
061-2267168 DAF FUNAI 824 P02 DEC 08 '94 11:21 

OF!CIO NQ 5D 1 / 94 - OAF 
Brasllia, .{)g, de dezembro de l 994 

Senhor Secretário, 

Em atendimento aos termos do av.iso n9 OS 84/SG/SDH de 14.11.94, 
referentes às correspondências elaboradas pelas lideranças Tremembé e 
pela Missão Tremembé, dirigidas ao Excelentissimo Presidente, Dr. Itamar 
Franco, queixando-se das arbitrariedades e truculência perpetradas prin 

cipalmente por posseiros e fazendeiros titulados na terra indigena, com 

o integral apoio do poder econôltlico e da corrente política a ele lig~ 
dos, temos o seguinte a esclarecer: 

1. O Grupo Técnico constituido através da Portaria n9 1366 
de 04. 09. 92. -para identi-ficar e delimitar a Terra Indí.gena 'rrememhé, en 
caminhou seu relatório, ooncluido., em 05.01.93. 

2. Submetido à apreciaQão da Diretoria de Assuntos 
rios, recebeu o parecer técnico favorável, publicado no D.o.u. em 
07.93. 

Fundiá 
27. 

3. Formado o processo próprio cm vistas à expedicão da porta 
ria declaratória da TI Tramembé, oom registro FUNAI/BSB/0431/93, foi 
encaminhado a esse Mini·stério pelo Ofício n9 252/PRESI, de 28 de julho 

de 1993. 

Ilmo. Sr. 
THtO PEREIRA DA SILVA 

Secretário Executivo do Ministério da Justioa 

Brasí.lia - DF 
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4. Analisado por sua Consultoria Jurídica, foi o processo 
considerado "em consonância com o art. 231 da ·CARTA MAGNA, Decreto nQ 
22/91 e Lei 6001/73, sem dissonâncias ou discrepâncias",pelo Parecer MJ 

n9 164 de ll.08~93, aprovado pelo sr. Consultor Jurídico em despacho 
do dia seguinte. 

5. O então Exmo. Sr. Ministro Maurício Correa, em despacho 

de 24.08~93, atendendo à contestação de proprietários de imóveis na TeE 
ra Indígena, em especial.a DUOCO.AGR!COLA S/A, que ingressou com ação 
cautelar, determinou o reexame do processo pela FUNAI. 

6. Em atendimento também ao despacho da MM9 Juíza da 3~ Va 

ra de Justiça Federal em Fortaleza, de 09.09.93, a FlJNAI pronunciou-se 
deviàamente, pela improcedência da acão, conforme expediente da Procur~ 

doria Geral de 17.09.93. 

7. O Antropólogo Carlos Guilherme Otaviano do Valle, outro 
profundo especialista no povo indígena Tremembé, também encaminhou rel~ 
tório, datado de 14.09.93, demonstrando a legitimidade dé seu direito 

histórico às terras reivindicadas. 

8. A FUNAI e o Ministério Público Federal, em abríl do pr! 

sente ano, interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão liminar su~ 
pensiva ão processo administrativo e mandado de segurança para a cassa 

ção da liminar. 

9. Em 20.05.94 o MM9 Juiz Lázaro Guimarães, do Tribunal R~ 
gional Federal da 5~ Região, em Recife, prolatou sentenca favorável ao 

recurso acima, permitindo o prosseguimento do processo 

de demar caçâo , 

10. Pelo MEMO n9 133/PG de 27.05.941 a Procuradoria Geral àa 
FUNAI encaminha à DAF a cópia da referida decisão, enfatizando em seu 

39 parágrafo que: 
"Em consequência, resta à FUNAI, em acatamento à decisão 

judicial, dar continuidade,, de imediato, à demarcação administrativa 

da referida área 11 • 

admini str ativo 
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11. A DAF, em 31.05.94, enviou o processo, devidamente i~ 

truido, à Presidência da FUNAI que, na mesma.data, o reencaminhou ao M! 
nistêrio da Justica para a assinatura da portaria declaratória. Novas 
cópias dos expedientes sobre a defesa judicial dos Tremem~é foram anex~ 

dos ao provesso, já nesse Ministério, pelo FAX n9 064/GAB/FRES de 16. 

06.94. 
12. Cópias de igual teor foram encaminhadas ao MJ pela Pr~ 

curadoria da União do Estado do Ceará. 
Sobre esta última documentação, manifestou-se a consultoria 

Jurídica sobre a observância da deoisãc judicial e,pelo Oficio CJ n9 

173 de 20.06.94, informou a Presidência da FUNAI. 
Vale aqui ressalv.ar que, àquela altura, como vimos, o próprio 

órgão tutor JÃ ESTAVA CIENTE DA SENTENÇA A PONTO DE HAVER ELE PRÕPRIO 

INFORMADO AO MJ. o que esparávamos, juntamente cem a comunidade indig~ 

na, era a expedição da portaria declaratória para que déssemos início 

IMEOIATÓ aos trabalhos de demarcação. 
Uma carta, assinada por dez deputados estaduais, evocando a 

oportunidade da ocasião ante a decisão judicial, apelava ao Exmo. sr. 
Ministro para que assinasse o ato. que determinaria a demarcação da Te~ 

ra 'l'remembé. 
A decisão da MM~ Juíza Germana Moraes em sentença de 04.07. 

94 em nada modificou o direito da demarca;ão, pois determinou apenas a 

abstencão de seu registro. 

13. Mesmo assim, questões foram levantadas pelo próprio MJ 

em despacho da Chefia do Gabinete de 18.07.94 à consultoria Juridica e 
do parecer da CEN/MJ de 22.07.94 que resultou em novo reencaminhamento 
do processo à FUNAI para "aguardar a competente decisão judicial.'~ 

l4. Em lógica e elucidativa resposta, a Proouradoria Jurid1 
cada FONAI, através do Parecer n9 007/PG de 09.10.94 e Despacho n9 
023/PG do dia seguinte, deixou bem claro a INEXIST!NCIA DE QUAISQUER IM 

PEDIMENTOS LEGAIS contra os trabalhos demarcatórios e muito menos co~ 
tra o ato que os autorizasse, ou seja, a portaria declaratória, 
solicitado assim, a reconsideracão do parecer e despacho retros 

sendo 
da 

-------------------~------------------------------~----------- -- -- 
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CJ/MJ. Neste sentido, ·a Presidência da FUNAI, por seu Ofício n9 461/ 
PRESI de 10. O 8. 94, mais uma vez apelou para que se atendesse II aos recla 
mos daquela comunidade indígena e ao clamor público como se vê nas mani 
festacões que permeiam o processo.·11 

15. Em novo despacho, datado de 17.08.94, a mesma Juíza Fed! 
ral da 3~ Vara, Germana Moraes indeferiu o peàido da medida liminar r! 
querido pela DUCOCO S/A contra a demarcação da Terra Indígena, sendo, 

pois a mesma autorizada, vedando-se apenas seu registro, tal como d~ 
terminado pela sentença anteriox, de 04 •. 07.94. ourahte todo esse perí~ 
do, aguardamos diuturnamente pelo ato que nos permitisse dar início aos 
trabalhos àe campo. 

16. Por seu último despacho, datado de 08 àe setembro 
rente, a mesma magistrada reconsidera sua sentença anterior e 
pelo sobrestamento total do processo, determinando a paralisaQão 

do cox 
decide 
de to 

das as providências concernentes à demarcação da Terra Indígena, eviden 
temente, por prazo não previsível. 

Diante do exposto e considerando-se a grande expectativa da 

comunidade T~emebê e demais entidades e pessoas interessadas na causa, 
traduzido na numerosa correspondência que nos é chegada, mister se faz 
enfatizar que esta Fundacão envidou os maiores e sinceros esforços em 
defesa da legítima reivindicação dos Tremembé pela demarcação de suas 
terras, meta esta que não chegou a ser alcançada no presente ano por 
impedimentos maiores e contrários aos nossos propósitos~ 

Prosseguimos, entretanto, conscientes de estarmos em cumpri 
mento do dever e esperançosos àe que não faltará ainda em tempo, a devi 
da convicção, pelo poder público, da procedência da causa Tremembé. 

Ata:eio;::e~. {ZF4 ~ 
MARIA PACHECO RO~~ 

Di~etora de Assuntos Fundiários 

DID/DAF/ACM/sb .. 


