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ILMO. SR. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI 

O Mun i c Í p i o de Pesqueira, Estado 'de.c Ee r-nambu : 

co. CGC nº l0.264.406/0001-35, por seu Prefeito, Evandro Mauro Maciel 

Chacon. brasileiro. casado, m~dico, residente i Av. Dr. isio Ara~jo 

riº 701. portador da c~dula de Identidade n2 690.529-SSP-PE., e do 

CIC riº 075.172.204-97, vem. tempestiva e respeitosamente. ~ presença 

de V. Sa. para CONTESTAR a demarcaç~o da ~reade terras de 26.980ha .. 

si.tu.1da no Municipin e DECLARADA como de posse permanente dos Índios 

XUCURUS pelo Decreto nº 252. de 29 de maio de 1992. fundamentando 

seu pedido no que disp~em os artJgos V. incismXXII e LV e 231. par~ 

grafo 1 s , da Cou s c i.tui çâo Federal. na Lei 6001/73. ( Estatuto do Ín 

dio) e no artigo 9º. do Decreto,.n2 1775. de 08.0l.96. pelas razoes 

de fato e de direito que passa a expor: 

1. O Mun (c.f pi o de Pesqueira. encravado no Agreste Se t e nt.r- i.o n a I de ·Per 

, 2 - 6 nambuco. com area de 900Km e uma popuJ.açao de 0,000 (sessenta mil) 

habitantes. tem. aproximad<lmente. 40% (quar"enta porcento) destes resi 

dindo, trabalhando e produzindo na Zona Rural.. 

2. ~u;i. ecn n om ia bás i.o a resu] ta da pr-o du ç ao e i n du a t: _ri.ali. z a ç ão de pr~ 

dutos a g r f colas como o mi lho. o tomate. a go iab a , a pi menta. o figo. 

a b a n a n a , a manga. além da e r i.açiÍ o de gado bovino, , 
sui.no e ovino. da 
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avicultura e da piscicultura e da lav~ura de subsistência. 

3. A declaração de posse permanente dos Índios Xucut'us sob 26.980ha. 

(vinte e seis mjl, novecentos e oitenta hectat'es) de tePras. locali- 

z a da s a partir do limite da cidade de Pesqueira, envolvendo o d i.s t.r I 

to de Cimbres, varias vilas. povoados, fazendas e posse~ de pequenos 

agricultores e incidindo. justamente, na ~reamais produtiva do Mun! 

cÍpio .. criou um clima de tensio social na regiio, diante do qual n 

Munic{pio nio pode nem deve omitir-se. 

4. Preliminarmente, esclarece o a ígn ati ar-Lo que, pessoalmente ._e .c omo=-v 

representante legal dos pesqueirenses, reconhece a existê~ia de des 

cendentes dos Índios XUCURUS no Municipi.o, cujos costumes, usos e tr~ 

d i.çÕes devem set~ preservados e r-e s pe i.tados. Pede vê n ia , porém, para 

discordar do laudo antropolÓgico e do levantamento fundL~rio produzi 

dos por t~cnicos desse 6rg;o, que apresentaram conclus~es contraditÓ 

rias e absolutamente irreais. 

5. Em síntese. embora confessem os t~cnicos 11~0 terem procedido o 1~ 

vantamento cartorial e o mapa caclastral. afirmam. peremptoriamente, 

em suas conclus~es. a exist;rEia de mais de J.000 (tr~s mil) {ndios, 

d ist r:i.buidos em l 8 ( dez oi.to) Alei~ ias. Não obstante reconhecerem a 

INTEGRAÇÃ!) e o CONVÍVIO dos i.ndios Xucurus, com os não ind i os, h,~ 

mais de tr;s s~culos. e que da ~rea 26.980ha. proposta i demarcação 
- - ., ., ., ,I 

l 5. 180h;i .. e s t a o ocupados por n a o i ndi.os. e toda a a r e a e i.n t.e r-c a I'a d a 

por s.f ti i.o s de i.ndios e não i.ndi.os, concluem pela demarcação t.o t n L d a s 

terras. o que r-e pr-e s e n t a r-a evidente retrocesso no pr-oc e s s o de í.nt.e gr-a 

ç ao. 

6. Historicamente, reconhece a antrop<~ Joga WILMJ\ MARQUE:- LEITÃO, em 

seu Parecer. que desde 1671 tais terras foram destacadas do Pntrim~- 
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n i o P~b 1. i co at; r-av e s de ae ama r- ias e que aos Índios foi. ccd ida uma are a 

na localidade MIMOSO, surpreendentemente nio inclu{da na area a ser 

demarcada. Confirma. ainda, a Antrop~loga que com a Lei Imperial 601, 

de 1850, as terras ora pretendidas_co~o a.e posse permanente indígena, 
·.: .•. 

foram tituladas a não indios. 

7. Assim, estabelecendo o par~ grafo l Q, do art i.go 231 , eia Co n s t; i.tu i çiÍo 

Federal que para se caracterizar determinada área de 'terras como indi. 

gena, necessario se faz comprovar sua habitação pelos silvícolas, em 

cara ter permanente, a utilização por eles para suas :atividades prod~ 

tivas, al~m de sua imprescindibilidade i preservação dos recu~sos am 

bientais e a sua reproduçio f{sica e cultural, de acordo com os seus 

usos, costumes e tradiç~es, resulta que a ~rea proposta i demarcaçio 

não satisfaz a e x i g~ nc ia const i tuc i.onal, já que tais requisitos são 

cumulativos, não sendo suficientes isoladamente. não estando presen- 

tes no caso sub oxamen. 

8. Tivessem, Senhor Presidente, os T~cnicos dessa Fundaçio elaborado 

criterios:imente e, por certo. o laudo por eles produzido teria info:::_ 

mado a V. Sa. que na ~rea inicialmente proposta; delimi.taç~o existem 

25 (vinte e cinco) quil;metros de estrada asfaltada, 100 (cem) quil~- 
;-· 

metros de estradas vicinais, v~rios mananciais como Pedra D'Águ~ Af~ 

tos, Ipaneminha, Santana e P;o-de-Aç~car, que abastecem a populaçio 

de Pesqueira e alguns Munic{pios circunvizinhos, energia el~trica na 

maior parte das terras, telefone, televisio, escolas, postos desa~ 

de, fazendas e pequenas propriedades rurais. Se o levantamento etno 

histÓrico tivesse obedecido a crit~ri.os isentos, o laudo certamente 

teria demonstrado que Cimbres j.i foi Sede do Municipio - aJ.i..:Ís um 

dos primeiros do Estado - com pr~d:i.os históricos, como o do Senado, 

recuperado nesta Administraçio e que a pnpulaç;o indÍgena outrora 
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existente ja est~ integrada à comunhão nacional ou em vias de adianta 

da integração. 

9. Aliás, a Lei 6.001, de 19. 12. 7 3, ( Estatuto do Índ:i o), recepcionada 

pela Constituição vigente, estabelece ·que o seu objetivo precipuo e 

preservar a cultura indigena e integr~-la. progressiva e harmoniosa 

mente. à comunidade nacional, ( art. t Q), para no art. 4º, c La s s i f i.c a r 

tais comunidades de acordo com o grau de aculturação,·em isolados, em 

vias de integração e integrados. Ora, diante das conclus~es dos pr~ 

prios t~cnicos da FUNAI, que conf i.rmam o convi vio e a integração e 

ante os elementos que ora se traz~ colação, não há como negar que os 

Índios XUCURUS estão perfeitamente integrados à comunhão nacional. 

Isolá-los, agora, depois de três séculos de integração e convivia, 

al~m de retrocesso, acarretar~ grav{~imos problemas sociais e econ~ 

micos para o MunicÍpio de consequências imprevisíveis. Ocorrer~ a fa 

lência da atividade produtiva no campo, com reflexos na cidade, ja 

que não haver; produção agricola a ser industrializada. Como decorr;n 

eia natural dessa medida. advir~ o fechamento das ind~~rias e a de- 
~ 

semprego de milhares de trabalha~ores. A cidade de Pesqueira recebera 

centenas de familias desalojadas de suas terras que somados aos desem 

pregados das t ndu s't r-i.a s , p~opi.ci'.~rão um quadro desolador de mi.seria e 

de fome. i o caos! 

Diante do exposto, conver1cido que V. Sa. in 

tegrante da equipe do honrado Goverr10 do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, tudo far~ para cumprir suas detrminaç~es, que t~m por objeti 

vo minimizar as desigualdades sociais e os de se qu Lí.Êb r í.o s r-e g i.on a Ls , requer: 

a. a declaraç~o de nulidade do processo de demarcaç;o administrativa 

da ~reade 26.980ha., declarada como posse permanente dos indios XUCU 

RUS, pelo Decreto 252, de 19.05.92, por infri.ngênc:i.a a di.spositivos 
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constitucionais e legais, como sobejamente demonstrado; . 
b. que sejam os indios XUCURUS declarados como integrados a comunidade 

nacional, como de fato encontram-se h~ mais de três s~culos; 

c. se, contudo, assim não o entend~r v~ Sa., que se proceda a demarca 

ção da ~reade forma descontinua, como determinado no Parecer Normati 

vo G0-81, de 25.07.95, exarado no Processo 00002.001930/94-14, pelo 

Consultor da União,Dr. Miguel P. de Oliveira Furtado,· adotado pelo Ad 

vogado Geral da União, Dr. Geraldo Magela da Cruz Quintão e aprovado 

por Sua Excelência, o Senhor Presidente da Re~blica, em 06.09.95, pu 

blicado no Di~rio Oficial da União, de t 5. 12. 9 5, de m9do a. -pr'ése'rvâ-i,:.:·-·· - '· 

se a posse efetiva e permanente dos Índios e a respeitar-se a propri~ 

dade e a posse dos não Índios, reconhecidas pela pr~pria FUNAI. 

d. que de todos os atos seja dada ciência à requerente, inclusive, no 

caso de nova demarcação ou da revisão da atual, seja notificada para 

dela participar, até decisão final. 

Termos em que 

P. e E. Deferimento: 

Pesqueira, 28 de fevereiro de 1996 

Dr. 
rtvli~j · 
tvandro Mauro,M ciel Chacon 

- Prefeito - 
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