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EXCELENTÍSSIMO ;3ENHOR DOUTOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO Íi\~DIO-FUNA!- BRAS!LL~ -OF. 1 

MUN!C!PlO DE JACARÉACANGA (PREFEITURA 
MUJ\HCIPAL), pessoa jurídica de direito público, inscrito no CGC.MF nº 

l 

1O.22·1.7451000·1-34, com sede à Avenida Brigadeiro· Haroldo Veloso, sn", 
Bairro Centro, CEP. 68190-000, na Cidade de Jacaréacanga, :Estado do 
Pará, por seus advogados e procuradores, in fine asslnados, ut 
instrumento de mandato em anexo, vêm com a devida vênia e acatamento 
à presença de VOSSA EXCELÊNClA, com fulcro no Artigo 2o .. Parágrafo 
80. do Decreto no. i .775 de 8 de Janeiro de 1996, Constituição Federal e 
demais normas vigentes, apresentar 

iMPUGNAÇÃO//,C\NUlAÇÃO 

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE IDENTIFICAÇÃO E DEL!IMITAÇÃO 
DA TERRA INDÍGENA EM QUE SE REFERE. COM FULCRO NO !DECRETO 
Nº ·1. 775-1_ DE 8 DE JANEIRO DE 1996-PROCESSO FUNAI/BSB/1037/95 - 
R l;_f' F.;_R_~ N_Q_ 11\.._LE R !lA _ _lill Oi G != N JL..M U N D U R U K U -GRUPO I' N D ÍG_ EN A 
MUNDURUl-<.lL. 

an lo as razões fálicas e jurldicas à seguir arrazoadas: 

.r ·! .- y_8_ NUlfDADE _ DA P_UBLICACÃO_ -~o· 
HELATOi?.JO C~HPUNSTANCIADO DE lOENTIFICAÇAO E DEL!MITAÇAO 
D~_ T~RRliJNDIGENt\ {PROCESSO FUNAH~SB/1037/95. 

l~ : . 

1.-1- A .. PUBUCAÇÃO do RELATÓRIO CIRCUNSTANC}~DO DE 
IDENTIFICAÇÃO E DELI/VfiTAÇÃO DA TERRA 11\JDÍGE_NA MUf'(DURUKll, ' 
toi toite em 17 de março de 1998, pela FI./NDAÇAO NACIONAL DO 
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IJVO!O-FUA!A/, 110 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARA, qje assim 
transcreveu-se a EMENTA: · , 

Assunto: Processo FUNA!IBSB/1037/95.- Referêncí { Terra 
lndfgena ii-fUNDURUKU. Interessado: Grupo ~ndígena 
Mundurulçu. Efv!ENTA: Aprova o relatório circunstan iado de 
Identificação e delimiteçõo da terra Indígena em que s. refere, 
com fulcro no Decreto n º 1. 77~ de 8 de janeiro de 1996. , 

i 
1 

O PRES!~Eli/TE DA FUlifD.4Çl-10 NACIONAL DO ÍNDIO l FUNA/1 
1 

tendo em vista o que consta no Processo FUNAIIBSB/~037/95 e 
considerando o Resumo do Relatório de Identificação, de autoria 
d0 antropóloga Maria Elisa Guedes Vieira que acolhe,' face as 
rai.ões e justificativas apresentadas, decide: ; - 

í 

1.Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para afinal, 
reconhecer os estudos de identificação da terra- (Indígena 
/Zf U/VDURUl(Uy de ocupação do respectivo grupp tribal 
1!1undurulru, com superfície e perímetro aprovados de ~.362.000 
hectares e 1.030 Km respectivarnente, LOCALIZADA NO 
MU~ICÍP/0 ~E ITA!T~BA, ESTADO DO PARÁ, (grifo nos]o). 

. As página 14 Anexo ido Diário Oficial , em e ,11enta do 
RESUMO DO RELTÓRiO DE IDENTJF!CAÇÃO E DELIMITAÇÃO D/!\ TERRA 
INDÍGENA: MUNDURUKU, descreve da seguinte forma: 

Reteréncie: Processo FUN4llf:!SB1037/95 - Terras rndígena: 
Munduruku - Localização: Munícípio de ltaituba, E~tado do 
_e.-:'1ráJgdfo nosso), Superfície: 2.362.000 há. Perímetro 1.',030 Km. 
Sociedade !ndlgena Munduruku. População 5.075 habitantes 
(1775). Identificação e delimitação. GT. Portaria 1137, de 12111193, 
coordenado pela antropóloga Patrícia de Mendonça Rodrigues. 

Com a devida vênia, todas as publicações atinente 
aos RELATÓRIOS DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRAS 
rNDÍGENA, foram feitos e clarividenternente expressos como lobalizadas 
no MUNICÍPIO DE ITAITUBP., Estado do Pará. 

Mas , porém, em perquirlndo assuntos FUNil , tribos 
mundurukus viu-se que as terras publicadas e descritas nos re pectivos 
relatórios como sendo Iocaiizadas no município de ftaituba, ·stado do 
Pará, estão na sua totalidade no município de Jacaréacanga, stado do 
Pará. J -- - - -·-- li! 
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/ · · Via de conseqüência, essa publicação, bem í' orno a 

expedição de relatório, de terras Indígenas como noutro município não no 
de .Jacaréacanqa, deixou a população (brancos), que residem, p ssuem 
suas atividades e. se~s negócios, nos respectivos limites de _prete 1,são de 
ampliação de área, pela FUNAI, desatento e totalmente desassis\1dos de 
seus direitos. Ou será que nós seres humanos (brancos), nã9 temos 
direitos, nem de questionaras expectativas de direitos (dos lndígen)s)! 

Vê-se indene de dúvida, que o RELATÓRIO e sua 
respectiva PUBLICAÇÃO estão eivados de equívocos e de vícios; via de 
conseqüência o RELATÓRIO e sua respectiva PUBLICAÇÃO, estão NULOS 
de pleno direito. 

Assim expressa o Código Civil Brasileiro, atinente Ato 
Jurídico: 

Artigo 81 - Todo o ato Iicito, que tenha por fim ímediafo adquirir, 
resguardar, transferir, modificar ou extínguír direitos, 
se denomi. na ato jurídico. 

Artigo 82 - A validade do ato jurídico requer agente capaz~ objeto 
licito e torma prescrita ou não defesa em lei. 

Artigo 86 - São anuláveis os atos juridicos, quando as dectereções 
de vontade emenerem de erro substancial. 

Artigo 87 - Considera-se erro substancial o que interessa à 
natureza do ato, o objeto principal da declaração, ou 
alguma das qualidades a ele essenciais. 

Artigo 88 - Tem-se íguahnente por erro substancial o que disser 
respeito a qualidade essenciais da pessoa, a quem se 
refira a declaração de vontade. 

f 

Artigo 89 - A transmissão errônea da vontade por instrumento, 
ou por interposta pessoa, pode argüir-se de nulidade 
nos mesmos casos em que a declaração direta. 
A nulidade do ato juríoico é expressa no Oódido Civil 

Brasileiro, in 

Artigo 145 -É nulo o ato jurídico: 
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li .... 
Ili - Quando não revestir a forma prescrita em lef 
IV - Quando tor preterida alguma solenidade que a lei 
considere essencial para a sua validade. 

·i 

i 

Ar:tigo 146- As nulidades do_ arligo antecedente poder. ser 
alegadas por qualquer Interessado, ou li pelo 
Ministério Público, quando lhe couber intervir. 
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Artigo 158 - Anulado o ato, restituir-se-ão as partes ao estado, em 
que antes dele se achavam, e não sendo possível 
restituí-las; serão indenizadas com o equivalente. 

Des sarte, indene de dúvidas o Relatório 
circunstanciado de identificação e delimitação da terra Indígena 
MUNDURUl,U, está imperfeito, tanto na sua confecção, quanto na 
publicação, via de conseqüência, ato jurídico imperfeito, torna-se! nulo, 
assim necessário torna-se anular a publicação do respectivo RELATf.ÓRlO, 
retificar e fazer nova publicação, sob pena de nulidade da publicaçã e do 
respectivo relatório. Porque o q"ue é acolá não é aqui, o que é aqui não é 
acolá. 

2.- DOS DEFEITOS E vicuos DO RELATÓRI OE 
IDENTIFICA ÃO E DELIMITA ÃO DAS TE RAS 
INOiGENAS MUNDURUKU. ' 

2.-1 O Relatório de identificação e delimitação da (Terra 
Indígena Munduruku, atinente a pretensão de ampliação, co~cerne 
Decreto 1. 775 de 8 de janeiro de 1996 e Portaria nº 14 do Ministé io da 
Justiça, de ~ de Janeiro de 1996, (Processo FUNAI/BSB/1037/95), não 
corresponde' com a realidade na pretensão de ampliação da detim lação 
territorial, não descreve a realidade seja atinente aos DADOS G RAIS, 
seja HABITAÇÕES PERMANENTES, REPRODUÇÃO FÍSICA E CULT RAL, 
SITUAÇÃO FUNDiÁRfA1 DEUMiTAÇÂO E CONCLUSÃO. 

~ . 
2.-2. · · O avanço da detimltação territorial, senti~ Rio 
Tapajós, partindo dos pontos divisórios tradicionais e reconhecidos como 
reserva f ndígena, que corta a nascente do Igarapé Mutum, marg~an o. o 
Rio Cabitutu 'ao Rio das Tropas, que na pretensão de ampliação ter itorial 
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li .... 
Ili - Quando não revestir a forma prescrita em Iet, 
IV - Quando for preterida alguma solenidade qu~ a lei 
considere essencial para a sua validade. 
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1 

\ 

' \ 

Artigo ·i 46- As nulidades do artigo antecedente pode 
alegadas por qualquer interessado, ou 
Minf 'stério Público, quando lhe couber intervir. 

ser 
pelo 

Artigo 158 - Anulado o ato, reetítuir-se-ão as partes ao estado, em 
que antes dele se achavam, e não sendo possível 
restitui-las, serão indenizadas com o equivalente. 

Dcssarte, indena de dúvidas o Relatório 
circunstanciado de identificação e detímitaçào da terra Indígena 
MUNDURUKU, está imperfeito, tanto na sua confecção, quanto na 

1 

publicação, via de conseqüência, ato jurídico imperfeito, torna-se! nulo, 
assim necessário torna-se anular a publicação do respectivo RELATf.ÓRIO, 
retificar e fazer nova publicação, sob pena de nulidade da publicaçã e do 
respectivo relatório. Porque o que é acolá não é aqui, o que é aqui não é 
acolá. 

2.- DOS DEFE~TOS E VÍCIOS DO RELATÓRI DE 
IDENTiFICACÃO E DELIMITA ÃO DAS TE RAS 
INDÍGENAS MUNDURUKU. 

2.-1 ií ' ·. O Relatório de identificação e delimitação da !Terra 
Indígena Mundun..a!<u, atinente a pretensão de ampliação, co~cerne 
Decreto 1. 775 de 8 de janeiro de 1996 e Portaria nº 14 do Ministério da 
Justiça, de 9 de Janeiro de :1996, (Processo FUNAI/BSB/1037/95-), não 
corresponde com a realidade na pretensão de ampliação da delim~ação 
territorial, não - descreve a realidade seja atine~1te a,os DADOS G RAIS, 
seja HABITAÇOES PERMi\NENTES, REPRODUÇAO FISICA E CULT RAL, 
SITUAÇÃO FUNDIÁRIA, DELIMITAÇÃO E CONCLUSÃO. 

2.-2. , O avanço da delimitação territorial, 
Tapajós, partindo dos pontos divisórios tradicionais e reconhecidosfiomo 
reserva tndígena, que corta a nascente do Igarapé Mutum, margean o. o 
Rio Cabltutu ao Rio das Tropas, que na pretensão de ampliação ter itorial 

5 

l • 
l t, 

: 



, . ,.:;·_.1· 

-~ 
•.. _ ... ,. 

~~:"' ~ : 
.,'f' • / .. > feita pela .FU N/:\l, vem até a foz do Rio das Tropas, no Rio T pajós, 

INVIABILIZA a própria SEDE DO MUNICÍPIO DE JACARÉACA GA, e 
QUEIMA, APAGA a HISTÓRIA DO DESCOBRIMENTO E O INÍ · 10 DO 
CICLO DO OURO, no VALE DO TAPAJÓS, que foi no Rio das Tropa , com o 
esUrão das Cobras, há mais de trinta (30)anos, pelo histórico ILSON 
BARROSO PINHEIRO. Que para melhor evidenciar, foi antes da cri ção da 
FUNAI, porquanto, quando do nascimento da FUNAI, ali j havia 
exploração aurífera, e atividades voltadas a agricultura e pec ária de 
pequeno porte. 

,. , 

2.3.- Na área de pretensão de ampliação de terras 
indígenas, tomando por ponto a Nascente do Igarapé Mutum, fazendo 
margem os Rios Cabitutu e Rto das Tropas, até o Rio Tapajós J está a 
história da origem das atividades garimpeiras e minerais do Yale do 
Tapajós, e que fica dentro do território do Município de Jacaréacanga, 
neste Estado do Pará. · · 1 

! 
2.4.- Desde o dia 01/01/1993, data da Instalação do 
Município de .Jacaréacanqa, este nunca foi comunicada e ou solicitado, 
para a reallzaçào de levantamentos, estatísticas e ou sensos, por parte da 
FUNAf, apesar de o Munidpio sempre estar afinado com os in ~resses 
Indígenas, e é o que sempre vem procurando fazer, o que se vê no elatório 
apresentado pelas Antropólogas, MAR!A ELISA GUEDES VIEIR e ou 
PATR~CIA DE MEMDONÇA RODRIGUES, é o descaso/desrespéif , que as 
mesmas tiveram com o povo branco de Jacaréacanga, porque na área de 
pretensão acima citado, a ocupação ali na sua totalidade é p lo povo 
branco, inclusive com habitações antes de 1950 e se porventur nesse 
perímetro houver indígenas, já são aborígenes perfeitamente int~grados 
com o branco, porque saíram do seu habita~e: natural, e inva~iram o 
espaço do branco e que convivem arrnonicarnente sem quaisquer 
indiferenças, inclusive um grande número de pessoas com a raça cruzada 

1 
do branco com o índio , {mameluco). i 

2.5.- Estima-se mais de 2.000 (duas mil ) pessoas 
exercendo atividades econômicas e . residindo nesse território, terras 
essas pertencentes a União Federal e Administradas pelo . INCRA- 
1 NSTiTUTO: i\U\CiONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA A(pRÁRIA, 
Executada do Projeto Fundiário Cachimbo, localizada no Munifípio de 
ltaituba, Pará. 

Porquanto, como se vê, o Relattrio de 
Identificação e detimitação da Terra Indígena Munduruku, com a p etensão 
de sua ampliação, não espelha a realidade, porque não foi feito v sando a 
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,' :e~lidade -e sim feito por uma pessoa (Antropóloga) obstinada a tzer com 
que tudo prevaleça em favor da FUNAi, mesmo que seja em de~imento a 
paz social e dos povos brancos e indígenas, que conhecem a re .fidade do 
Município de .Jacar-éacanqa, vê claramente que esse relatório nã espelha 
a realidade é tendencioso e prejudicial a verdade dos fatos. 

3.- DO REQUERl~l!ENTO. 

3.-1 Antas os vícios e defeitos apontados, seja o 
RELATÓRIO DF IDENTiFiCVACÃO E DEUMITACÃO DA TERRA INDÍGENA 
MUNDURUKU, anulado, viã' de conseqüência refeito, corrigindo a 
localização correta da terra in identificando , e delimitando, (çorrigir o 
Municipio } que é de .Jacaráacanga e não ltaituba; !· 

3.2. Após as devidas correções seja feita nova PUL.BJCAÇÃO do respectivo 
relatório, com a localização correta da delimitaçâo das terras, para que 
as pessoas prejudicadas, assentadas nas respectivas terras, possam 
defender-se e buscar seus direitos, sem prejuízo a lógica dos :fatos em 
concreto. 

3.3. Antes da conctusão do relatório, seja p amovida 
a VISTORIA !N LOCU, pàra o levantamento correto de q em está 
ocupando/trahalhando no respectivo tarrttórto, e com represen antes do 
Município de .Jacaréacanqa, com povos representante dos (b ancos e 
dos lndiqenas}, para maior perfeição do trabalho, e verdade d s fatos. 

3. 4. É de sabedoria da Díreção e assessoria desse 
Respeítáve/ Órgão que a demerceção de terras indígenas, Ím áreas 
contínuas ou descontinuas é metérie de fato, dependente Ido fator 
ocupação e estritemente sujeite aos perâmetros constitucionais 

1traçados 
· no art. 231 da Carta Magnan. ! 

1 

Como se corrobora com o Respeitável PARECER do 
Douto Consultor da União , e publicado no DOU, em 15 de dezembro de 
1995, estabelecendo os requisitos para serem consideradm terras 
indígenas e sua conseqüente demarcação, tudo segundo se s usos, 
costumes+e tradições, consoante expressa a Carta Magna de 05 10/88, in 
art. 23'i. 

O flElATÓRJO DE IDENTIFICAÇÃO E D~l,J I ITAÇÃO 
DA TERRA l!VDlGENA IV!UiVDURU}<U, (Processo FUNAIIBSB/10 7/95) de 
pretensão da FUNDAÇÃO N.~C:ONAL DO !NDIO, na AMPLIAÇÃO • A ÁREA 
TERRITORIAL EM FAVOR DO GRUPO !NDÍGENA MUNDURU U, não 
prospera, em razão dos defeitos e omissões existentes, como se vê ., 
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,,~·:/ cristalinamente no tocante a localização, dados gerais , hílbitação 
/ permanente, delimitação e conclusão, e em especial pela de eituosa 

publicaçã?, quaí!to a localização como sendo o município de I aituba, 
quando é JACAREACANGA, desde 01.01.93. 

Data vênia, protesta-se provar o alegado por todos os m1eios de 
provas permitidos ern direito, diligências, vistorias, ~1erícias, 
demarcações. juntada de documentos, juntada de documentos i novos, 
oitiva de têstemuhhas , arroladas oportunamente, etc... l 

- 1: ~ 
f 

Pelos fundamentos fálicos e juridicos apresentados, e. provas . 
documentais, já acostadas, bem como as que serão produzidasr durante a · 
instrução do processo administrativo, e por outros meios legais, seja 
acolhida de plano a 'presente IMPUGANÇÃO/ANULAÇÃO ao RELATÓRIO 
DE IDENTlflCAÇÃC E DELIM!TAÇj\O DE TERRAS INDÍGENA MUNDURUKU 
(Processo FUNAI/BSS/·i 037/95), e desconstituida a pretensão de 
ampliação de terras indiqenas, com as delimitações tomando por ponto de 
arnarr-aç ào a nascente do Igarapé Mutum, margeado pelo Rio Cabitutu e Rio 
das Tropas, até o Rio Tapajós, no Município de Jacaréacanga , por não 
preencher os requisitos previstos na Constituição Federal , art. 231, 
Decreto 1775/96 e Portaria M J. no. 14/96, isto é, não preencherem os 
requisitos: para serem transformadas em áreas indígenas. Porquanto o 
relatório é defeituoso e está viciado, seja na localização, conteúdo elforrna. 

RESPEITOSAMENTE 

ESPERi\ MERECER ACOLHIMENTO 
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, ,,.,...-;· .•• .,u ,,,~ 

HEUO ANTONIO MACHADO 
OAB PA.5395-B 
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