
--- -----·---· ---- 

Fundação Naclonal do fndlo 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

5!1 Superintandêncla Eucutlva Regional 

MEMO Nº OJJ6j ASJ/ ADR-RECI FE/94. Em, 27.04.94, 

DO: Advogado da ADR-Recife 
AO: Administrador Regional de Rerife ~. 
ASSUNTO: Defesas Judiciais dos Direitos .do Povo 

Indígena Ttemembé Pela FUNAI 

Senhor Administrador 

01, Pelo presente, por solicitação da ~ 
Procuradoria-Geral, para atendimento a Missão Tr~m@m 
bé, encaminhamos a documentac~o referente a defesa Ju 
dlclal pela FUNAI dos dlreitos do Povo Indígena Tre 
membê. 

02, f\ FUNAI, contra a, ore tensões de sus 
pensão e nulidade do processo de Demarcação da 
Terra Indígena rrenenoé. rormrlades oeta DUCôCO AGRÍCO 
LAS/A,, perante a 3ª Vara da Justiça Federal/CE, ado 
tau as proyidências seguintes: ·.._. 

( a) interposição de ~ec~rso de 
l9rav~ cdle I~strliJJllllelíllt~,contra 
a decisão liminar suspensiva 
do processo Administrativo 
de Demarcação da terra Indí 
gena; 

< b) impetracão de Mandado de Se. 
guranca, para cassação de 11 
minar que suspendeu o proces 
so de demarcação; 
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Fundação Naclonal do fndlo 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

S~ Superintendência E~ocutlva Regional 

e c) oferecimento de defesa, sob 
a forma de contestação, nas 
Ação cautelar e Ação Declara 
tória de Nulidade de Proces 
so Administrativo; 

- 

d ) reitera;:ão da cassação da 11 
minar do Jufzo Federal, no 
Mandado de Segurança, peran 
te o Tribunal Regional Fede 
ral da 5ª Região, sediado em 
Recife/PE; 

e e ) in~ugnacão do perito nomeado 
pelo Juízo, por não habilita 
do como antropólogo, quando 
a perícia é essencialmente 
antropológica, para comprova 
cão por exames etnohistóri - 
cos da tradicionalidade da 
ocupação indígena e a presen 
te dos índios Tremembé, com 
seus usos, costumes e tradi 
ções e seu direito territo - 
rial; 

< f) tndlcacão de antropológa, co 
1no assistente "técnica da 
FUNAI, para a perícia judi 
cial; e 

< g) apresentação de quesitos de 
natureza antropológica. 

03. Logo, as atuais fases processuais, 
de ambas as acões, consistem na impugnacão do perito 
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judicial,sujeita a decisão, e na realização de perí 
cia- além das decisões sobre o recurso e a segurança, 

04. Com refer~ncia ao Mandado de Segu 
rança, o Juiz Relator despachou no sentido de aprecia 
ção da Liminar de cassação da decisão da Juiza Fede 
ral, após suas informações, já por ela prestadas, ten 
do o então Relator ·sido nomeado Presidente do Tribu 
nal, acarretando a necessidade de sorteio de novo Rg 
lator, a quem con1pete a decisão da liminar no Mandado 
de Segurança e seu encaminh~nento ao Plenário para 
Julgamento. 

05. Ad~1~is, a FUNAI,em seu Mandado de 
Segurança, perante o Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, sediado em Recife/PE, reiterou a cassação da 
decisão liminar do Juízo Federal, pela sua decisão na 
realidade, como efeitos direto e indireto, ter: 

( a) suspendido ilegalmente o Pro 
cesso Administrativo de De 
marcação da Terra Indígena 
Tremembé; 

( b) sustadas as atividades instl 
-tucionais da FUNAI; 

( e) bloqueadffias atividades sanl 
tárias e de saúde em favor 
dos índios, inclusive por o~ 
tro órgão público -- Funda - 
cão Nacional de Saúde-FNS; 

(d) contribuído para persergu1 - 
cães, ameacas de morte e es 
pancamentos de índios; 
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(e) infringidas as ordem Jurfdi 
ca e a ordem pública. 

06. Assim, solicitamos a v.sª. o enca 
minhamento do presente, com a documentação acostada , 
ã Procuradoria-Geral, na forma e para os fins solici 
tados. 
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