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SITUAÇÃO ÁREA UfDÍGEHA P/JfY.ARlillU 

A Área Pankararu medida em 1879 com base em Al 

varas do s~culo XVlll e princ1pnlm~nte na Carta íl~gia de 1802, 

que doou na época 4 léguas quadradas aos indios Pankararu~ Foi 

efetivamente demarcada ~elo SPI em 1940, quando atendendo int! 

resses econômicos regionajs, efetuou uma r~duçio na área em 

3 Km no sentido norte e tr~s quil;mPtros no sentido leste, pa~ 

sande a medir 8.100 ha. 

Vale cons í de r-nr-, que> a reriução dP. árP.~ jnrJÍP._!! 

nas no nord0st\, no ato da d,.,..marcação, pode se>r observada em 

inúmeros outros casos , não ob s t an t e a continuação de j nvasões mes 

• mo dentro das áreas demarcadas. 

O caso Pankararu·nio se diferencia do~ demais, ·r - 
mesmo tendo a seu favor desde a década -de 60, sentença do Tribu 

nal federal de necursos e do-Supremo Tribunal federal, 

mando o direi to de posse dos Índios sobre esta ár-ea. · 

renfir 

O P~recer dos memb~os do GT 68.118/83 favor;vel 

a homologação da drmarcação da Área Panknraru, no Último dia. 

05/06/87,veio acatar a decisão da Suprema Corte, no sentido de 

reconhecer a imemorialidade da ocupação dos Panv.araru sobre a 

área em questão. 

Apesar das colocações dos posseiros e da FF.TAC, 

com relação a prescnç~ de aproximadamente 285 familias de po~ 

se1ros 1nc1d<-ntrs nn nr<-n ~ da cJlm~n~~o rJo probl~mrl ~oc1al que 

uma decisão favorável aos Índios poderia criar, a decisão - nao 
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/ porlc- r l n ~" r ou t r n , 

·.: •. · 

\1111,"'I VC'?. ()IH" Or: iudlor. 11no cot1rnr·dmu ('Ili r1~nhu 

ma h1pbt~s~ com a rcduç~o ou nltcrAç;o doR JjmJl~s da ~rca. As 

sim sendo, qun l que r' decisão por pa r t.e do governo nPste · sentido, 

nfio teria nennum r-e spa l do Juriflic-o, podr•nrlo ~f".'r rmbnrcnc!~ pc-11:1. 

prÓpri n C"'C'\1111111 J d:1tir' 1 nd i r.,·n:-i, r-nm hnr." 11:i .J•Jt· I :;p rnrl~nr: 1 n d<> ~:;u 

prema Tribunal Federal. 
. n rr,n, 

os membros do GT 88.118/83 entendem que deve ser feito um esfor 

ço de governo, no s en tí do de eai:-antj r uma justa r nden t z açáo das 

benfeitorias dos posseiros, bem como na identificáção de 
. 
are as 

para o reassentAmento dos mf:'gmos. 
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