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PANKARARU E POSSEIROS DE TACARATU E PETROLÃNDIA 

Resumo Jurídico 

1. A Batalha Judicial 

1. A - ~~ao de der.iarc~ão de terras 

e Em 1948, 09 posseiros II dizendo-se . proprietários e resi den 

tes nas Terras de Benquerer, Caldeirão, Caxiadov Carra.pateira,Bre 

jinho dos Correia, em Tacaratu, Comarca de Pe t r-o Land La " (fls. 

do Processo), ingressaram na Justiça Fe dc r a l, · em Pernambuco com 

uma Açao de Demarcação de Terras, cumulada com HeivindicatÓria 

(ação de proprietário), 

Os réus desta ação eram o Serviço de Proteção aos lndios 

S.P.I. - e a União Federal. 

Na peça _inicial, os posseiros pediam a "demarcação das ter- 

r a s do aldeamento dos , inctios Pankararu, e restituiçio dos 

'; '. 

terrenos que consideram usurpados, em seu prejuizo, pelo Serviço 

de Proteção aos Índios 11 ( fl s. 143) . 

A União fcde_ral foi citada, mas o então representante do 

Minist~rio P~blico Federal foi omisso, n~o oferecendo contestaçio. 

O S.P.I. ofereceu a sua contestaçã~, alegando o seguinte: 

- Os autores da ação não eram proprietário~, mas 

foreiros das .terras dos Índios através do S.P.I.; 

- Os Pankararu tinham a E.9sse imemoria~ da área 

que media 04 (quatro) léguas 1 
Os títulos de posse e propriedade dos autores 

eram fraudulentos. 
} 

- A demarcação feita em 1879, pela qual a área in- 

dígena era de apenas 01 (uma) légua, era frat~ 

lenta 

i. 
: 1 
1 
1 

1' 
i: Depois que o S.P.I. ofereceu a contestaçio, mais 15 (quize ) 

passei ro s entraram no processo ao lado dos autores I como li tiscon 

sortes ativos necessirios. 

Veio a decisão do Tribunal de Justiça. de PernambU<_:E_, que foi 1 
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a seguinte: 

- Quanto ao pedido de demarcação, ele concordava, mas a.penas 

parcialmente, porque nem todos os posseiros tinham interesse c~m 

provado na demarcaç~o de toda a ;rea mencionada na inicial. Assim 

a demarcação ficaria restrita: ao norte (Brejinho da Serra) 

ao ~ul (Brejinho e Brejinho dos Correia) e ao oeste (Caldeirão e 

Benquerer). Os títulos apresentados por estes eram escrituras e 

formais de partilha .. 

® Mas o pr~prio juÍzo que deu essa sentença, apelou (apelaç;o 1 

ex-offÍcio) para o Tribunal federal de Recursos - T.F.R., na cap~ 

tal Federal (Apela~ão civel nR 2.970-PE). No processo de julga - 

menta desta apeLJ.ção, os autores (posseiros) passaram a r í gu r-ar- 1 

como .apelados. 

Em 19 de abril de 1953 e 09 de junho de 1953, houve a votaç~o 

da apelação pela 1!! (primeira) turma do T.F.n.: 

- O ministro Cunha Vasconcelos foi cont_E'~ a apelação porque ' 

o M.P.F. nio havia contestado a açio; 

- O ministro Djalma Cunha Mel9 foi favor~vel ~ apelaç~o, al~ 

gando o ind!genato e n nulidade constitucional dos titulas dos 

posseiros·(foi voto vencido) . 
./ 

- O ministro Afr~nio Ant5nio da Costa foi contra a apelaç;o , 
1 --- 

dizendo que nao tinha provas de que as terras fossem 

A Ementa (resumo) :da decisão diz. o seguinte: 

, 
· Lnd íg erraa , 

"Compete ao -~nh~r do dom i.n í o a ação de demarca - 

ção, em cuja lº(primeira) fase se apura e reco - 

nhece a exatidão dos titulas. 
- , ~~ 

- A fixaçao das areas demar.caaas constitui f~s~ 
ser inicia?ª (CÓd. de Processo Civil, art.426) 

- Nio tendo havido contestaç~o? confirma-se a se~ 

tença que julgou·a açio quanto a l§(primeira) 

parte. 

a Inconformada com a rejeiç~o ~ apelaç~o, a Uniao Federal recor 

reu da decis~o da 10 (primeira) turma do T.F.R., ingressando no 

mesmo 'i'J_~ibunal com o recurso de Emb3.rgos Infringentes e de Nu Lt d a 

~ à decisão mencionada. O objetivo dos embargos era obter pre 

yal~ncia·para o voto vencido do ministro Cunha Mello, que falava' 
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sobre o indigenato e a nulidade dos tituldos em irea indígena: 

Em 13t de::embro de 1953 e lZ. de dezembro de 1953, o Tribunal 

Pleno fez a seguinte votaç~o: 

- O ministro lienrique D1Àvila foi favor~vel aos Embargos 

alegando que os títulos dos posseiros não eram válidos para a 

Ação, porque n~o provavam 8 sua propriedade. 

- O ministro C~ndido Lobo, ap;s acalorados debates com o mi 

nistro Henrique D1Àviln, rejeitou os embargos. 

- O ministro Elm.cino ·, Cruz t arnb em rejeitou os embargos, c í.z e n 

do que a posse estava provada, e a propriedade sb seria necessa 

rio provar na segunda fase da demarcação. 

O ministpo t1ourão Russel foi favor;vel aos embargos, por - 

que a prova da propriedade deveria ser feita na primeira fase da 

dernar-c aç ao , 

- O m í n í stro João José de Ane i .cés também foi fa.voráve 1 aos ' 

embargos. 

- o ministro José de Aguiar Dias foi ~ráve_J. aos embargos 1 

também alegando que a prova que se exige na :lnicial ela dernar-c a t o» 

ria e a de domlnio, e n;o apenas de pcsse. 

- O ministro Cunha Vasconcelos foi contra os embargos. 

Assim, por maioria de votos (4 a 3), o c r Lb un a I deu ganho de 

causai Uni;o Federa] .. 

A Ementa diz o seguinte: 

11Ação de Demarcação, cumulada com reivindicatÓ -· 

! ' 

ria, de terras legalmente concedidas e ocupadas• 

por silvícolas~ sua irnproced~ncia, porque não d~ 

monstra a legitimidade dos titulas de domínio ' 

trazidos à colação peles au t o r-e s , 11 

@ ;-cnconformados com esta decisão, os posseiros também recorre 

ram, desta vez ao Supremo Tribunal _Federalp através ele um flec~ 

so E~traordin~rio (R.E. n2 27.559/DF) 

O parecer do Minist&rio P~blico Federal foi pela rejeiç;o do 

Recurso I porque na Lní.c í.u L os posseiros nã.o teriam provado que 1 

eram p r op r-Le t ar-Lo s ele, ' area. 

Em 01 de julho de 1955, foi tomada a decisio da segunda Tur 

ma do S.T.F., que de forma un~nime rejeitou o Recurso Extraordi- 
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n&~io dos posseiros. 

A Ementa diz o seguinte: 

"Ac t í.o f'iniurn s e cundo r-um , título válido de ins í n 

re descabido r.o ape l o , 11 

1.B - ~-~º de Usucapião 

No ano 1960, os mesmos posseiros, ~1í.iuel 

Gomes Maurício e outros, autores da Açio de Demarcação que foi r~ 

jeitada no S.T.F,, entraram na Justiça de Petrolândia com uma Ação 

de ~sucapi2.() sobr-c as mesmas terras que já tinham àisputado na ílei 

vindicatÓria. 

Na Comarca de P~trolindia, em audi~ncia de justificação pr~ - 

via da posse, o representante do Minist~rio P~blico Estadual de - 

clarou que "nenhuma contestnção tinha a apresentar ao pedido.'' 

A União ofereceu contestação dizendo que nas terras indí,1?cno.s 

n~o poderia haver Usucapi~o. Al~m disso, alegou a ~ncompet~ncia 

do .,j_uÍzo de Petrolândia para. julgar o caso, e que este também não 

poderia ir a diante porque já era coisa jul~a<:!a.!. 

O Processo foi entio desaforado para Recife, para o Juiz da 

Fazenda PÚblica em Pe rn arnb uco , que sentenciou em favor da Usuca - 

pião devido à an t í gu íct ade da ocupação dos posseiros. Mas, 

havia interesse da Uni;o na causa, ele apelou ex-offÍcio. 

@ A Uni~o Federal, por sua vez, tamb&m apelou (Apelaç~o cível 1 

COíilÓ 

20.618 ) para o Tribunal Federal de Recursos. Os passei - 

ros passaram então a figurar como apelados. 

Em 10 de outubro de 1967 a 3~ (tercei~a) turma do T.f.R.(minis 

trÓ' Esdras Gue i ro s e He no c h Heis) aprovaram a Ape 1 ação da Un.ião. 

A Emeotu diz o seguinte: 

: 1 "Terras dos silvícolas - Sua posse permanente e 

'· 

fruiç~o dos respectivos recursos naturais sio ga 

ranti as cons U. tucionais ( Constituição de 1946 

art. 216 e a vigente, art. 186) - Terras dos in - 
d1os Pa nk a r-a r-u s , em Pe r-n arnb uco , po r eles secular- 

mente habitadas e trabalhadas - Tentativa de Usur 

paçio, por pretensos terceiros posuidores, ntrav~s 



e 

'! 
: 1 
': 

1 
1' 

i' 

fl - 05 -· 

de uma anterior ação dernar-c a t o r-La , cumulada à de 

reivindicação, mas que foi rechaçada, tanto neste 

Tribunalcomo no Supremo Tribunal Federal (Apeln - 

ção cível nQ 2.978 em Grande de Embargos, e Recu~ 

so ExtraorciinÉi.rio n2 27.559), com trânsito em ju_l 

gado, sem qualquer propositura de rescis;ria 

anos decorridos voltam à carga as mesmas demarca 

ç;es, digo demandantes, por via de Temer;ria Aç~o 

de Usucapi~o concernente as mesmas terras, como 1 

se usucapivcis pudessem ser as terras dos silvice 

las - vi~oriosos na 1~ inst~ncia~ a despeito : da 

temerj_dade da lide e da afronta e~ .,judicatn 

veio o pleito novamente a este Tribunal, em r-e c u r 

so de oficio e apelo da Uni;o Federal, aqui rece 

bendo a inevit~vel repulsa essa segunda tentativa 

de tomada das terras dos inctios Pancarus - Scnten 

ça reformada, a unanimidade, para se declarar im 

procedente a Ação de Usucapião, restabelecendo o 

direito de posse dnquclcs silvÍcola.s.11 

A Aç;b de Usucapi;o terminou ai, sem que os posseiros recorres 

sem. 

1.c - A Aç;o de neintegraç~o de Posse 

• Em 07 de fevereiro de 1969, menos de 02 (dois) anos depois1 

de rejeitada a Usucapi~o dos posseiros, a FUNA! prop3s perante o 

Juizo Federal em Recife, uma Aç~o de Rcintegraç~o de Posse em fa- 

vor dos Pankararu. 

seriam os mesmos p o s se í.r-o s autores da Usucapião 

a quem, na inicial, a fUNAI a Le g a s e r-crn 11locatários de t.e r-r a s da 

União, de posse e usufruto dos remanescentes :Í.ndios Parik az-u s!' . 

A área proposta para a reintegração de posse dos Índios se - 

ria de duas 16guas e um quarto , justrunente aquela requerida pe 

los posseiros para a Usucapiao. 

Em 16 de outubro de 1969 os réus (Miguel Gomes Maurício e 

outros) ~ontes~.2 a ação, a Le g arido que: 

Para os r;us trata-se de lutas pela sobreviv~n 

eia, 

-- - ----- ---------- 
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- 
1iindios e posseiros nascem, vivem e morrem en- 

volvi.dos na reciprocidade do ó d.í o!' , formcntndo 

pelos agentes do governo. 

- Estão na posse da ãrea hã mais de 178 anos sem 

oposição nem contestação de ninguém. 

- O próprio governo, em 1879, demarcou urna l~gua 

em quadra para os Índios. 

- O S.P.I. lhes impôs a assinaturas de contratos 

de locaç5.o. 

-110 único documento até agora exibido onde ficou 

patenteada a interferência do governo sobre as 

referidas terras foi o Alvaré da Corôa, de 

1700, doando uma lêgua de terras em quadra aos 

Pankarus11• 

- O conceito de posse vigente no c;digo civil. 

- Reintegrar os Pankararu na posse seria fazer 1 

reforma agrãria às custas deles. 

- O problema não ê apenas judicial, mas humano , 

social e econômico. 

Requer que a autora fique intimada a aprcsen - 

tar todos os documentos cm seu poder que tra - 

tam sobre os Pankararu de 1700 até aquela data. 

Em 1973 3. FUf.!AI requer seja dado andamento ao processo. 

Em 1980, 12 de março! a FUNAI requer ao juízo do feito o an 

damente do processo, e que oficie ao Departamento de Policia Fe 

deral (D.P.F.) para dar garantias de vida aos Índios e servidores 

do Posto, abrindo inquérito para apurar as responsabilidades so - 

bre a destruição dos raarcos em Caldeirão e a expulsão dos índios 

de suas casas. 

Ainda em 05 de março de 1980 o.Juízo federal da 2~ vara da 

Secção Judiciária de Pcrnambuco1 solicita providências ao supe - 

rintendente regional do D.P.F. em Pernambuco. 

Em 26 de março de 1900, a União Federal requer sua integra - 

ção na lide, como litisconsorte ativa. 
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Em ab r- 11 de 19130 a FUNAI tendo em vis ta despacho do juízo 

11e objetivando uma solução rnais rápida neste feito, sobretudo 1 

em face dos acontecimentos do dia 04 de março quando os réus qu! 

braram vários r.iarcos e expulsaram os índios de suas casas e ro - 

ças", requer a desistência da ação em relação a 21 dos réus. 

Em 1.4- de abril de 1980, Ho r t.ê nc Lo Gomes Mauricio e outros 

réus revéis, alegam, quanto à inicial, que a autora não anexou 1 

prova de domínio sobre toda a ~rea sub-j0dlce; que os réus estão 

na posse de boa-fé e possuem o direito ã indenização e ã'reten - 

ção, e reguer_EEosseBuirnento do feito e a retenção alct;ada, até 

que após a avaliação judicial sejam indeniZadas as benfe1.torias1 

e acessôes dos curatelados. 

Em 23 de abril de 1900 a FUNAI requer o julgamento antecipa- 

do da lide, com base nos julgados anteriores. 

Em 06 de maio de 1980 o Juízo Federal julgou improcedente a 

ação, alegando que n autora nno teria provado o esbulho posses 

sório por parte dos réus (posseiros). 

O Em 11 de junho c.le 1980 a FUNAI apela (Apelação Civel n2 

para o Tribunal negional Federal. 

Após 06, (seis) anos da interposição da apelação vem o julGa - 

mc n t.o- a 28 de outubro de 1986 a p r-Lm e I r-a turma do T.n .. f. ( minis 

tros Dias Trindade i \/ashington Bolívar e Ilrnar Galvão) por unan í rn í 

dade, negou provimento ao recurso 

Diz a ementa : Civil e Processual Civil. 

Terras dos índios. Locação a posseiros. Açao de 

Reintegraçno de posse. Pressupostos. Somente de - 

pois de rescindida a locação, que a inicial rca - 

firma existente, ~ que a fUNAI poderá utilizar-se 

da ação de reintegr8ção de posse contra os lcatá 

rios das Terras da,União onde J1abitam os Índios 1 
- . 

Pankarus, no municlcipio de Petrolindia, Pernambu 

co. 

OBS.: A Funai, ao que parece, n~o teria recorrido do acordao, 

nem também a União. Assim, a decisão teria transitado em julgado. 
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1. d - A Açao de Mandarl_o de Se~rMça ( níl 20. 751-5-Df) 

@ Em 11 de novembro de 1987, um ano apbs a FUNAI haver perd! 

do a Reintegraç~o de Posse, Jo~o Ara~jo Silva e outros, residen 

tes em Caldeirão ·, Denque re r· e Cacheado, impetraram perante o S.!:_1_ 

premo Tribunal Fe ele r a I Mandado de Se2uranç a contra A to do Pres..t- 

dente da Rep~blica (Decreto Federal nº 94.603, de 14 de julho de 

1987) que homologa demarcaç8.o administrativa da área indigcni:l P<-'.n- 

kararu. 

Alega a inicial que: 

- a posse dos autores e mansa e pacÍfica,c se da 

há mais de dois séculos (séc. XVII), "orii:;ina.::: 

do-se das concessões feitas por Garcia de Àvi 

la -Pereira e Aragao e documentados no vinculo 

do morgado da Casa Re a I da Torre 11• 

as tr&nsmissÕes de posse ocorreram e ocorrem 1 

atrav~s de simples recibos, escrituras partic~ 

lares de compra e venda, invent;rios e formais 

de partilha, ou simples divisão sem documenta- 

- Ç ClO. 

--Os Parik a r-ar-u seriam originários das margens do 

S~o Francisco (Glbria/BA.). O aldeamento teria 

sido reconhecido em 1700 pelo alvar~ régio de 

23 de novembro, que concebeu uma légua em qua- 

dra aos Índios que se organizassem em aldea - 

men tos. 

indios e posseiros sempre terirun respeitado e~ 

sa légua em quadra, que em 1879 foi demarcada' 

por ordem do Governo da Província de Pernambu- 

co. 

- A area indígena teria as melhores terras agri 

cult~veis, com muitas ~rens sem exploraç~o. 

- A harmonia foi quebrada em 1940 com a demarca- 

ç;o , pelo S.P.1. que quebrou o principio da 

1;gua em quadra, n;o atingindo pelo lado de Ta 

c ar-at u onde ne goc í a r-am com as i'amÍ1ias ricas. 
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- J\s re 1 açÕ es Índios-posseiros continuam normais, 

ambos respeitando a demarcação da légua cm qua- 

d r-a de 1079. 

- Al~uns Índios tentaram aproveitar-se da mcdiç;o 

de 1940, mas recuaram. 

- Alguns agricultores desesperados de s t r-u ír-ara nl 

guns marcos dessa demarcaç;o de 1940, mas eles' 

foram restabelecidos por conselho de entidades' 

de classe dos impetrantes. 

Sindicato, Fetape e Contag assumiram a represe~ 

taçÕ.o dos .í mp e t r-an tes perante o Governo. Em a. 

gosto de 1904, exp;s ao MINTER o ao MEAF a situ 

aç~o da ~rea: 369 (tre~entas e sessenta e nove) 

fn.r.1ilias de posseiros, 1º805 (um m í.L, oitocen - 

tos e oitentn e cinco) pessoas1 3.765 (três mil 

setecentos e sessenta e cinco) hc. de roços, 

5.816 (cinco mil, oitocentos e dezesseis) cabe 

ças de criatÓrio. 

- A FUf!AI teria r-e sp on d í d o afirmando a obrigatorl_e 

dade do levantamento de campo de acordo com o 

decreto nQ BD .110/03, a- necessidade de consíctc·--· 

raro consenso histórico sobre a antiguidade da 

ocupaç~o e a situaç~o atual, e teria solicitado 

a indlcaçio de um representante do sindicato p~ 

ra par~icipar do Grupo de Trabalho de Identifi 

ç~o r Delimitação. 
! 

Ao inv~s de participaçio no levantamento, o que 

houve? cm 85 e 861 foi repressão pela Policia 1 

Federal. 

- O Decreto de Homologação Lmp Lí.c a em retirada 

dos ocupantes, e no estado de Pernambuco não hÓ 

mais locais para ·reassent~-los. 

- a FUNAI não realizou o levantamento fundiário 

n~o observou a antiguidade da ocupnç~o, nem ana 

lisou devidamente a situaç~o atual da ~rea. 
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Em 30 de novembro de 1987, o ministro do S.T.F., Moreira Al- 

ves, relator do Mandado de seGurança, acata o eedidq de liminar' 

dos posseiros. 

Em 15 de dezembro de 198 7 o !H RAD e o MINTER prestam Ln I'o r-raa 

ç o e s , 

Em 14 de dezembro de 19B7, o Gabinete Civil da Presid~ncia 1 

da Rep~blica presta informaç~es ao Supremo para instruir o proce~ 

so. 

Em documento onde n~o consta a data, a FUNAI requer a reconsi 

dcraçio do despacho que suspendeu, liminarmente, a aplicaç;o do 

Decreto n2 94.603/87. 

Em 08 de fevereiro de 1908, o procurador da ílep~blica Gilmar 
1 

F. Mendes encaminha pare~er (nQ 440/80) da Procuradoria Geral da 

RepÚbl ica, pelo in de f e r í.rne n to do r,1andado de Segurança. O motivo : 

ser o M.S. via inict5ne3 para discuss;o de mat~ria de fato compl~ 

x a , 

Em 26 de m a í.o de 1988, em sessão plenária, o S.T.F. I n de f e - 

riu o Mandado de Se g u r arrç a , "ressalvando aos mesmos as vias ord_! 

n~rias no que diz respeito~ questão de saber se as ireas ocupa 

das pelos irnpe t r ari t e s são, ou não, Terras indígenas. 11 
( nensaEcr.11 

do Min. Rafael Maycr ao Presidente da ílep~blica, em 01.06.BU). 

não disponos dos votos dos mí n í.s t ro s , nem do ac o r d ao , 

nem da Ementa da decisão. Portanto, não sabemos se a decisaa 

foi unânime ou não~ e nem exataraente qual a fundamentação dos mi 

ni s t r-os , Mas ternos i.nformaçõe s de que o parecer do Procuradoria 

Geral da Rep~blica teria sido acolhido (o de ser o m.s. u~a via1 

unid~nea para mat~ria de fato complexa.) 

MSS/!39 


