças. 

O que é certo é que: 

1) O Adriano garante que não foi assinado nenhum documento. 

2) Os animais não foram contados. 
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3) Não ficou, pelo menos inicialmente, nenhum peão do Mário 

Corria, e a equipe de reconhecimento tambem nio encontrou 

ninguern, a nio ser uma nora do Adriano Costa. 

4. Q.uando eu disse, por telefone, ao Eraldo, que queria ir 

pessoalmente à Fazenda Ipanema para verificar ee o gado, por 

acaso, não era o da Fazenda Lontra, ele respondeu que ou não 

precisava ir, uma vez que, pelo levantaimntG das marcas, ele 

mesmo já se havia convencido de que era esse gado precisame~ 

te. 

5. O que é estranho é que o Mário Corrêa, que possue um reb!.. 

nho muitas vezes mais numero~o do que aquele que teria arre~ 

dado do Dr. Sizuo Uemura, e que ocupa diversas fazendae na 
t Reserva, todas contigua~, a saber: 

• na área em litígio 

Fazenda Esteio, com aproximadamente 6.000 Ha 

- fora da área de litigio, mae sobre as quais 

não pagava maie arrendamente, não se consi 

derando arrendatário depois da propositura 

da ação no STF 

Fazenda Limoeiro A 

3.121 Ha 

3.078 Ha 

Fazenda Limoeiro B 

Fazenda Morro do Limoeiro ?}.299 Ha. 9.498 Ha 

- Total 15.498 Ha 

tenha sentido a necessidade de resguardar da seca justamente 

o gado recebido do Dr. Uemura. 

6. Várias hipóteses podem ser levantadas, entre aa quais 

A) O Sr. Mário Corrêa estaria apenas tentando aumentar a á- 

ree. de sua posse na Zona. Lit~giofla, na esperança de, caso T.!, 
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nha a se tornar vencedor na queatão junto ao Supremo, con 

seguir o seu domfnio •. Na Fazenda Ipanema, bastaria que ma~ 

dasse alguns peões a pretexto de cuidar melhor do gado, p~ 

ra tentar caracterizar uma posse, e fazer degenerar o pa8- 

toreio em arrendamento informal. 

É bom ter presente que a linha divi~Ória reivindicada pe 

lo~ propositores da ação junto ao STF se estende do Morro 

do Tigre à Serra da Bodoquena passando bem no meio da Al 

deia Bodoquena e deixando, na área reivindicada, a quasi 

totalidade da superfície da Fazenda Ipanema. 

Não terá sido por acaso quo o Agrimensor Celso Ramão Ber 

nardes dos Santos solicitou, em abril Último, da Diretora 

de Assuntos Fundiários Isa Maria Pacheco, autorização para 

executar levantamento topográfico n~s Fazendas LIMOEIRO 

(mão especificou quaie), ESTEIO e INDEPEND:i!:NCIA "confron 

tantes com a. terra ind{gena KADIWÉU". 

B) O próprio Dr. Uemura estaria fazendo esse jof,o, que seu 

capataz 11Pela~o1' já tinha afirmado ser o que estava fazendo 

na Lontra, e não o seu interêsse pela pecuária. O arrenda 

mento de seu gado ao Mário Corrêa, ou foi desfeito, ou não 

passou de uma simulação. 

7. Quanto à maneira de tentar encaminhar uma solução mais 

segura, e devido ao carater de emergência, tomei, no mesmo 

dia 5, a iniciativa de atender à solicitação de agosto do 

Adriano CoBta, prometendo entregar-lhe um rebanho-padrão, 

em parceria, no mesmo dia em que saíssem os animais do Pª!!. 

toreio. Expliquei em detalhe, e com cifras, na frente de 

outros Índios, o quanto mais vantajosa poderia sõr, para 
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ele, em comparaçao com o pastoreio. 

O Adriano concordou e pareceu satisfeito. Cheguei a imagi- 

nar que talvez tivesse concordado com o pastoreio como meio 

de pressão para apressar a parceria. 

8. No interim, várias maneiras de proceder são possfveis: 

A - A FUNAI pode promover a devolução imediata do gado, por 

entender que o contrato de pastoreio não é favoravel, alem 

de ser perigoso e nulo, uma vez que não contou com sua as-~ 

sistênci~. 

Ora, enquanto não forem plenamente esclarecidos a intenção, 

o verdadeiro significado, e os precisos campos de aplicação 

do MEMO Nº 037 / PRES, que, no concernente a contratos, em 

nada foi modificado ou explicitado pelo MEMO NQ 0~-6 / PRES, 

fica muito delicado, para não dizer aparentemente conflitan 

te, invocar o Art. 8º da Lei 6001. 

B - Aguardar, sem mais, a conclusão to contrato verbal e in 

formal de- pastoreio. 

Embora o prazo seja, aparentemente, curto, é necessário lem 

brar mais uma vez que todo o pesadelo dos arrendamentos, 

com suas sequelas ainda não resolvidas, notadamente quanto 

às benfeitorias, começou, no tempo do S.P.I. por pequena~ 

tentativas de ocupação informais, sasonais, com posterior 

implantação de mfnimas bG,nfeitoria.e, e progressivo aumento 

de área, até encostar em áreas e benfeitorias de outros ocu 

pantes. 

Ademais, p~quenos ajuste~ ou contratos informais, efetuados 

mediante o aproveitamento do imediatismo e da boa fé de al 

guns Índios, e facilmente multiplicados, podem rapidamente 
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comprometer e desmoralizar todo o Projeto de recuperação 

da posse direta da Reserva pelos próprios fndios. 

C - Por esses motivos, sou decididamente favoravel, especial 

mente depois de ter ouvido outros companheiros advogados a 

respeito, à exigência de formaliza~ por escrito e com teste 

munhas, o contrato, em aí lícito, de pastoreio, que, propo 

nho, deverá observar, entre outras, as seguintes orientaçÕee: 

- O contrato teria que ser celebrado com o próprio Sr. Mário 

Corrêa. 

Ou sub5tituiria o gado por animaie de sua propriedade, ou 

teria que justificar a colocação, por sua própria conta, 

de gado de terceiro, do Dr. Uemura no caso, mediante entre 

ga de cópia do contrato de arrendamento entre amboe. 

- O prazo do pa8toreio teria que ficar perfeitamente deterrni 

nado, ou vinculado à melhoria das condições climáticas e 

ambientais. 

- No término, o Adriano Costa e/ou a ACIRK deveriam, clara 

mente, ter o direito de levar o gado para determinada fa 

zenda explorada pelo Sr. Mário Corrêa ou para o corredor 

boiadeiro mais próximo; e não, na forma usual, o Sr. Mário 

Corrêa a obrigação de retirá-lo, já que o não cumprimento 

da obrigação obriga a instaurar um processo para Bolucio• 

nar a questão. 

- A entrada e permanência de qualquer preposto, alem does 

trito necessário para fiscalização e indispenaavel assis 

tência técnica, acarretaria vencimento antecipado do con 

trato e direito de conduzir, imediatamente, o gado de vol- 

ta, como acima. 

·~· 
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- O contrato contaria com assistência expressa da FUNAI, 

historiado, se for achado conveniente, o motivo dessa 

assistência "a posteriorin e por ocasião da forma.lização. 

A FUNAI informaria logo em seguida oa 1ndios e a ACIRK, e 

confirmaria por escrito, que, com base no Art. 8Q da Lei 

6001, não reconheceria mais e consideraria nulos os contr~ 

tos que não fossem escritos e que não contassem com sua as 

sistência, e quo ainda poderia mover processos-crime com 

base no Art. 164 do Código Penal. 

Solicito a você e aos demais prezados companheiros do GT 

um estud6 urgente e uma decisio r&pida quanto ao assunto, 

ao mesmo tempo que me coloc0 à sua dispo~ição para encon 

trá-los onde e qun.ndo for determinado. 

Atenciasamente 

Alain e. E. Moreau 
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