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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

EXMO. SENHOR MINISTRO DA JUSTIÇA, 

SENHOR PRESIDENTE DA FUNAI. 

NIA, os AGEICULTOEES.DA--ÁliEA---DO--FUNIL e o POVO EM 

GEEAL, através dos inclusos abaixo- assinados, vêm, mui res 

peitosamente suplicar a especial atenção das Dignas Autori- 

dades, para a graviqade das irregularidades evidenciadas no 

incluso documento, clamando pela adoção de imediatas pro 

vidências ao final sugeridas. 

Corfiantes em que este Governo, da 

Reconstrução Nacional, não se omitirá diante dos êrros come- 

tidos e acumulados, causadores da infelicidade e miserabilida 

de de tantas familias, e diante da iminência de levar outras 

familias deste MunicÍpio às mesmas dramáttás OJndiçÕes, pedem 

e e ape r-am.« a mercê da atenção governamental, da qual resul- 

tará a tão esperada. 

JUSTIÇA 1 

TOCANTÍNIA, 29 de junho de 1990. 

A DIRETORIA: 
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A-SITUAÇÃO--INDÍGENA--DO-MUNICiFIO-DE-TOCANTÍNIA-~-TO 

I - A traumática implantação da Reserva Xerente, em 1972. 

II - A miserabilidade das familias expulsas de suas terras , 

muitas das quais tituladas. 

III- A situação criada por menos de uma centena ce Índios Xe- 

rentes ( adultos e crianças) que se recusaram a se trans 

ferir para a Reserva, descumprindo assim um acÔrdo ver- 

bal feito entre a FUNAI e o Prefeito deTocantÍnia. 

IV - A irregular criação da segunda reserva no Municipio- 

A do Funil- 

V - A dramática situação do Municipio face às Reservas' 

Xerentes e do FUNIL 

VI - A situação dos posseiros, lavradores e pecuaristas 

se implantada a Reserva do Funil. 

VII- A solução correta, justa e ideal. 

VIII-A solução conciliatória, tolerável. 

IX - A solução absurda, injusta e intolerável. 

X - Plantas do Municipio, Áreas das Reservas e a Remanes- 

cen te. 
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I - A traumática implantação da reserva Xerente, em 1g72 

Através do Decreto nº 71.107 de 1972, foi declarada e 

situada a Reserva Indigena Xerente, do Municipio de Tocanti 

nia, para abrigar cerca de 800 ( oitocentos) Índios xerentes, 

com área superior a 167.000 hectares, dentro dos limites e 

confrontações constantes do art. lº, dispondo em seu art.32 

que: 

11 A Funai promoverá as medidas neces 

sárias à desocupação da área reser 

vada neste Decreto, em coloboração 

com orgãos federais, estaduais e 

rm.lnicipais competentes, observado o 

disposto nos§ lº e 22 do art. 198 

da e. Federal". 

Ocorre que,dentro dos limites da área reservada,havia' 

cerca de duzentos e cincoenta familias que a ocupavam legi 

timamente, muitos na qualidade de posseiros, há décadas, e 

muitos na qualidade de titulares de dominio, legalmente regis 

trados no Cartório Imobiliário, o quanto já bastaria para com 

provar não se tratar de terras habitadas pelos indigenas, 

consoante previsto no citado art. 198 da Lei Maior. 

II - A miserabilidade das famÍlias expulsas-de ·~ terras 

A FUNAI deu fiel cumprimento ao art. 32 do Decreto, e 
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e em tais condições, sem processo expropriatÓrio ou outro 

procedimento legal indenizatório, mas apenas usando de seu 

poder de presão, de fÔrç a policial e dos próprios Índios, 

êstes agigantados em sua natural violência, e todos juntos, 

invadiram as fazendas, derrubaram as cêrcas,queimaram as ca- 

sas e expulsaram posseiros e proprietários das terras, mer~ 

cendo destaque a morte de três pessoas de uma mesma familia, 

depois de barbarizados pelos Índios. 

Pois bem, Dignas Autoridades, êsses proprietários e pos 

seiros, todos honrados agricultores e pequenos pecuaristas 

vivem, até hoje, dramática e miserávelmente na periferia de 

TocantÍnia e Municipios vizinhos, pois JAMAIS RECEBERAM UM 

NÍQUEL de indenização, quer pelas terras de que eram legiti- 

mos proprietários, quer pelas benfeitorias implantadas nas 

áreas por eles possuídas e onde desenvolviam suas ativida 

des, gerando bens para a família e riquezas para o Munici 

pio. 

Todavia, em que pese toda a infelicidade, desgraça e mi 

séria que a implantação da Reserva Xerente causou à Família 
honrada e pacifÍca de TocantÍnia, cêrca de oi tenta desses 

Índios, entre adultos e crianças, se recusaram a se trans 

ferir para essa Reserva e permaneceram em área de aproximad~ 

mente 6.000 hectares, no local denominado FUNIL. à margem 
esquerda da Rodovia TocantÍnia- Porto Nacional, sem qualquer 

providência da Funai, sendo legitimo até suspeitar-se se a 

própria Funai não os teria induzido a ali permanecerem,p~ 
/ , 

ra criaçao de um Nucleo indígena, uma Aldeia, e posterior- 

mente outra Reserva, descumprido acÔrdo feito entre o então 

Prefeito Municipal, o Coronel Geraldo de Freitas atual 

Secretário de Segurança PÚblica do Estado do Tocantins e a 
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a própria Funai, no sentido de serem transferidos todos os 

Índios, uma vez concluída a demarcação da área Xerente. 

Pois bem, Senhor Presidente, Senhor Ministro,êsses Ín 

dios, até então, conviviam pacificamente com os agricul- 

tores circunvizinhos. Todavia, logo passaram a incomadar a 

todos, invadindo 

taçÕes, roubando 

as propriedades, destruindo cêrcas e pla~ 

arame em grande quantidade, roubando gado, 

porccs, galinhas, como se vê nas ocorrências policiais ane- 

xadas ao processo nº 000013631/90-82 da Presidência da RepÚ- 

blica, em mãos do Ministro da Justiça, inclusive ameaçan- 

do a integridade fÍsica e a vida de todos, e tudo isso com a 

complacência da Funai, que passou a prestar serviço permane~ 

te no Posto instalado na" Aldeia do Funil". 

E o que a princípio era mera suspeita, o tempo se encar 

regou de comprovar, pois com o aval da Funai, êstes cerca de 

80 (oitenta) Índios, passaram a reivindicar a criação da 

Reserva Funil, com a ampliação de seus limites, para alcançar 

cerca de 16.000 hectares, prejudicando e ameaçando de ex- 

pulsão mais 62 familias, como se não bastasse a Reserva' 

Xeregte que infelicitou, pela expulsã~cêrca de outras 250 

familias para abrigar 800 Índios em 167.000 hectares, o que 

equivale ao absurdo de mais de duzentos hectares para cada 

Índio, inclusive para as crianças. 

Em que pese a reação da população deste Município e os 

protestos dos agricultores e pequenos pecuaristas alcança- 

dos pela pretensão desses oitenta Índios, entre adultos e 

crianças, a FUNAI, por seu Presidente, entendeu de criar a 

Reserva do Funil, através da Portaria n2. 1.187-E, de 24.02.82, 

publicada no D.O.U. edição de 03.03.1982, com à área de 16.000 

hectares. 

~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~--~-~~~~~---~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~ 
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11 Data máxima vênia 11, Senhor Presidente, Senhor 

Ministro, essa Portaria não poderá prevalecer, impondo-se ' 

sua imediata revogação, diante das graves irregularidades que 

a cercam e que devem merecer especial consideração, asa 

ber: 

a) Fundamenta-se a Portaria no disposto no artigo 25 

da Lei 6.001, de 1973, segundo a qual compete à 
FUNAI, na qualidade de orgão federal de assistên 

cia aos silvi.colas, "_assegurar e garantir aos Ín 

dios a posse permanente das terras por eles ha- 

bitadas". 

Ocorre que, a pretexto de " garantir aos Í.ndi os a 

posse permanente das terras por eles habi tadas11, o Senhor ' 

Presidente da Funai, ampliou a área do Funil, irregularmen- 

te ocupada por cerca de 80 Índios, remacescentes do Grupo ' 

Xerente, de cêrca de menos de 6.000 para 16.000 hectares. 

"Venia concessa", nem o dispositivo legal invocado, 

ou outro qualquer,autoriza a FUNAI, ou seu Presidente a 

~ declarar como de habitação e ocupação permanente11, de 

qualquer grupo indígena, áreas de terras jamais habitadas ' 

ou ocupadas por tais indios . 

b) A Portaria reconhece que tais Índios - cerca de 

oitenta-, são remanecentes do grupo Xerentes,que 
, 

ja possuem neste Município de TocantÍnia uma área 
' ' 

de mais de 167.000 hectares, o que, por si só, não 

autorizaria a criação de outra Reserva. 

c) A portaria chega ao absurdo de consignar, expressa 

mente, que "não obstante a Reserva Indígena Xe- 

rente, no Município de Tocantinia, institui.da pe- 

lo Decreto 71.107 de 14 de setembro de 1972, os 

inàios Xerentes da Aldeia Funil não concoràaram' ~ ~- 
em se transferir 



-5- 

Reserva". 

d) A aludida Portaria vai mais além ainda, consagra 

o absurdo de, sem qualquer pudor ou constrangime~ 

to, consignar, também expressamente: 

" que a liderança ind1gena da Aldeia Funil, 

em reunião realizada em 12 de fevereiro de 

1982, nesta sede, concordaram ( irÔnicamen 

te com êrro de concordincia e tudo), com 

os limites propostos pelo Grupo de Trabalho 

(Portaria nº 883-E-81) conforme consta da 

carta resumo de fls. 214/215 do processo 

FUNAI/ 7ª DR/047/76, POR ATENDEREM AS SUAS 

REIVINDICAÇÔES ATUAIS11 

( conf. doe. em anexo) 

Seobor--Presideote, Seobor--Mioistro: 

11 Data vênia11, diante de tamanha irregularidade, con 

sistente na extrapolação de competência,.consistente no 

pretexto de fixar área ocupada por indigenas, para ampliar 

a área e fixar limites jamais ocupados pelos silvícolas; 

diante do absurdo de reconhecer que os Índios do FUNIL são re- 

manescentes do Grupo Xerente; diante do absurdo de reconhe- 

cer que, nao obstante a criação da Reserva Xerente, êsses 

Índios se recusaram a se transferirem para a referida Reser 

va Xerente; diante do absurdo de que a liderança indigena' 

da Aldeia do Funil concordou com os limites propostos, por 

que êstes II atendem as suas reivindicações atuais", as- 

siste-nos o direito de perguntar: 

mÍlias, dei tpequeoos produtores, Al.lmildes posseiros q1.1e -!:lá 

décadas,~~ familias, ocupam verdadeirame~te a área am- 
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ampliada, e que não são remanescentes de grupo algum, que 

não têm outra terra para escolher, que não têm para onde ir, 

que são os verdadeiros pés descalços e descamizados, foram 

ouvidos? Foram consultados? Alguem lhes deu alguma opção? 

Evidentemente, a resposta é negativa, porque eles não têm 

nenhuma Fundação dotada de fartas verbas do Tesouro Naci~- 

nal e do Exterior para cuidar dêsse Grupo de Familias que 

tem que trabalhar e produzir para sobreviver, diversamente do 

Índio, que nada produz e se dá ao luxo de aceitar ou não a 

área que lhe é dada de escolher outra, de concordar com limi 
' 

tes, de expulsar os verdadeiros produtores. 

Todavia, as Familias e o Povo de Tocantinia acreditam 

no Govêrno da Reconstrução Nacional, acreditam na seriedade 

de propósitos dos homens que estão~ Poder, acreditam 

na Justiça destes homens e na Justiça de Deus, e, por 

isso, têm a certeza de que as Dignas autoridades a quem ora 

suplicam, não se omitirão, e adotarao imediatamente as provi 

dências ao final preconizadas, indispensáveis para se evi- 

tara consumação de mais uma tragédia sobre este já debili 

tado Município e sua gente. 

Xerente e Funil. 

Com o advento da Reserva Xerente, em 1972, com a área 

de 167.542 hectares, para abrigar cerca de 800 Índios( mais 

de 200 hectares para cada Índio, entre adultos e crianças) , 

representando 52% da área do Municipio, este ficou redu- 

zido a 48% de sua área total. 

Posteriormente a criaçao do Município de Aparecida 

do Rio Negro, absorveu outros 30%, restando para TocantÍnia, 

apenas 18% de seu território, para todas as atividades,tanto 

,___......banas quanto rurais, o quanto basta para dar 

------------ - - --------- - ------ 
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uma ideia das dificuldades econômico-financeiras, pelas 

quais passa este Municipio. 

Por outro ~ado, com o advento da irregular e absurda 

Portaria 1.187-E de 24.02.82, da Funai, criando a Reserva 

Funil, com 16.000 hectares, mais 6% da area total do Mu- 

nicipio foram absorvidos, de tudo restando apenas 12% 1 

para sua população urbana e para as atividades de produção ' 

agrícola e pastoril, agravando sensivelmente a já dramá- 

tica situação econÔmico-finaceira, especialmente se essa mal 

fadada reserva Funil vier a ser implantada como deseja a 

Funai, para atender as exigências de um grupo de 80 Ín- 

dios ( entre adultos e criaças), "que não concordaram em 

se transferir para a Reserva Xe r-e n t e '! , com a área absurda 

de 167.542 hectares, para atender apenas 800 Índios. 

VI - A situação~ Posseiros - Lavradores·! ~ecuaristas- 

se implaPtada ~ Reserva FuPil 

Pretende a FUNAI indenizar os posseiros abrangidos ' 

pelo alargamento dos limites da Reserva Funil, mas apenas' 

no que tange às benfeitorias, e, ainda assim, somente aqu~ 

les por ela própria julgados de boa ré, segundo seus crité 

rios unilateralmente fixados, sem observância do principio 

contraditório, que seria o mínimo a serobservado em um sa- 

lutar regime de respeito aos direitos de qualquer cidadão, 

valendo lembrar que até mesmo os mais periculosos bandi 

dos e fascinaras têm direito a se defender, sob pena de 

nulidade processual, pelo que também inaceitável se apreseo 

ta o procedimento da FUNAI em relação aos posseiros, de 

terras devolutas, cujo crime foi o de trabalhar honradameP 

te para, honradamente, criar sua familia, produzindo 
- graos , carne suína e bovina, leite e derivados à população, 

. -----------·· -------------------'------ 
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e recolher os tributos correspondentes, tudo absolutamente de 

acÔrdo com a Legislação do Estado políticamente constituído e 

organizado. 

11 Data maxima vênia 11, Dignas Autoridades, os possei 

ros não desejam qualquer indenização, a título algum, o que 

desejam, isto sim.é permanecer em suas terras - onde se encon 

tram há muitos anos - e continuar produzindo, como sempre o 

fizeram, merecendo ser lembrado que a simples existência des 

ses posseiros, nessa terra, há décadas, por sÍ ou por seus 1 

antecessores, bastaria para comprovar a irregularidade e a 

falsidade constante da Portaria impugnada, pois se na área 

delimitada pela FUNAI, existem cêrca de 62 famílias, com 

fazendas formadas, é evidente que essas áreas não são ha 

bitadas pelos Índios, pois pela simples Lei da Fisica, não 1 

cabem dois corpos em um Único espaço 

VII A SOLUÇAO CORRETA, JUSTA E IDEAL. 

À luz dos fatcs históricos constantes deste docurnen- 

to, a solução correta, justa e ideal é a revogação pura e sim- 

ples, da Portaria n2 l.187~, da FUNAI, a remoção dos 80 Índios, 

remanescentes do Grupo Xerente, para a Reserva, e a distribui 

ção da área de cêrca de 6.000 hectares por eles ocupadas, no 

Funil, mediante licitação, a quem desejar produzir efetivamen- 

te, e a consequente legitimação das 62 posses existentes 

dentro dos limites estabelecidos pela FUNAI, para que 

essas familias possam, tranquilamente, prosseguir suas 

atividades, sem qualquer perburbação pela população indige- 

na, mediante invasão de suas posses, roubo de criação, 

roubo de arame, destruição de cercas e de plantaçÕes,etc., 

corno vem ocorrendo, com a complacente assistência da 

FUNAI 
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VIII A SOLUÇÃO CO~CILIATÓRIA, TOLERÁVEL 

Admitindo-se que as Dignas Autoridades Governamentais 

não desejem radicalizar e em conseguencia, adotem uma solução 

conciliatória, em tal hipótese , os suplicantes desejam se 

antecipar e declarar que consideram tolerável a permanência' 

dos Índios remanescentes do Grupo Xerente, apenas e tão sÓme~ 

te na área por eles efetivamente ocupada na Aldeia do Funil 

com cêrca de 6.000 hectares aproximadamente, localizada tão so 

mente à margem esquerda da Estrada Tocantinia a Porto Nacional 
e, em consequência, retifique-se a Portaria já mencionada, li 

berando, dessa forma, todas as áreas dos posseiros para a ex- 

pedição dos títulos de propriedade, assegurando-se-lhes, a 

continuação da posse mansa e pacífica por eles e por seus 

antecessores, sempre exercida, respondendo a FUNAI, por quai~ 

quer atos de turbação e prejuizos que os Índios lhes possam 

causar, de agora em diante. 

IX - A SOLUÇÃO ABSURDA, INJUSTA E INTOLERÁVEL 

11 Venia concessa ", Senhor Presidente, Senhor Minis 

tro, os suplicantes desejam encarecer a Vossas Excelências 

com todo o respeito e acatamento, que seria absolutamente in 

justa, inaceitável e intolerável, a permanência da Portaria 

Funai n9 1.187-E, pelas irregularidades, pela manifesta extra 

polação da competência da FUNAI, pelas incongruências nela 

contidas e apontadas, pela manifesta confissão de que os 

· limites da Reserva foram estabelecidos segundo a pretensão 

dos Índios, A permanência dessa Portaria prejudicaria, 

eobr-emane í.r-aj. e injustificadamente, as 62 famílias de po- 

seiros, o Município de TocantÍnia e sua população em geral, 
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já tão duramente prejudicados pela implantação da Reserva 

Xerente, conforme relatado neste documento. 

TODAVIA, os signatários deste documento e dos abai- 

xo-assinados inclusos, confiam em que Vossas Excelências ' 

não se omitirão e determinarão a imediata revogação dessa' 

infeliz, malsinada e malfadada Portaria-FUNAI, e adotarão uma 

das duas primeiras soluções apontadas, como medida de intei 

ra Justiça Social, em absoluta consonância com os sagrados 

postulados da Reconstrução Nacional. 

Juntando ao presente as plantas do Município, com 

a indicação das 
, 
are as das Reservas Xerente e do Funil, e 

restante, que bem demonstram a gra- da insignificante área 

vidade da situação criada pela FUNAI, pedem e esperam a mer- 

cê da indispensável atenção e do justo e imprescindível 

deferimento. 

Tocantinia, 29 de junho de 1990 

A DIRETORIA: 
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