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MINIST,RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INOIO • FUNAI 

MEMO NQ 0 O 4 /COORO.<,T/85 Brasilia-OF, 2 2 JAN 19B6 
Do: Coordenador do ~T institufdo pelo Decreto n9 88.118/85 
Aos: Senhores Membros do GT - Port. Jntenninisterial n9 002/83 
Ass ·: _Ã~ca J ndi' gena PANKARARU 
Ref: Proc.FUNAI/BSB/2275/8~ 

Tendo em vista o ~rupo de Trabalho mencionado no para- . . 
· ~rafo 39 do artigo 29, do Decreto n9 BB.118/~3, sub:neto ã anreciação úe V. 
Sas.;os dados referentes ã definição dos limites da ãrea ind1~ena ·PA~KARA • 
RU~, situada nos ~unicTpios de Petrolãndia e Tacaratu, no Estado de Pernam 
buco. 

J - ~ENSO HISTÕRICO 
... 

lnumeros documentos dos seculos XVI, XVII e XVIII, ass1 
nalam a.<existência de vãrios grupos "Brancar-aruz" {Bancarus, Pâncarus ou Pan . . - 
cararus), na região do São Francisco, especialmente em três ilhas, a de Su- 
rubabel. Acarã e a de Vãrzea. (BARCELLOS ~AU~ANN - Proc.2275/84.fls. 14). 

E111 re1aç3o .·eslleêi f'1camente aos Pankararu de Tacarat\i,a 

(' ., 

refer~ncia histõrica mais antiga e ~recisa sobre esta tribo, data do surai 
mento da vila de Tacaratu, no sêculo xvn, 

•No Dicion~rio (;eoarãfico, ~istõri co e Des cr ipt tvo do 
lm9êrio1 publi~~do em 1845, hã a seruinte notícia·sobre 
Tacaratu: 'Freauesia a 7 1eguas do Rio ~ão Francisco. 
Nossa Senhora da Saúde e o Orago da sua Igreja. ( ••• J 
Pequena' freauesi a oue e covoada de indios não civiliza 
-dos• (FERRE.JRA SANT'Ar-JA ·- Proc. 2275/-84, fls.189)". 

Ferreira da tosta. refere-se em 1/92, ã presenca dos 
Pankararu nesta região, entre a foz do Ouricur1 e a roz do Pajeu. 

O orõprio õraão da Prefeitura de Tacaratu "O lnfonnati 
vo•. em sua ~ublicacao alusiva aos 30 anos de em2mcioacão política do ~uni- :!º!:;i::;:p !i1.caratu ~ístórico e Descrição do Sítio", traz o seoui.!! 
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•iniciando-se no seculo XVII, Tacaratu foi primeirame!_! 
te. uma maloca ou ~juntamento de Índios Pankararus. U 
maus, Vouês e Geriticõ, todos do Grupo Lin9uístico Ka 
riri. A maloca denominava-se Cana-Brava. Depoist foram 
os Índios aldeados no luoar chamado Brejo dos P~dres, . . 
pois ali foi or9anizada uma missão diriqida por padres 
da congregação de São felipe Nery. Com esses elementos, 
se iniciou o povoamento da antiga Vi"la de Tacaratu, prj_ 
mitiva sede do Município". 
•situados em ãrea sob proteção da Fundação Nacional do 
Tndio - FUNAI, vive comunidade india, da tribo Pankara 
ru, a poucos quilõmetr:os da sede". 

Terezinha de Barcellos Baumann, ãs fls. 15 do Proc.FU 
NAI/BSB/2275/84, menciona: 

' .. 1 - O Relatório da Diretoria de rndios, datado de 1855, 
onde consta que aquela época os índios PankararusE_ 

mavam-580 individuas • 
2 - O Relatõrio do Presidente da Prov1ncia de Pernambu 

co, com data de 1874, t rez endo a informação de que 
•Qs aldeamentos de [nd ics existentes nesta Prov'f n 
cí e , são: l) Brejo dos Padres de Taracatu". 

Jose de Albuqueroue, Promotor Publico, in Jornal do Co 
mêrcio-PE. edição de 18.oa~a4, faz-nos o seauinte relato: 

• 

•sõ nos meados do sêculo XVII. com as ambições desmedi . - 
das dos Dias D'Ãvfla, subindo o Vaza Barris, at revessan . - 
d~ o rio São Francisco e alcançando õ Parnaíba, na ân- 
sia de conquistar o insatisfeito, comecou então o mar 
tiro1Ôgjco dos Kariris. Dessa nacão,indigena, mais co 
nhecedora por Tapuyas nos sertões. pertenci am tambêm os 
Brancarus. hoje chamados Pancarus. e que demoravam ã 
margem esouerda do S.Francisco, entre Itaoarica e a C! 
choeira de Paulo Afonso I senhores do Moxotõ todo. Ho 
princioio ó.) sêculo XVIII. foram aldeados pe los capuchinhos 
do Convento da Bahia, no O,dpancó, exigiram ;p;• 
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de Santo Antonio de lisboa, cultivaram a terras e for 
maram a aldeia conhecida hoje. por Brejo dos Padres". 
(F'ERREIRA SANT1ANA - Proc.2275/84,· fls.193). 

II - JtREA PROPOSTA PELA FUUAI PARA DEMARCAÇÃO 

As terras dos Pankararu, alem de serem reconhecidamen- . ' 
te imemoriais, foram constitu1das legitimamente, na confonnidade dos Alv_! 
'rãs de 01.04.1680; de 23.11.1700, das Cartas Regias de 22.05.1703, de 
05.06.1705, e sobretudo pela de 1802 a qual. como se conclui das fjs. 15 . . . ~ 
e 189, do Proc. FUNAl/BSB/2275/84, teria sido o instrumento legal de cri2_ 
çio daquela missão religiosa~ e de doacão da ârea ~os Índios. 

Essas terras, encontram pois abrigo em todo o ordenà 
mento jurídido superveniente ate nossos dias, quando inquestionavelmente. 
têm o amparo da nossa L~i Maior. 

, · Conforme .J.Lima Pereira - Da Propriedade do sras+l :·1932. 

•t ••• ) a ant19a sesmama dos Pankararu, teria 04 leguas 
em quadra" •. (FERREIRA SANT'ANA·- Proc.2275/84, fls. 190) 

Essa e tamoem: aérea reconhecida péla tradição, entre 
OSe_ .Pankararu; . . . 

Ferreira SANT'ÃNA (Proc.2275/84, fl~. 192), assegura: . 
"A area prim1ti \.'a hzb'i t ade pelos l'ancararus, ocupava 
quatro leguas quadradas (marco inicial partindo da J 
greja em honra a Santo Antonio de Lisboa), partindo em 
cruz quatro li nüas de uma 1 egua de ex tens ão· cada · uma, 
para os quatro pontos cardeais. Os rios atestam os di 
reitos ~os indios e sao protetores naturais das terras 
dos ·Pancararus: rios de ~orada, d~ Salgado, Formoso, da 
Banan~ira~ Rédondo, Maranga, Cancalancõ, de Salao •. N.ovo, 
de Amolar, Branco e da Pedra Miúda. O que fica compree!!_ 
dico entre estes rios, pertence aos indiosu. 

Jn1c1almente med.ida em 1879, a ãrea indígena Pankararu, 
foi efetivamente demarcada pelo SPI, em ~940, quando desgracadamente, teve 

./ 

• 

• se~-s limites reduzidos crn três quilômetros no sentido Norte, 
metros no sentido Leste, resultando disso, uma superfíci~ de 

• 
Mod, 1:tO • lt'Da!:tOT 

• 

.•••• -...:: ._ ••• t, •• i#k4. >,t ._ "" .-1-~-~-"ll-.---.~-~-~-------------------- 



~·· ___ ...._ .... ·-- -·-~· -· - .;~. 

•· 

1 

• 

MlttlSTl!RIO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI -4- 

O sa~rado direito dos Índios Pankararu ãs suas terras. jã 
foi confirmado tanto oelo Tribunal Federal .de Recursos,-como pela Suprema 
Corte de Justiea. O primeiro, em Aoelacão Civil nQ 20.618-PE, e o sequndo, 
em Recurso. Extraordinãrio 12.907, nos autos de Apelação Civil nQ 2978-PE. 

Merece transcrita. a Ementa do TFR. naquela Apelacão nQ 

20.61~PE/IS7: 

•tME~TA: Terras dos Silvicolas - sua posse pennanente e 
fruição dos respectivos recursos naturais. são 9arantias 
constitucionais (Constituição de 19451 art. 216 e a vigen . - 
te. art. 18~). Terras dos Índios Pancararus, em Pernambu- 
co. por eles seculannente habitadas e trabalhada~. Tenta 
tiva de usurpação por prete~sos terceiros ~ossuidores, 
através de uma anterior ação demarcatõria, cumul~da ã de 
reivindicação·. mas que foi rechaçada, tanto neste tr1bu- . . 
nal como no Supremo Tribunal Federal (A9elação Civil nQ 
2978, em arau de Embaraos, e Recurso·. Extraordi nãri o propo - - 
sftura de Rescisõria. Anos decorridos, voltam ã carga os 
mesmos demandant es , por via de temerãria ação de usuca 
pião concernente ãs mesmas terras, ·como se usucapiãveis 
pudessem ser as terras dos s1lvicolas -·vitoriosos n~ 
primeira instância, a despeito da temeridade da lide e 
da afronta~ res judicata, veio o pleito novamente a es 
te Tribunal, em recurso de oficio e apelo da União Fede 
ral, aqui recebendo a inevitãvel· repu'ls e , es s a s eçundo · •· 
tentativa de tomada de terras dos citados Índios Pancara . - 
·rus - Setenca refonnada, ã unanimidade, para se declarar 
improcedente a a cão de usucapt ão. res tabe 1 ecendo o direi 
to de posse daqueles silvicolas". 

Em 26 de junho de.1984, pela Portaria riQ 1654/E, foi 
constitu1do um ~r.úpo de Trabalho, com vistas ã definição-dos limites da AI 
P~nkararu. 

.. 

E:ne GT • ·composto por têcnicos da FUNAI e de INCRA, apês 
os estudos etno-histõricos e carto~rãficos, concluiu oela imperiosa r.ecessj_ 
dade de se proceder a demarcacão da ãrea indi~ena Pankararu, na confonnida 
de do mapa e memorial descritivo anexos, abrangendo uma superf1cie de 

J:·::~l!;ª~~e ml~ 

1di~ 
e noventa e quatro hectares), com perímetro 

~ ••. ,2• • 2't0a207 l/ . · . f 
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111 - SITUI\CÃO ATUAL 

Apesar de não ~e ter concluido o levantamento fundiãrio, 
face.à resistência dos ocu~antes.não--índios. a situacão pode ser assim re 
sunida. 

1 - Existem 285 famllias de não-índios, ocupando 2823ha, 
dentro da AI Pankararu. 

2 - Jã se registraram vãrios incidentes entre os índios e 
os demais ocupantes, e o clima na ãrea continua de 
latente conflito. 

3 - Algu:nas familias de indios são atê forçadas a paga 
rem arrendamento em terras que secular e.legitima~eE_ • 
te lhes pertence. 

4 - Tramita e~ grau de recurso~ no TFR, Acão de Reint6'lr.! 
ção de Posse. intentada !l e 1 a FUNAI • 

~ - A População ind1gena, e composta de 3500 habitantes •. 
• 

OF /OPl/"!HP / nêa. 
M••· '1:16 • ~o.ao? 

Atenciosamente, 

JOS-:ioEl}J'soÃRES- D( XE IRELLES 
1oordenador do GT 
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