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Belo Horizonte, 27 de setembro de 1996.

*
Sra. Coordenadora,

MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
OB.íOO . 007ÍPP/96-3-5

PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Com vistas a atender reivindicação da Comunidade Indígena 
Krenak, em visita a esta Procuradoria da República em Minas Gerais, solicito de V. 
Exa. a gentileza e o empenho em acompanhar, junto ao Supremo Tribunal Federal, 
a Ação Civil Ordinária - ACOR n° 323-7/MG - FUNAI X ADIMÁRIO PENEDO DE 
OLIVEIRA E OUTROS, buscando agilizar o andamento da mesma.

Agradecendo antecipadamente a atenção, aguardo retorno.

Atenciosamente,

ivarú Kicaracnse sou^X^u} 
Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

Ã Exma Sra
Dra MÁRCIA DOMETILA DE CARVALHO
DD. Coordenadora da 6a Câmara de Coord. e Revisão 
do Ministério Público Federal
Brasília-DF

LI



ACÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N£ 323-7 MINAS GERAIS

Autor
Litis. Ativo 
Réus
Litis. Pass.

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
UNIÃO FEDERAL
ADIMÁRIO PENEDO DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADÃO CORRÊA DE FARIA E OUTROS 
ESTADO DE MINAS GERAIS

EMENTA: - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TÍTULOS DE
PROPRIEDADE INCIDENTES SOBRE ÁREA INDÍGENA. NULIDADE.

Ação declaratória de nulidade de títulos dé#
propriedade de imóveis rurais, concedidos pelo governo do 
Estado de Minas Gerais e incidentes sobre áfeêf̂ iifíQî êríãf 
imemorialmente ocupada pelos índios KrenalO e outros grupos. 
Procedência do pedido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão Plenária, na 
conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, à 
unanimidade de votos, em julgar procedente a ação, nos termos 
do pedido inicial.

Brasília, 14 de outubro de 1993.

OCTAVIO GALLOTTI - PRESIDENTE

RELATORREZERFRANCISC
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ACÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Ni 323-7 MINAS GERAIS

Autor : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
Litis. Ativo: UNIÃO FEDERAL
Réus : ADIMÁRIO PENEDO DE OLIVEIRA E OUTROS

: ADÃO CORRÊA DE FARIA E OUTROS 
Litis. Pass.: ESTADO DE MINAS GERAIS

€ R E L A T Ó R I O

O SR. MINISTRO FRANCISCO REZEK: - Esta ação 
teve início no foro federal monocrático de Belo Horizonte. A 
FUNAI apresentava, ali, uma ação ordinária declaratória de 
nulidade de títulos de propriedade de imóveis rurais —  
concedidos pelo governo de Minas e incidentes sobre área 
indígena situada no município de Resplendor — , apontando como 
réus cinqüenta e quatro beneficiários de tais títulos.

. Pediu a integração do Estado de Minas na 
lide, ao argumento de litisconsorte passivo, e a audiência da 
União. Vem esta nos autos, na voz da Procuradoria da República, 
e aduz o seguinte:

i1/

"A UNIÃO FEDERAL, nos autos da Ação 
Ordinária Declaratória de Nulidade de Títulos de 
Propriedade de Imóveis Rurais proposta pela FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI contra ADIMÁRIO PENEDO DE 
OLIVEIRA E OUTROS e o ESTADO DE MINAS GERAIS (Proc. n? 
2930/83-B), vem, respeitosamente, perante V.Exa., 
expor e requerer o seguinte:

1. Pleiteia-se, na presente ação, a 
declaração de' nulidade de títulos de propriedade 
outorgados pelo Estado de Minas Gerais sobre terras de

irr . o?-?"?
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C

domínio da União Federal, conforme documentos de fls. 
46/53 e certidão do Registro Imobiliário de fls. 54 e 
consoante arts. 49, IV, e 198 da Constituição Federal, 
dentre outros aplicáveis à espécie. Requer-se, 
outrossim, o cancelamento das inscrições, matriculas 
ou registros existentes em favor dos pretensos 
proprietários-réus, no Cartório de Registro de Imóveis 
de Resplendor-MG, além da devolução da área à União 
Federal, através da FUNAI.

2. A Lei n9 6001, de 19/12/73, que dispõe
sobre o Estatuto do índio, no capítulo que trata "da 
defesa das terras indígenas", estabelece que cabe à 
FUNAI, como órgão federal de assistência ao índio, 
promover a defesa judicial dos direitos dos silvícolas 
e das comunidades indígenas, e, quando proposta medida 
judicial pela FUNAI visando a proteção da posse dos 
silvícolas sobre as terras que habitam, deve a União 
Federal figurar no feito como litisconsorte ativa, in 
verbis;

'Art. 35 - Cabe ao órgão federal de
assistência ao índio a defesa judicial ou 
extrajudicial dos direitos dos silvícolas e 
das comunidades indígenas.'
'Art. 36 - Sem prejuízo do disposto no 
artigo anterior, compete à União adotar as 
medidas administrativas ou propor, por 
intermédio do Ministério Público Federal, as 
medidas judiciais adequadas à proteção da 
posse dos silvícolas sobre as terras que
habitem.

2
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V

ACO 323-7 MG

Parágrafo único - Quando as medidas 
judiciais previstas neste artigo forem 
propostas pelo órgão federal de assistência, 
ou contra ele, a União será litisconsorte 

• ativa ou passiva.'.
3. Flagrante e notório o interesse jurídico 

da União Federal no presente feito, pois que titular 
incontestável do domínio das terras ocupadas pelos 
silvícolas, de conformidade com o art. 49, IV, c/c 
art. 198 da Constituição Federal e documentos de fls. 
46/54, notadamente os de fls. 48 e 54, pelo que, 
subscrevendo integralmente a inicial de fls. 2/40 - na 
qual se pleiteia, dentre outros pedidos, sejam as 
terras alienadas, ilegítima e inconstitucionalmente, 
devolvidas à União Federal, através da FUNAI - requer 
sua admissão na lide, na qualidade de litisconsorte 
ativa necessária, titular do domínio das terras 
questionadas, face ao art. 36, parágrafo único, da Lei 
n9 6001, de 19/12/73, c/c art. 54 do CPC, requerendo, 
outrossim, sejam as partes intimadas a pronunciar-se 
sobre o presente pedido." (fls. 435-437).

Admitida a União no feito, opõe-se exceção 
de incompetência, acatada pelo juiz federal, remetidos os autos 
ao Supremo à base do art. 119-I-d da Carta de 1967-69, 
enunciativo de sua jurisdição originária sobre conflitos entre 
União e Estado, como aqui sucede. Chegando, pois, ao Supremo a 
espécie, e produzidas as provas oportunas sob a regência do 
Ministro Célio Borja - —  à época detendo a relatoria — , 
determinou Sua Excelência vista às partes para razões, no molde

3
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do artigo 249 do Regimento Interno. Absíiti são elas, com efeito, 
deduzidas pela Dra. Anadyr de Mendonça Rodrigues, em nome da 
União Federal, com o aprovo do então Procurador Geral da 
República, o Ministro Sepúlveda Pertence:

"I - A CONTROVÉRSIA

É possível resumir o litígio desta forma:

a) pleiteia a FUNAI, acolitada pela UNIÃO 
FEDERAL, a declaração da nulidade dos
títulos de propriedade privada incidentes 
sobre as terras descritas na petição 
inicial, ao fundamento de sobre elas existir 
posse indígena imemorial e permanente, o que 
atribui a sua propriedade à UNIÃO FEDERAL, 
nos termos do que estabeleceram, pela ordem 
cronológica, —  o art. 12, 1®, da Lei ns 
601, de 18 de setembro de 1850 (Lei de
Terras); —  os artigos 72, 73 e 75 do
decreto n9 1.318, de 1854;
—  o art. 83 da Constituição de 1891;
—  o art. I9 do Decreto n9 5.462 , de 10 de 

dezembro de 1920, do Estado de Minas 
Gerais;

—  a escritura pública lavrada em 15 de 
dezembro de 1920 e levada ao Registro de 
Imóveis em 23 de maio de 1939;

—  o art. 10, §§ l9 e 29, do Decreto-lei n9 
5.484, de 1928;

V 4



ACO 323-7 MO

r4////wí

j

o

K \,
v y

—  o art. 129 da Constituição de 1934;
—  o art. 154 da Constituição de 1937;
—  o art. 216 da Constituição de 1946;
—  o art. 189 da Constituição de 1967;
—  os artigos 40, IV, e 198, e §§, da Emenda 

Constitucional n9 1, de 1969;
—  os artigos 22, parágrafo único, 25 e 62, 

§1, da Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 
1973 (Estatuto do índio).

b) os Réus detentores dos titulos cuja 
declaração de nulidade é buscada e o ESTADO 
DE MINAS GERAIS, por sua. vez, defendem-se 
argumentando, essencialmente, gue,
'Quando o Estado de Minas Gerais, em 1.920, 
através do Decreto, n. 5.462, de 10/12/20, 
doou à União 81 lotes de terra demarcados e 
mais 2.000,0 ha. de terras devolutas, na 
margem esguerda do médio Rio Doce, para a 
fundação de uma colônia destinada 
principalmente ao alojamento dos índios 
Crenacs, o fez, não porque essa área já 
fosse habitada ou ocupada pelos aludidos 
índios, mas, como diz expressamente o
próprio Decreto, para a fundação de uma 
colônia destinada ao alojamento desses 
índios. índios que não tinham a posse da 
área, mas viviam espalhados, em pequenas 
aldeias, pela região do médio Rio Doce e 
seus afluentes da margem esquerda e direita.

r fP . 07 03*'
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A doação teve o objetivo de reunir esses 
índios, que já eram poucos, na área doada, 
para maior facilidade do trabalho de sua 
culturação. Não ocupavam, porém, os Índios a 
área doada, nem nunca puderam fazê-lo, pois 
já àquela época, essas terras já estavam 
tomadas e repartidas entre posseiros.'(fls. 
447 ) .

II - A PRIMEIRA QUESTÃO DE DIREITO
3. Ressalta, logo, que a primeira questão de 

direito a solver está no se definirem as conseqíiências 
jurídicas da posse indígena.

4. Para tanto, a UNIÃO FEDERAL abraça a tese 
defendida perante essa Excelsa Corte, em casos 
análogos, a propósito da matéria, pelo Ilustre 
Procurador da República Dr. GILMAR FERREIRA 
MENDES:"(fls. 1121/1122).

Interrompo para enunciar, em caráter 
resumido, os tópicos da tese invocada, como consta às págs. 
1147-1148:

"a) as terras indígenas não integravam o 
patrimônio estadual, mesmo na vigência da Constituição 
de 1891;

b) a teor do disposto no art. 129, da 
Constituição de 1934 (e, posteriormente, no art. 154 
da Carta de ' 1937 e no art. 216 da Constituição de 

, 1946), a propriedade da União sobre as terras ocupadas
6
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a

pelos silvícolas constitui expressão do ato-fato 
relativo à posse;

c) embora a demarcação das terras indígenas 
tenha resultado, eventualmente, de uma lei estadual, 
não se reconhece à unidade federada o poder de reduzir 
a área, que, na época da promulgação da Constituição, 
era ocupada pelos índios como seu ambiente ecológico;

d) os atos legislativos estaduais que 
estabeleceram os limites das áreas ocupadas pelos 
indígenas, bem como as transcrições no Registro 
Imobiliário, têm, portanto, caráter meramente 
declaratório, uma vez que o domínio aqui é mera 
expressão da posse permanente;

e) o reconhecimento da situação dominial, de 
forma reduzida, não obsta a que se postule ou a que se 
proceda à sua ampliação, pelas vias legais;

f) os títulos dominiais concedidos antes do 
advento da Constituição de 1934 foram atingidos pela 
chamada nulidade superveniente, que decorre da regra 
expressa no seu art. 129;

g) as terras ocupadas pelos silvícolas que, 
sob o regime da Constituição de 1891, integravam o 
patrimônio devoluto estadual, passaram, com a 
promulgação da Carta de 1934, em caráter irreversível, 
para o domínio da União (Cfr. Decreto n9 736/36, art. 
39, alínea "a");

h) a concessão de títulos dominiais em 
terras ocupadas pelos indígenas, após o advento da 
Constituição de 1934, é irrita, de nenhum efeito;

i) a expulsão, o homicídio ou genocídio de
7
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silvícolas não tem o condão de convalidar os títulos 
originariamente nulos, concedidos a partir de 16 de 
julho de 1934;

desdestinação das terras de domínio federal 
anteriormente ocupadas pelos silvícolas, inevitável se 
afigura a reversão ao domínio pleno da União;

existência ou não de posse indígena —  e, por 
conseguinte, sobre a caracterização ou não de domínio 
federal —  há de remontar, inevitavelmente, aos idos 
de 1934, quando o constituinte houve por bem consagrar 
o domínio da União sobre as terras de ocupação 
indígena."(fls. 1147/1148).

Sigo na leitura da promoção da Procuradora
Anadyr Rodrigues:

é constituída, em caráter subsidiário e supletivo à 
primeira, pelos efeitos que, em relação ao domínio das 
terras, trouxe da doação consumada mediante escritura 
pública lavrada em 15 de dezembro de 1920 (fls. 
561/565) e levada ao Registro de Imóveis em 23 de maio 
de 1939 (f18. 565 e 561), através da qual o ESTADO DE 
MINAS GERAIS, autorizado pelo art. I9 do Decreto 
estadual n9 5.462 , de 10 de dezembro de 1920 (fls.

j) assim, em caso de desafetação ou

k) toda e qualquer discussão sobre a

III - A SEGUNDA QUESTÃO DE DIREITO

5. Outra quaestio iuris que demanda solução

558/560),
8
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"... dôa à União federal, para o fim a que 
se refere o citado Decreto, não somente uma 
área de terreno, situado no município de 
Peçanha, deste Estado, e na margem esquerda 
do rio Doce, área essa já medida e 
demarcada, comprehendendo oitenta e um (81) 
lotes, sommando dezenove milhões oitocentos 
e trinta mil novecentos e cinco metros 
quadrados (19.830.905,00 m2), mas também 
outra de dois mil ( 2.000)hectares, ambas 
situadas no município de Theophilo Ottoni e 
confrontando com terras devolutas e com o 
rio Doce, - immóvel este que o doador estima 
em cem contos de réis ( 100 : 000$000); e desde 
já, e irrevogavelmente, transfere à 
donataria, dita União Federal toda a posse, 
dominio, direito e acção que exercia sobre 
os terrenos acima descriptos, para que ella 
donataria os considere seus, que ficão sendo 
d'óra em diante." (fls. 564v, grifos do 
original)
6. Há a decidir, como se vê —  

independentemente dos direitos de propriedade 
decorrentes tão só da posse indígena — , quanto à 
validade da doação feita pelo ESTADO DE MINAS GERAIS 
à UNIÃO FEDERAL, nos idos de 1920, e dada a público, 
junto ao Registro de Imóveis, em 23 de maio de 1939.

7. Isto porque, em face da doação consumada, 
integrariam as terras em referência de qualquer sorte 
a propriedade da UNIÃO FEDERAL, ainda que, per

9
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c

absurdum, viesse a ser negada a presença silvícola na 
área.

IV - A QUESTÃO DE FATO

8. Sustentou a UNIÃO FEDERAL, em outra
petição feita nestes autos a essa Excelsa Corte na 
mesma data, que, para se espancarem, de vez por todas, 
quaisquer eventuais dúvidas ainda remanescentes sobre 
a posse indígena na região objeto desta Ação, haveria 
a possibilidade de se recorrer à opinião de experts, 
através de pesquisas históricas e antropológicas 
confiáveis.

9. Nem por isso, entretanto, deixa de ser
possível reconhecer —  tão só com os elementos de 
prova já constantes os autos —  a insofismável 
presença imemorial dos Botocudos Krenak e Poiixá na 
área disputada.

10. Com efeito, a consulta aos autos, pela
ordem da exibição de documentos, permitirá verificar 
que:

a) já em janeiro de 1918, na margem esquerda 
do médio rio Doce, era feito o "l9 
levantamento de um projeto da colônia para 
os índios Crenaques" (fls. 44);

b) em 20 de março de 1940, a Diretoria do 
Domínio da União, do Ministério da Fazenda, 
tinha a área registrada como "COLÔNIA DE
ÍNDIOS CRENAQUES e POXIXÁS" (fls. 48);

10
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11. Os próprios Réus, além disso, incumbiram 
se de trazer, para os autos, exuberante prova de que 
os índios Krenak e Poi ixá ocupavam a área de que 
trata o litígio HÁ MAIS DE 50 (CINQÜENTA) ANOS e que, 
dela, foram brutalmente tra,nsf eridos, nas décadas de 
1950 e 1970, sem sucesso, porque retornaram os 
silvícolas a seu habitat natural:

a) documento datado de 27 de abril de 1970 
(fls. 171) reconheceu que se trata de 
"...ÁREA OCUPADA PELO PÒSTO INDÍGENA, DESDE 
HÁ 50 ANOS. ISTO DE QUANDO DE SUA INSTALAÇÃO 
..." (fls. 16 lv) ; que "DAS TRIBOS DE 
CRENAQUES E POJICHÁS, DA REGIÃO. RESTAM 
APENAS DOIS REPRESENTANTES, QUE SÃO IRMÃOS, 
JÁ IDOSOS." (fls. 162); que "OS ÍNDIOS ERAM 
MUITOS. MAS NUNCA SAÍRAM DA MARGEM ESQUERDA 
DO RIO DOCE" (fls. 166); "É QUE, QUANDO DE 
SUA INSTALAÇÃO, HÁ CÊRCA DE 50 (CINQUENTA) 
ANOS, o POSTO INDÍGENA 'GUIDO MARLIÉRE' NÃO 
ABRIGOU MAIS DO QUE ALGUMAS DEZENAS DE 
ÍNDIOS. COMPREENDENDO, ENTÃO, VELHOS, HOMENS 
DE IDADE MADURA, JOVENS, CRIANÇAS." (fls. 
16 8 v) ; "A FUNAI JÁ NÃO SE SATISFAZ COM 13 
ALQUEIRES OCUPADOS PELO POSTO HÁ 50 ANOS" 
(fls. 168V); "O QUE É DE ESTARRECER É QUE UM 
DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO É 
O DE QUE 'o TERRENO SEMPRE FOI OCUPADO PELOS 
SILVÍCOLAS', QUANDO, NA REALIDADE, NUNCA 
PASSARAM ESSES DE ALGUMAS DEZENAS...' (fls. 
169); "DEVERIA ESSA ENTIDADE LIMITAR AS SUAS 

11
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TERRAS, EM CRENAQUE, AOS 13 ALQUEIRES, POR 
ELA REALMENTE OCUPADOS E EM QUE DESDE 1910 
SE ENCONTRA LOCALIZADO O POSTO INDÍGENA. 
ONDE SE CONSERVARIAM os DOIS REMANESCENTES 
'CRENAQUES', ENQUANTO VIDA TIVESSEM,... 
"(fls. 1 6 9 v ) . Q U A N D O  HAVIA ÍNDIOS NA 
REGIÃO, EM MAIOR NÚMERO..." (fls. 170); 
"...NÃO HÁ MAIS CRENAQUES. NEM POJICHÁS, 
SENÃO O CASAL DE VELHOS APONTADO." (fls. 
170);

b) notícia do "Diário do Comércio" de 7.1.73 
consigna que "...os últimos Índios foram 
transferidos para a 'Fazenda Guarani', em 
Carmésia ..." e que "...tendo sido retirados 
os Índios, cessou a finalidade que motivou a 
doação...", permitindo que fosse"... 
efetivada a legitimação em nome dos 
posseiros ..." .(fls. 187);

c) o mesmo se dá com relação ao recorte do 
"Diário de Minas", de 6.1.73, noticiando que 
"A Fundação Rural Mineira - Ruralminas vai 
receber a área do Posto Indígena de 
Crenaque, em Resplendor, e em seguida 
iniciará o processo de legitimação das 
terras em nome dos seus ocupantes, tendo em 
vista que os últimos Índios foram 
transferidos para a 'Fazenda Guarani', em 
Carmésia, doada à FUNAI pelo governo do 

12
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Estado, para instalação de novo posto 
indigena"; "As terras localizam-se na margem 
esquerda do rio Doce e na barra do rio Eme 
e totalizam 39.830 mil metros quadrados." 
(fls. 188);

d) o mesmo ainda ocorre com o recorte do 
"Estado de Minas", de 23.1.73, noticiando 
que "Quanto às terras do Crenaque, município 
de Resplendor, foram revertidas ao Estado, 
tendo em vista não serem mais utilizadas 
como posto indígena." (fls. 190);

e) e novamente o "Estado de Minas", de 
18.4.72, com a manchete "OS ÍNDIOS DEIXAM 
CRENAQUE ESTE MÊS", anunciando que "A 
transferência dos Índios do Posto Indigena 
Crenaque para a Fazenda Guarani deverá 
ocorrer nos próximos dias" (fls. 191);

f) é a vez do "Jornal CAMIG", de fevereiro e 
março, com a manchete" ÍNDIO FOI EMBORA 
COMEÇA NOVA COLONIZAÇÃO", e o anúncio de que 
"Um posto indigena foi transferido de 
Resplendor para Carmésia pelo FUNAI. Há mais 
4 mil hectares para serem incorporados ao 
desenvolvimento agrícola de MG", embora 
reconheça que "Em 19 20, o Governo de Minas 
Gerais doou ao Governo Federal, uma área de 
4 mil hectares de terras, no hoje município 

13
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de Resplendor, que . deveriam, como de fato 
foram, ser ocupadas por Índios existentes na 
região ... Finalmente agora, em 1973 o FUNAI 
resolveu que seria mais conveniente para os

transferi-los para uma outra área, reputada 
como mais conveniente, pelos técnicos 
daquela fundação, "(fls. 192)."Imediatamente 
após a salda dos últimos Índios, e tão logo 
o Aluisio Fantini Valério, presidente da 
Fundação Ruralminas tomou conhecimento da 
nova tarefa atribuída à sua área de atuação, 
rumou para o local, para inspecionar a 
região e determinar medidas no sentido de
incorporar____as____terras____ao processo
desenvolvimentiBta do Estado." (fls. 192).
12. De outra parte, os "TÍTULOS" expedidos

pelo ESTADO DE MINAS GERAIS e mostrados pelos Réus 
que contestaram a fls. 114/141 comprovam, à saciedade, 
que foram obtidos muito depois da doação das terras à 
UNIÃO FEDERAL ou, mesmo, do advento da Constituição de 
1934 - que definitivamente as inseriu no patrimônio 
federal pois datam de:

1) 25 de janeiro de 1974 (fls. 240);
2) 30 de abril de 1974 (fls. 246);
3) 19 de abril de 1974 (fls. 254);
4) 30 de abril de 1974 (fls. 259);
5) 30 de abril de 1974 (fls. 262);
6) 20 de janeiro de 1975 (fls. 268);
7) 23 de janeiro de 1974 (fls. 272);

remanescentes da tribo Crenague

14
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e

8) 29 (ie janeiro de 1974 (f Is. 275);

9) 25 (de janeiro de 1974 (fls. 277 );
10) 28 de março de 1974 (fls. 2 80) ;

11) 30 de abril de 1974 (fls. 286) ;
12) 20 de janeiro de 1975 (fls . 292);
13) 18 de março de 1974 (fls . 298);
14) 28 de março de 1974 (fls. 301);
15) 30 de julho de 1974 (fls. 309);
16) 30 de abril de 1974 (fls. 312);
17) 20 de janeiro de 1974 (fls . 322);
18) 30 de abril de 1974 (fls . 325);
19) 26 de maio de 1981 (fls. 328);
20) 30 de abril de 1974 (fls. 331);
21) 30 de abril de 1974 (f ls. 338 );
22 ) 30 de abril de 1974 (fls.341);
23 ) 23 de julho de 1974 (fls. 349 );
24) 30 de abril de 1974 (fls. 353);
25 ) 25 de novembro de 1974 (fls. 356);
26) 20 de agosto de 1975 (f ls. 367 );
27 ) 30 de abril de 1974 (f ls. 376 );
28) 25 de janeiro de 1974 (fls • 379);
29 ) 23 de janeiro de 1974 (fls . 385);
30) 21 de agosto de 1974 (f ls. 392 );
31) 30 de abril de 1974 (fls . 395);
32 ) 25 de janeiro de 1974 (fls . 398);
33) 30 de abril de 1974 (fls. 401);
34) 30 de abril de 1974 (f ls. 409 );
35) 30 de abril de 1974 (fls. 412);

36) 29 de janeiro de 1974 (fls . 419);
37) 30 de abril de 1974 (fls. 422 ) ./.»
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13. É o ESTADO DE MINAS, agora, quem se 
incumbe de trazer para os autos valiosa comprovação da 
remota presença indigena da região, ao procurar 
evidenciar a existência de "civilizados" na área, 
exibindo os documentos, ordenados cronologicamente, 
de:

a) fls. 467/472, datada de 28 de janeiro de 
1922, estranho "abaixo assignado" firmado 
por 118 invasores das terras reservadas aos 
silvícolas —  todos, aparentemente, com 
assinaturas firmadas com a mesma caligrafia, 
a ensejar a suspeita de provirem de um só 
punho —  no qual diz-se que "Os abaixo 
assignados, moradores em terrenos do Estado, 
amargem esquerda do Rio Doce, Distrito do 
Resplendor, comquanto tenhão ocupado 
individamente esses terrenos, estão 
entretanto produzindo para o Estado porque 
todos estão abrindo lavouras de café, mas 
acontece que os que estão localizados nas 
emmediações dos terrenos que o Governo da 
União medio para os índios, no local 
denominado Posto do Emme, estão sendo 
prejudicado por estes. aue como nada 
produzem (apezar de estarem bem collocados, 
e em bons terrenos) estão depredando e 
devorando as nossas lavouras mormente no que 
diz cercaes, sem que os seus dirigentes, a 
quem nos queixamos, ponhão um paradeiro 
nessas depredações, ao contrário o limo. Dr.

16
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Samuel, Superintendente do Posto do Emme, 
deslojou um sitiante (que) abita fora dos 
terrenos medidos para os índios, para ahi os 
localizar com prejuízo para esse chefe de 
familia, que ficou sem as suas lavouras.

Ora Exmo. Snr. esses índios actualmente 
estão reduzidos, a 11 homens. 12 Mulheres e 
17 Menores, elles nada produzem, nem ao 
menos para alimentarem-se e assim sendo 
parece que ocuparam uma immensa extenção de 
terreno, sem nada produzirem, e a deixaram 
inculta." (grifamos);

b) fls. 473/476, datado de 7 de junho de 
1923 e firmado pelo "Eng9 do 29 Distr9 de 
Terras" —  sem esconder o afã de expulsar os 
silvícolas da região ("julgo absolutamente 
desnecessária a concessão dessa area que 
irá ficar inculta como a já concedida", fls. 
474v) - não consegue ocultar a existência de 
índios, ao consignar que

"Na minha passagem pelas terras do Rio 
Eme tive occasião de ver e observar os 
últimos índios 'Crenacs' aue ainda 
existem na reaião e aos quaes se 
destinam as terras dos 81 lotes e mais 
os 2.000 hectares a que se refere o 

- art9 l9 da citada lei n9 788. A tribu 
estava toda reunida e localizada a 6

> TF ■ 07.
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kilometros approximadamente da margem 
do Rio Doce, no outro da matta. Segundo 
fui informado pelos indiaenaB. tanto 
quanto me foi possivel entender, pois, 
desconhecem ainda o portuguez, estavam 
de viaaem para o interior da matta, 
onde iam caçar.

a

( l

O seu numero é apenas de 29 pessoas, 
incluidos os recem-nascidos e um de 
nome Nhaique que se achava em 
tratamento no hospital de Vitoria. 
Desses 29 indios crenacs, em via de 
completa extincção já pela alimentação 
irregular e deficiente, já pela 
tuberculose que, segundo me informaram, 
muito os persegue, dois, o chefe Cap. 
Mum e uma india já muito idosa, estão 
gravemente enfermos. Quando os 
encontrei comiam mamão (...) papaya e 
milho... Fortemente impressionados pelo 
morticinio dos seus companheiros, 
perderam a sua habitual jovialidade e 
só faliam nos assassinos dos quaes 
manifestam desejos de vingar. Seria, 
pois, de toda conveniente atrahil-os e 
fixal-os nas margens do Rio Doce, na 
foz do Rio Eme e não no interior da 
matta. Constituindo apenas 8 familias 
com 8 homens, 9 mulheres e 12 crianças, 

18
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cabe a cada famílias 10,1 lotes dos 81

2.478.863,125 metros quadrados para 
cada família, uma vez que a area já 
concedida ao Governo federal e 
constante dos 81 lotes (escriptura 
passada no cartorio do 3S officio de
B.Horizonte) é de 19.830.905.00 metros 
quadrados

Há nos 81 lotes apenas 2 casas como, 
alem disso já declarou o Snr. Director 
da Agricultura em seu judicioso 
despacho de 3 de agosto de 1922 (fls. 
97 do processo), onde se lê:

'Quando estive na Colonia do M, 
verifiquei que foram construídas 
duas pequenas casas cobertas de 
telhas, sem forro e assoalho. Os 
indios continuam a vida nômade 
pelas mattas. não morando nas 
casas.";

c) fls. 497/525, constituídas por processos 
administrativos que tramitaram no Ministério 
da Agricultura pelo menos desde 30 de 
outubro de 1957. com o objetivo, frustrado, 
de efetivar permuta da área dos Krenak do 
rio'Doce com área do Serviço Florestal, em

projetados, ou seja a area de

/Hi Jacarepaguá;
19
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d) fls. 527/528, notícia do "Jornal do 
Brasil" de 13 de janeiro de 1959, relatando 
que "Dezesseis indios da quase extinta tribo 
dos "Crenaques" cujas terras foram invadidas 
por fazendeiros, que os expulsaram, chegaram 
ontem ao Rio para denunciar a violência 
pessoalmente ao Presidente da República";

e) fls. 529, informação do Ministério da 
Agricultura, datada de 18 de fevereiro de 
1959, de que "Os Índios crenaques estão 
sentido os efeitos de sua transferência, 
para o 'Engenheiro Mariano de Oliveira', 
onde, segundo nossos registros, habitam, 
exclusivamente, os maxakarés. Nossa unidade 
'Guido Marliere', 'pátria* dos Índios 
crenaques, foi alvo de um convênio, entre 
este Serviço e o Serviço Florestal..."

f) fls. 553,. o pronunciamento do Serviço de 
Proteção aos índios, datado de 22 de 
fevereiro de 1965, que encerrou, no âmbito 
do Ministério da Agricultura, as tentativas 
de permuta da área Crenaque com o Serviço 
Florestal, do qual consta que

"Pretendeu o Serviço Florestal, na 
época, instalar na área do 'Guido 

- Marliere', um viveiro florestal, o que 
motivou a transferência daquelas 

20
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terras, à base de indenização, e com 
nossa aquiescência. Grave pecado nosso, 
o de ter consentido, ou confiado em tal 
operação. Os Índios Krenaques foram 
desalojados de seus domínios naturais, 
e suportaram todo o pêso da transação, 
pois, nem a indenização do compromisso 
foi respeitada, de modo a compensar-lhe 
algumas necessidades mais permanentes."

g) fls. 483 e 484, Ofícios do Chefe da 
Ajudância da FUNAI à RURALMINAS e à 
Secretaria de Agricultura, de 22 de dezembro 
de 1972, confirmando que "Todos os 
remanescentes indiaenas, bem como todos os 
pertences do Pôsto, foram transferidos para 
a Fazenda Guarany, tendo ficado naquele 
local, um policial, com a missão de impedir 
a invasão da área pertencente a séde do 
Pôsto e fazer a entrega das instalações ali 
existentes à Ruralminas.

h) fls. 485, oficio de 26 de dezembro de 
1972, do Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Agricultura, ao Presidente a RURALMINAS, 
congratulando-se com o "auspicioso 
acontecimento" e exigindo "medidas imediatas 
para assumir o controle daquelas terras";

i) íls. 486/489, contrato datado de 10 de 
fevereiro de 1976, firmado entre RURALMINAS

21
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e a "Sociedade de São Vicente de Paulo" de 
Resplendor, como resultado do empenho de 
Deputado junto ao Governador do Estado (fls. 
490/493), cedendo em comodato, à última, 
área de terras, as construções e 
benfeitorias do Núcleo Indígena de Crenaque, 
para implantação de um Patronato de menores 
carentes;

j) fls. 477/479, Ofício de 8 de janeiro de 
1973, do Secretário de Estado da 
Agricultura, de Minas Gerais, à 
Superintendente da FUNAI de então - 
reiterado a fls. 480;481 -, propondo a 
repetição, com relação a outra comunidade 
indígena, dos "...excelentes resultados que 
o Governo e a Fundação Nacional do índio 
chegaram, no caso dos 'Crenaques', ensejando 
benefícios sociais, como a oportunidade de 
pequenos 'posseiros' legalizar a sua 
ocupação, no município de Resplendor, 
transformando-se em produtores e legítimos 
proprietários..." (fls. 477);
14. Tem-se, a seguir, o "titulo" dos Réus 

que contestaram a fls. 575/588 e expedido pelo Estado 
de Minas Gerais em: —  29 de janeiro de 1974 (fls.
596 ) .

15. Leiam-se, em seqüência, os depoimentos 
das testemunhas:

/I a) JOÃO VINDILINO SOBRINHO (fls.
22 *
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1.063/1064), militar - "que por volta de 
1967 o depoente foi removido de Coronel 
Fabriciano, onde se localiza o Parque 
Florestal onde se localiza uma pequena 
estação ferroviária que se denomina de 
Krenak; que o depoente esclarece que na 
referida estação, do lado norte, acha-se 
localizada uma aldeia dos Índios Krenaks, 
que do ano de 1967 até o ano de 1972 os
referidos Índios sempre____habitaram o
referido local: que, entretanto, no ano de
1972. ditos índios, em número aproximado de 
sessenta. foram transferidos para uma 
localidade denominada Fazenda Guarani, 
localizada no município de Carmésia; que é 
do conhecimento do depoente que ditos Índios 
retornaram à aldeia Krenak passado algum 
tempo; que o depoente informa, ainda, que 
ele, depoente, teve participação na remoção 
dos Índios para a Fazenda Guarani, podendo 
informar que os mesmos não se deslocaram de 
espontânea vontade, tendo até resistido a 
sair, sob o fundamento de que aauela terra 
lhes pertencia; ... quando em diligência 
pela região. sempre constatou a presença dos 
Índios Krenak na antiga localidade de 
Resplendor, que anteriormente habitavam; que 
o depoente tem conhecimento de que ainda 
hoié os krenaks continuam no município de 
Resplendor...;

23
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b) BIBIANO DA SILVA PEREIRA (fls. 1064/1065) 
—  mora na região de que cuida a demanda há 
vinte e um anos; . . . que quando veio para a 
região, passou a residir junto com os 
Krenaks. tendo-se casado com uma índia da 
tribo; que desde aquela ocasião, isto é, há 
vinte e um anos atrás, os Índios Krenaks 
habitam a aldeia do município de Resplendor, 
exceto por duas ocasiões: uma em que foram 
removidos para Machacalis e outra para a
Fazenda Guarani,____ sendo____aue nesta
permaneceram por volta de seis anos; que em 
nenhuma das ocasiões os Índios estavam de 
acordo em sair de Resplendor, tanto que 
regressaram de ambas; que a resistência em 
sair era tanta, que quando da remoção para a 
Fazenda Guarani o soaro do depoente, chamado 
'Velho Joaquim', teve de ser preso por 
alauns dias, porque tentava fugir para não 
ser removido,...que a resistência em sair 
era manifestada por todos os índios; que o 
depoente pode informar que a remoção se fez 
à força; que o depoente pode informar ainda 
que os índios eram em número de 
trezentos...; que em Machacalis os Krenaks 
só permaneceram por seis meses e na Fazenda 
Guarani permaneceram por cinco anos;

c) MANOEL JOSÉ LEANDRO (fls. 1065v) —  "que 
24
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o depoente conhece ditos Índios no local 
desde o ano de 1937;..."que o depoente 
reside na região há mais de cinaUenta anos, 
sendo que na área considerada indígena 
residiu durante quarenta anos, mais ou 
menos; que a área em que habitam os Krenaks 
sempre foi considerada área indígena;"

d) ANTONIO JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS (fls. 
1078/1079 ), testemunha DOS RÉUS —  que pode 
informar ainda o depoente que por volta de 
1950 os Índios então exiBtentes na região 
foram transferidos para Machacalis, de lá 
regressando um número menor do que o que 
saíra da Aldeia Krenack, isto em razão de 
doenças contraídas e mortes em atritos com 
os índios Machacalis;...que o depoente sabe 
da existência de índios na reaião desde que 
ele, depoente, era criança;

e) ZENILTON FORTES DE ARAÚJO (fls. 
1080/1080v), testemunha DOS RÉUS —  "que os 
índios existentes na aldeia Krenack sempre 
ocuparam uma pequena área de 13 alqueires 
onde se localiza o Posto da Funai;... que é 
do conhecimento do depoente de que os índios 
Krenacks, por volta do ano de 1950, foram 
transferidos para uma localidade denominada 
'Machacalis', transferência que se deu por 
iniciativa da Funai;... que o depoente sabe

25
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que alguns deles regressaram à aldeia 
Krenack, não podendo informar q u a n t o s q u e  
por volta do ano de 1970 houve nova 
transferência dos Índios, desta feita, para 
uma fazenda denominada Guarani no município 
da Carmésia;"

f) PAULO FRANCO (fls. 1080v/108lv), 
testemunha DOS RÉUS —  "que reside no 
município de Resplendor cerca de 50 anos e 
conhece a aldeia Krenack que é situada à 
margem do Rio Doce uma área aproximada de 12 
a 13 a l q u e i r e s q u e  por ocasião em que os 
Índios foram retirados da referida área e 
transferidos para a Fazenda Guarani, o 
depoente era o Venerável Presidente da Loja 
Maçónica de Resplendor e recebeu da 
Ruralminas, em comodato, a referida área e 
suas instalações;... que o depoente sabe que 
anteriormente à década de 1950 existiu 
Índios realmente na região, porém, daí para 
cá, além dos descendentes dos Krenacks, a 
Funai passou a transferir para a área 
'índios pingados', levando para a área, 
inclusive, índios delinqUentes;".

16. Esta é a prova que consta dos autoB.

17. Com essa copiosa prova, reconstitui-se a 
dolorosa história dos Krenak e Poiixá do rio Doce, tão

26

• »r . 07 o*'?



fí/eyUcmo 3/'cs/eta/

AÇO 323-7 MG

numerosos, em 1920 - a ponto de compelir O ESTADO DE 
MINAS GERAIS a "doar-lhes" área de 19.830.905,00 m2, 
mais 2.000 hectares e de os índios serem avaliados 
pelos próprios Réus em "algumas dezenas", à ocasião da 
instalação do Posto Indígena (fls. 168v e 169) — ,
passando a 40, no suspeito "abaixo assignado" de 28 de 
janeiro de 1922 (fls. 467/472), a 29 no comprometido 
Relatório de 7 de junho de 1923 (fls. 473/476), de 
cujos sucessores, 16 constituiram notícia do Jornal do 
Brasil em 13 de janeiro de 1959 (fls. 527/528) e 
preocupação para o Ministério da Agricultura, em 18 de 
fevereiro de 1959 (fls. 529), mas ainda sobrevivendo 
em 22 de fevereiro de 1965, quando o S.P.I. lamentava 
que tivesse concordado com sua transferência frustrada 
(fls. 553) e, apesar disso, ainda havendo 
"remanescentes" cuja transferência era informada pela 
Ajudância da FUNAI em 22 de dezembro de 1972 (fls. 
483/484), em número aproximado de 60, segundo o 
próprio encarregado da violenta remoção (fls. 
1063/1064), ou 300, segundo depoimento de integrante 
da comunidade indígena (fls. 483/484)1

18. É interessante notar que os Réus se 
referem a 2(dois) únicos sobreviventes da comunidade 
Krenak, no ano de 1958:

"O transporte foi também quase simbólico, 
porque, naquela altura, em 1958, a tribo já 
estava reduzida a DOIS ÍNDIOS CRENACKS, 
irmãos, dos quais, pela idade, não se podia 
esperar descendência..." (fls. 127, 

/ grifamos).
A í  2 7
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19. Orquestradamente, o ESTADO DE MINAS
GERAIS também alude aos 2(dois) únicos remanescentes 
da tribo, a essa altura certamente longevos, porque 
afirma sua existência na década de 1970;

"Isto por várias razões: a permanência
dos posseiros, a falta de verba, o 
reduzido número de índios sempre cada 
vez menor (em 1.916, eram, entre 
homens, mulheres e crianças, cerca de 
70; em 1.920, cerca de 29; em 1.970, 
apenas 2)." (fls. 452, grifamos).

20. Essa informação certamente colheu-a o
ESTADO DE MINAS GERAIS do "sabido" trabalho, datado de 
1970, que os Réus juntaram aos autos a fls. 156/172 
("Os Posseiros de Crenaque e a terra que cultivam", 
por Alexandre de Alencar, advogado):

representantes, que são irmãos, já 
idosos." (fls. 162).

21. Como explicar, então, que esses 2(DOIS!)
irmãos Krenak, dos quais, desde 1958, "pela idade, não 
se podia esperar descendência..." (fls. 127), "já 
idosos" (fls. 162) em 1970, hajam proliferado a tal 
ponto, que o produto do incesto, apenas DOIS ANOS 
DEPOIS (22 de dezembro de 1972, fls. 483/484) tivesse 
obrigado à transferência de 60(SESSENTA) de seus 
descendentes 7 É a insuspeita palavra do próprio 
militar incumbido da desumana transferência, a 
confirmar o número de índios Krenak removidos em fins

"Das tribos de crenaques e pojichás, da 
região, restam apenas dois

28
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de 1972: 1
"que, entretanto, no ano de 1972, ditos 
Índios, em número aproximado de 
sessenta, foram transferidos para uma 
localidade denominada Fazenda Guarani, 
localizada no município de Carmésia;" 
(fls. 1063/1064, grifamos).

22. Inerível proeza, já que a mesma obra de 
fls. 156/172 —  provável fonte de informação dos Réus 
e do ESTADO DE MINAS — , datada do ano de 1970. 
vaticinara a impossibilidade de vir tal fenômeno a 
ocorrer, quanto mais apenas DOIS ANOS DEPOIS:

"Com o correr do tempo desapareceram os 
índios, em sua maioria colhidos pela 
morte, ou diluindo-se, em mistura com o 
civilizado, de tal modo que, nesta 
data, daB primitivas tribos, ali 
aldeada s, restam apenas dois velhos 
crenaaues, sendo um homem e uma mulher, 
que além de irmãos, iá não se encontram 
em idade de procriação. Com esses dois 
remanescentes indígenas, extingue-se a 
raça." (fls. 168v, grifamos).

23. Essa soturna previsão não veio a se 
confirmar, para o bem da humanidade.

24. E, para o bem da Justiça, ficou 
comprovado nos autos que não existe o fundamento 
fáctico no qual buscam arrimo os Réus e o ESTADO DE 
MINAS GERAIS:' NÃO SE EXTINGUIU A "RAÇA" DOS ÍNDIOS 
KRENAK, E POJIXÁS, apesar dos esforços para tanto
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dispendidos pelos "civilizados", ao longo dos tempos.
25. Na verdade, se se quiser conhecer a 

contristadora seja dos Krenak e Poiitxás do rio Doce, 
consulte-se a obra que está inclusa a esta,

"A REPRESÃO CONTRA OS BOTOCUDOS EM MINAS
GERAIS",
de autoria de Sonia de Almeida Marcato, Professora de 
Geo-História e Etno-História do Brasil da Universidade 
Federal de Juiz de Fora, que dá notícia da 
ininterrupta presença daqueles Botocudos no rio Doce 
pelo menos, desde 1909 (p.29).

26. Saber-se-á, então, que, em 22 de 
novembro de 1977, a autora localizava, na Fazenda 
Guarany, 30 índios remanescentes da tribo Crenaque (p. 
35), além de, já àquela época, ter notícia da 
existência de 5 adultos "trabalhando em Resplendor, 
MG" (p. 36), apesar da transferência para a Fazenda 
Guarany, operada em 22 de dezembro de 1972 (fls. 
483/484), o que constituía o primeiro sinal do retorno 
em massa que viria a se processar, dando causa, 
finalmente, ao ajuizamento desta Ação, em 10 de março 
de 1983.

V - O DIREITO APLICADO AOS FATOS

27. Independentemente, pois, do resultado de 
perícia histórico-antropológica que remonte aos 
primórdios dos tempos, está fartamente comprovado, nos 
autos, através de documentos e testemunhas, o FATO 
alegado pela Autora FUNAI na petição inicial,
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relativamente ao período que vai, pelo menos, dos anos 
1918 até os dias de hoie. Bendo irretorquível, em 
conseqUência, a presença do grupo indígena Krenak na 
região de que trata a ação, a despeito das idas e 
vindas que lhe foram coercitivamente impostas.

28. Ora, se desde a década de 1910 - na pior 
das hipóteses —  já os Krenak habitavam as terras 
sobre que incidem os títulos cuja nulidade se quer ver 
declarada, parece evidente que, ao serem "doadas" pelo 
ESTADO DE MINAS GERAIS as mesmas terras, nada mais fez 
o doador do que reconhecer um direito natural dos 
silvícolas à sua posse e que já lhes era deferido, 
pelas leis dos homens, pelo menos desde a edição da 
Lei de Terras, de n9 601 , de 18 de setembro de 1850, 
cujo art. 12, de sobrevivência garantida pelo art. 83 
da Constituição de 1891, rezava, lembre-se:

"O governo reservará das terras devolutas as 
que julgar necessárias:

l9. - para a colonização dos índios."
"Art. 72. Serão reservadas terras devolutas 
para colonização e aldeamento de indígenas, 
nos distritos onde houverem hordas 
selvagens." (Decreto n9 1.318, de 1854, 
regulamentador da Lei de Terras, grifamos)
29. Suponha-se, no entanto, exclusivamente 

ad araumentandum. que tal doação —  até hoje 
subsistente, de pleno direito —  estivesse, como 
querem os Réus e o ESTADO DE MINAS GERAIS, submetida a 
"condição resolutiva expressa", que obrigasse à

"reversão ao domínio do Estado das terras 
A\ / 31
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doadas, no caso de não ser realizada a 
fundação da colônia, nas condições 
estabelecidas ou na hipótese de ser depois 
abandonada" (fls. 451).
30. Suponha-se ainda, para seguir o 

raciocínio do ESTADO DE MINAS GERAIS, que a reversão 
das terras do rio Doce a seu domínio se pudesse 
operar, porque,

"Tratando-se de condição resolutiva 
expressa, verificada a sua ocorrência, a 
reversão das terras ao domínio do Estado se 
daria, nos termos do artigo 119, parágrafo 
único, do Código Civil, de pleno direito, 
independentemente de qualquer interpelação 
judicial." (fls. 462/463).
31. Suponha-se, por fim, que, efetivamente, 

o FATO caracterizador do implemento da aludida 
condição resolutiva se tenha passado como alega o 
ESTADO DE MINAS GERAIS:

"Conforme se viu, o então Serviço de 
Proteção aos índios, lá por volta de 1.958, 
extinguiu o Posto Indígena Guido Marliere, 
entregando sua instalações ao Serviço 
Florestal, propondo insistentemente a 
permuta das terras doadas pelo Estado, por 
um lote de 3.000 metros quadrados, em 
Jacarepaguá. Tal permuta só não se efetivou 
pelo desinteresse do Serviço Florestal. Os 
Índios foram levados para as terras dos 
Machacaeis. no norte de Minas, onde ficaram 
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por mais de 10 anos, caracterizando-se, 
assim. o total abandono da colônia dos 
Crenacs. no Rio Doce." (fls. 464/465, 
grifamos).
32. Ora, se assim foi, nenhum proveito 

haveria, para a tese dos Réus e do ESTADO DE MINAS 
GERAIS, no "abandono da colônia" efetuado a partir de
1.958.

33. É que, no ínterim, adviera a
Constituição de 1934, cujo art. 129 dispôs:

"Será respeitada a posse de terras de 
silvícolas que nellas se achem
permamentemente localizados, sendo-lhes, no 
entanto, vedado alienal-las.".
34. No interregno que medeia entre a

"doação" das terras —  consumada em 1920 —  e os
primeiros atos de "abandono", segundo alega o ESTADO 
DE MINAS GERAIS —  1958 — , ainda outros dois textos 
constitucionais, os de 1937 e 1946, garantiam a 
propriedade, pela UNIÃO FEDERAL, das terras ocupadas 
pelos silvícolas:

"art. 154. Será respeitada aos silvícolas a 
posse das terras em que se achem localizados 
em caráter permanente, sendo-lhes, porém, 
vedada a alienação das mesmas." 
(Constituição Federal de 1937).
"Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a 
posse das terras onde se achem 
permanentemente localizados, com a condição 
de não a transferirem." (Constituição 
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Federal de 1946). •
35. Com isso, tem-se como inafastável a 

conclusão de que, se abandono das terras houve em 1958 
—  e nem o próprio ESTADO DE MINAS GERAIS ousa 
sustentar que esse "abandono" tenha ocorrido antes de 
1958 — , então a essa altura já era tal fato 
totalmente inoperante para o efeito de transferir a 
propriedade das mesmas terras, que já estavam 
definitivamente integradas ao patrimônio da UNIÃO 
FEDERAL.

36. Assim, quer porque as terras abrangidas 
pelos titulos cuja nulidade há de ser declarada foram 
DOADAS à UNIÃO FEDERAL, quer porque consumou-se, com 
as Constituições Federais de 1934, 1937, 1946, 1967 e 
a Emenda Constitucional n9 1, de 1969, a 
transferência, à UNIÃO FEDERAL, do domínio das terras 
habitadas por silvícolas, não há como se dar pela 
validade de "títulos" de propriedade expedidos pelo 
ESTADO DE MINAS GERAIS, em prol dos Réus,

A PARTIR DE 20 DE JANEIRO DE 1974 (fls. 240,
246, 254, 259, 262, 268, 272, 275, 277 , 280,
286, 292, 298, 301, 309, 312, 322, 325, 328,
331, 338, 341, 349, 353, 356, 367, 376, 379,
385, 392, 395, 398, 401, 409 , 412 , 419, 422
e 596)1

VI - O PEDIDO DA UNIÃO FEDERAL

37.- Em face de todo o exposto, roga a UNIÃO 
FEDERAL a essa Suprema corte digne-se julgar

/O
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totalmente procedente esta Ação Ordinária Declaratória 
de Nulidade de Títulos de Propriedade de Imóveis 
Rurais, para:

a) declarar radicalmente nulos todos os 
títulos de propriedade conferidos pelo 
ESTADO DE MINAS GERAIS aos Réus e 
relacionados na inicial e no item 26 desta 
petição;
b) declarar, via de conseqllência, também 
nulos todos os títulos que tiveram origem 
naqueles referidos na alínea anterior;
c) determinar o cancelamento das 
transcrições, inscrições e registros 
efetuados perante o Registro de Imóveis em 
decorrência dos títulos referidos nas 
alíneas anteriores.
30. Só assim, depois de uma epopéia já quase 

secular, restabelecer-se-á, aos índios Botocudos 
Krenak e Poiixá do rio Doce, o direito à vida, que não 
lhes pode ser sonegado tão só em função das 
necessidades de desenvolvimento próprias daquelas que 
invadiram seu habitat.

39. Escreva-se a história deste País com 
dignidade que honre, perante as gerações futuras, os 
que a fizeram. Que o lema das Gerais valha para todos 
os povos que vivem naquelas terras amaviosasI " (fls. 
1149/1172).

rna a despachar o Ministro relator, 
35
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determinando seja o exame pericial processado no juízo federai 
da 3* Vara de Belo Horizonte. Ali tem curso, então, a feitura 
do laudo antropológico. Despacha, em seguida, o Ministro Célio 
Borja:

"DESPACHO: - 1. Concluída a perícia
histórica e antropológica, a instrução está encerrada.

2. Vista a autores e réus, sucessivamente,
para razões, pelo prazo legal (RISTF, art. 249). •

3. Intimem-se."(fls. 1734).

leio:
Vêm, então, as razões finais da FUNAI, que

1.0. Os depoimentos testemunhais de cá e de 
lá, a perícia e os documentos carreados aos autos 
traçam as seguintes conclusões:

1.1. As terras objeto da presente ação são 
habitat tradicional de indígenas.

1.2. Não se querendo captar ou entender o 
termo imemorialidade (tradicionalidade), ficou certo e 
definido no laudo pericial que desde o século XVI se 
tem notícia de silvícolas ocupando aquelas terras 
(Resposta aos quesitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 d a  Autora); 
ocupação essa que se estende até os dias atuais.

1.3. A ocupação das terras pelos índios tem 
um sentido bem amplo, qual seja, de que são aquelas 
por onde caçam, pescam e coletam; não se restringindo 
o conceito da posse indígena simplesmemente ao local 
onde o silvícola erigiu sua casa.

fc. 4. Os posseiros pagavam arrendamento das 
36
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terras ao Serviço de Proteção aos índios/SPI e, 
posteriormente, à FUNAI, por hectare (vide perícia), o 
que prova que as terras não eram deles nem por título 
de posse.

1.5. Não descaracteriza o animus possidendi 
dos silvícolas o fato de terem sido forçados a se 
retirarem de suas terras. E, mesmo que tenham sido 
obrigados a deixar suas terras, por exorbitância ou 
omissão de funcionários do extinto SPI e da FUNAI, 
esses desmandos não têm o condão de prejudicar os 
direitos indíqenas, ex vi do art. 231 e seus 
parágrafos da Constituição Federal e do art. 62, §19, 
da Lei ns 6.001, de 15.12.73.

1.6. A pretensão da Autora de anular os 
títulos dos Réus exposta na petição inicial está 
amparada em lei e funda-se, em prova documental, 
pericial e testemunhal irretorquível.

1.7. A contestação dos réus e do Estado de 
Minas Gerais é frágil, inconsistente e insustentável, 
na doutrina e nos julgados.

1.8. A prova testemunhal, sobretudo o 
depoimento da testemunha Manoel dos Santos Pinheiro, 
arrolada pelos réus, confirma fatos importantes 
narrados pela Autora na inicial.

1.9. Depara-se nos autos com alentada prova 
documental indicadora dos erros que se cometeram 
contra os índios Krenak, sob a pretensa égide da lei.

1.10. E, por derradeiro, avulta-se a perícia 
inconteste, precisa, correta, bem trabalhada, fruto de 
pesquisa^científica, baseada, portanto, em critério de
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certeza.
Isto posto, requer a Autora a procedência da 

ação na forma da inicial." (fls. 1737/1739).

Em seguida, as razões finais da União, na 
voz do Subprocurador Geral Carlos Victor Muzzi:

acima referido, vem oferecer suas razões, nos termos 
do artigo 249 do Regimento Interno dessa Colenda 
Corte, fazendo-o nos termos que se seguem.

de fundo é singela, sob o ponto de vista jurídico, sem 
embargo de que expressa um dos mais pungentes dramas, 
se encarada sob aspectos da condição humana.

de índios, remanescentes dos mais cruéis massacres 
perpetrados pela sociedade branca contra aquela etnia, 
que vem de ser espoliado das poucas terras que lhes 
restavam, isso no idos de 1974, num processo que 
contou com a colaboração do Estado de Minas Gerais, 
através da Ruralminas (empresa de terras estadual) e 
por intermédio de agentes, como o notório Capitão 
Pinheiro, resultando tudo num enredo que nada fica a 
dever aos mais criativos romances policiais.

Mas, sob o estrito ângulo jurídico, a 
questão é de clareza solar.

Dispunha o artigo 198 da Constituição de 
1969 que "as terras habitadas pelos silvícolas são

A UNIÃO FEDERAL, nos autos do processo

Não obstante o volume dos autos, a questão

Com efeito, trata-se da situação de um grupo
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inalienáveis nos termos que a 'lei federal determinar, 
a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas utilidades nelas 
existentes". Tais terras se incluiam, como ainda se 
incluem, entre os bens da União Federal (art. 49, item 
IV) .

é se as terras objeto da lide eram, ou não, habitadas 
pelos silvícolas.

próprio réu Estado de Minas Gerais, "cedeu" ditas 
terras para o uso dos índios em 1920. A legitimidade 
de tal "cessão" é mais que duvidosa, já que aquelas 
terras eram de há muito ocupadas pelo Krenaks e, por 
isso mesmo, jamais tiveram caráter de terras devolutas 
e, destarte, nunca estiveram no domínio estadual. 
Aliás, não consta que, de toda sorte, as terras tenham 
sido objeto do regular processo discriminatório 
indispensável à caracterização de terras devolutas.

índios Krenak. Em 1958, numa operação digna dos 
tempos áureos do nazismo, aqueles índios foram 
"removidos" à força, pela milícia estadual, chefiada 
pelo bravo Cap. Pinheiro, que testemunhou nos autos e 
que, depois, veio a ser feliz proprietário de bela 
fazenda em área índigena....Aí os réus se pegam, para 
alegarem o "abandono" da colônia indígena, condição 
resolutiva da "cessão" de 1920...

Portanto, a questão de fato a se considerar

Isso é inteiramente fora de dúvida. O

Mas toda área litigiosa era ocupada pelos

Muito embora inteiramente irrelevante a
39
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alegação, já que o Estado não podia ceder bem de que 
não tinha posse ou domínio, é evidente que a expulsão 
dos índios, alguns deles algemados ou amarrados, 
jamais poderia se consistir em "abandono" da colônia, 
sendo conhecido de qualquer leguleio os efeitos da 
coação sobre os atos jurídicos.

Durante a instrução do feito foram ouvidas 
várias testemunhas, alguns deles protagonistas de 
prova dos fatos e quase todos com interesses diretos 
na questão. Finalmente, levou-se a efeito o ato 
processual de maior relevância, a prova pericial, 
determinada pelo Eminente Relator que, com sua
sensibilidade aguda, percebeu a importância daquele 
meio de convicção.

Pois bem, prova técnica, trabalho de fôlego 
e de escol, veio espancar quaisquer dúvidas que 
pudessem pairar a respeito dos fatos. Os "experts", 
após longas pesquisas bibliográficas e intenso 
trabalho de campo, esclareceram, por exemplo, que toda 
área objeto da ação era e é de ocupação tradicional 
dos índios, que esses índios foram retirados à força 
dali pelo Estado de Minas Gerais (réu), em plena 
vigência da Carta de 1969, que tais terras foram 
tituladas após a retirada, à força, dos índios...

Leitura rápida do laudo revela toda situação 
de fato e evidencia as violências e arbitrariedades 
cometidas contra os índios, para retirá-los da sua 
área de ocupação imemorial, visando a titulação das 
terras em benefício dos réus. A prova da imemorial 
ocupação 'é a mais cabal, sendo o laudo um verdadeiro

1
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tratado sobre a nação KRENAK e suas terras.
Destarte, é imperioso que Be julgue 

procedente a ação, anulando-se os títulos obtidos 
mediante coação, fraude e conluio entre os réus, 
restaurando-se a dignidade e a

J U S T I Ç A."(fls. 1740/1743).

Gerais:
Finalmente, as razões do Estado de Minas

"O ESTADO DE MINAS GERAIS, por seu
Procurador Regional abaixo assinado, na qualidade de 
litisconsorte passivo, nos autos da Ação Cível 
Originária na 323-MG, em que contende com a FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI e com a UNIÃO FEDERAL, em 
atenção ao r. despacho em que Vossa Excelência 
facultou às partes a exposição de suas razões finais, 
vem, respeitosamente, a tempo e a modo, apresentar 
aquelas razões, fazendo-o nos termos abaixo aduzidos:

1. Reitera-se, nesta oportunidade, os 
dizeres constantes das PRELIMINARES levantadas pelo 
ESTADO DE MINAS GERAIS em sua contestação (autos, 2a 
volume, fs. 443-466), no sentido da ilegitimidade 
ativa da Autora para figurar no feito, bem assim e 
principalmente, sobre a inteira prescrição do direito 
de se propor judicialmente a anulação dos títulos de 
propriedade expedidos pelo Estado, face aos ditames 
contidos no árt. 178, §10, inciso IX, do Código Civil 
Brasileiro» conjugado com o art. Ia do Decreto na

41
• i F • 0 7 -o



ACO 323-7 MG

20.910, de 08 de janeiro de 1932, este último, 
inapelavelmente, determinador de prazo, de há muito 
vencido, de prescrição de ações contra a Fazenda 
Pública em geral, inclusive a Estadual.

muito, o lustro prescricional, requer o ESTADO DE 
MINAS GERAIS a declaração dessa prescrição, e, de 
conseqüência, o julgamento da extinção do processo, 
com julgamento do mérito, nos termos preconizados no 
art. 269, iniciso IV, do Código de Processo Civil.

contestatórias do Estado, trazidas na mencionada 
petição (autos, 22 volume, fs. 443-466), é de se 
invocar, mais uma vez, como motivo mais do que 
suficiente para o julgamento da inteira improcedência 
da ação, o fato de que a matéria aqui agitada foi 
objeto do RE 75.706-MG, julgado prejudicado por esse 
Colendo Tribunal, porquanto objeto de acordo entre a 
UNIÃO FEDERAL, ora litisconsorte ativa, e os então 
Recorridos, ora Réus na presente ação, conforme se 
pode verificar do v. acórdão então prolatado (autos, 
29 volume, fs. 617/618, trechos grifados em vermelho).

improcedência da ação, pede, confiantemente o ESTADO 
DE MINAS GERAIS que a Suprema Corte, mais uma vez, 
praticará o direito e fará

2. Pelo visto, corrido e vencido, de há

3. Quanto ao MÉRITO, além das largas razões

4. Nestes termos, esperando o julgamento da

J U S T I Ç A  !" (fls. 1745/1746 )

Despacha, então, o relator:
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"DESPACHO: - 1. Atento à informação da 
Secretaria item 2, b, fls. 1.750, determino a 
devolução das razões (Pet. STF-SC 9.829, de 25.5.90) 
dos réus Admário Penedo de Oliveira e outros, 
protocolizadas a destempo.

2. Dê-se vista dos autos ao Exm9 Sr, Dr. 
Procurador-Geral da República, nos termos do art. 103, 
§19, da Constituição Federal.

3. Publique-se."(fls. 1752).

Manifesta-se o Ministério Público Federal, 
em caráter derradeiro, pela procedência do pedido.

É o relatório, cujas cópias se farão 
presentes aos integrantes do Plenário, na forma regimental.

43

I F . 03.00'?



■ f/sma/ 'JÁ v/ri a /

ACÃO CÍVEL ORIGINÁRIA NI 323-7 MINAS GERAIS

V O T O

O SR. MINISTRO FRANCISCO REZEK (RELATOR): -
A promoção que, segundo nosso Regimento, habilita os autos à 
conclusão é a do Procurador Geral da República. Ei-la, 
portanto, lançada pelo Subprocurador Geral José Rodrigues 
Ferreira e subscrita pelo Dr. Aristides Alvarenga:

2. As provas falam do pungente drama por que 
passaram e estão passando os Índios KRENAK e POJIXÁ, 
em razão da desenfreada ambição de homens 
'civilizados' que, protegidos e com a participação do 
Governo de Minas Gerais, teimam em tomar-lhes as 
terras, e, consequentemente, a esperança, a saúde, o 
alimento, a água, a vida.

3. A propósito, consta do relatório da 
perita oficial, MARIA HILDA BAQUEIRO PARAÍSO, 
brilhante profissional especializada no assunto, a 
seguinte informação insuspeita e digna de todos ob 

créditos, porque prestada sob a fé de seu grau e sob o 
compromisso de sua função (fls. 1.433), verbis:

kC
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'A situação dos Krenak é lastimável em todos

deslocamentos que o órgão tutelar lhes impôs 
para atender a interesses de fazendeiros e

enriqueceram às custas deste povo, seja pela 
situação de miséria em que vivem hoje.

Os Krenak ocupam, hoje, 68,34 ha de terras 
que quase não permitem a atividade agrícola. 
As áreas das pequenas roças também são 
destinadas à criação de gado —  única fonte 
de recursos de que dispõem. A população 
cresce rapidamente, inclusive com o retorno 
de outros membros da comunidade que se 
encontram dispersos pelo Brasil. Manter esta 
pequena parcela de terra como território 
Krenak, que não oferece a mínima condição de 
garantir a sobrevivência do grupo, é 
compactuar com um crime de genocídio, pois o 
que resultará desta prática será, talvez, a 
morte física destas pessoas, mas, com 
certeza, será a morte de uma sociedade que 
não tem qualquer condição de se reproduzir 
como tal.' (fls. 1433/1434).

4. Sobre as provas, impossível um comentário
mais justo, preciso, honesto e fiel ao que consta dos 
autos do que o desenvolvido pela ilustre 
Subprocuradora-C^eral da República, Doutora ANADYR DE

os sentidos. Seja pelos constantes

pessoais desses funcionários que
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MENDONÇA RODRIGUES, nas razões finais da União, às 
fls. 1.120/1.172.

5. E note-se que até então ainda não havia 
sido feita a perícia histórica e antropológica na área 
indígena em disputa, cujo laudo (fls. 1.426/1554) —  
uma rica e monumental obra científica sobre os índios 
Botocudos Krenak e Pojixá, mas ao mesmo tempo um 
verdadeiro libelo contra a consciência 
etno-político-jurídica nacional —  veio provar 
inequivocamente a posse imemorial daqueles índios 
sobre as terras objeto da demanda.

6. A brevidade do tempo não nos permite 
comentar todo o formidável e grandioso trabalho dos 
"experts". Pensamos, porém, que, para procedência da 
ação, basta ver que à pergunta de fls. 1.452, verbis:

'Os índios KRENAK, POJIXÁ ou outras tribos 
ocupavam imemorialmente as terras que 
compreendem a região abrangida pelos 3.983 
ha de terra que o Governo do Estado de Minas 
Gerais doou aos índios?'
Responderam os peritos (fls. 1.452):
'Sim. A documentação produzida pela 
sociedade nacional sobre os Krenak é 
bastante volumosa, se considerarmos as 
referências genéricas aos Botocudo, dos 
quais os Krenak são um subgrupo. Estas 
recuam ao Século XVI, englobando o sul da
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Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Na 
área do rio Doce, já há referênciaB 
específicas aos Botocudo daquela região a 
partir do início do Século XVII. As 
referências sobre o rio Doce intensificam-se 
no Século XIX, com ação colonizadora de 
Guido Marliele.

No fim do século XIX, há referências a 
grupos Botocudo na área compreendida entre 
Guieté e Aimorés (Natividade), e, no início 
deste século, a presença dos Krenak, agora 
já identificados e nominados, é constante, 
como se pode observar em outros trechos 
deste laudo. Logo, não temos qualquer dúvida 
ao afirmar que os Krenak, assim como os 
Pojixá, os Nakre-eché e outros grupos (vide 
mapa n? 5) ocupam imemorialmente o vale do 
rio Doce, em geral, e a área em apreço, em 
particular.'

7. Tal a força probante do laudo, em favor 
das autoras, que o réu preferiu ignorá-lo em suas 
alegações finais (fls. 1.745/1746). Irremediavelmente 
batido pela prova, procurou o Estado de Minas Gerais 
agarrar-se nas preliminares a) de ilegitimidade ativa 
da autora, e b) da prescrição; quanto ao mérito, 
apegou-se a um acordo que teria sido feito entre as 
partes, para insistir na improcedência da ação.

4
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8. Ora, a legitimação "ad causam" da autora
decorre da sua própria razão de existir, instituída 
que foi pela lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, como 
bem esclarece a petição inicial. Quanto à prescrição, 
a regra a ser aplicada não é a do art. 178, § 10, inc. 
IX, do C. Civil, nem a do art. 1?, do Decreto 
20.910/32, como quer o réu, mas a específica para as 
terras indígenas, de nível hierárquico máximo, porque 
insculpida na Constituição, verbis:

'Art. 231-§ 4® As terras de que trata este
artigo são inalienáveis e indisponíveis, e 
os direitos 6obre elas, imprescritíveis' 
(grifamos) 9

9. Por fim, o acordo, do seu teor não se
sabe, posto que o réu somente se reporta ao RE 
75.706-MG, julgado prejudicado, porque ele teria sido 
assinado. Mas, se naquela ação, de natureza 
exclusivamente possessória, tal acordo pôde surtir 
efeitos prejudiciais aos índios, aqui ele seria 
totalmente inócuo, porque não excluído daqueles 
apontados como imprestáveis na petição inicial e tão 
nulo quanto aos demais títulos impugnados, por força 
da mesma norma constitucional. Não foi sem razão que a 
peça inaugural, ao se referir e impugnar acordos 
feitos "em detrimento do Direito dos índios", houve 
por bem em rememorar alguns fatos, transcrevendo 
trecho do voto do eminente Ministro PEREIRA DE PAIVA, 
a propósito de uma questão processual suscitada no

5
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Mandado de Segurança n9 94.247-TFR, no qual se lê 
(fls . 20/21):

"Não discuto a matéria processual. 
Evidentemente, está absolutamente correta, 
todavia, como se invocaram fatos históricos 
relativos ao julgado, que está correto, 
invoco esses fatos passados, para dizer que 
causou-me repugnância um acordo na natureza 
do que foi feito em prejuízo daqueles índios 
e impossível face a Constituição." 
(grifamos).

10. Revela notar que os acordos espúrios, em 
decorrência dos quais os índios foram humilhados e 
retirados à força de suas terras —  conforme relata a 
inicial —  também foram objeto de atenção na perícia, 
conforme pergunta a resposta constantes das fls. 
1.519, verbis:

"P - À época da retirada dos índios e dos 
acordos espúrios sobre suas terras vigorava 
a Constituição de 1967 com a redação da 
Emenda n9 1, de 1969?

R - Sim. O acordo foi estabelecido em 1971. 
A ilegalidade do ato foi, aliás, ressaltada 
pelo Assistente Jurídico da FUNAI (Carvalho, 
1980, dat), que afirma, no seu texto, ter 
chamado a atenção para este fato no momento 
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da permuta da área Krenak pela Fazenda 
Guarani.
Havia tanta consciência da 
inconstitucionalidade do acordo, que a FUNAI 
nunca transferiu legalmente a área para o 
Estado de Minas Gerais." (grifamos).

Ao pronunciamento do Ministério Público 
Federal devo acrescentar certos comentários. Vestibularmente 
lembro que, à luz do direito anterior, editado já no século XIX 
sobre posse indígena, a "doação" das terras pelo Estado de 
Minas à União —  que ocorreu em 1920 —  era a única forma 
possível de legalmente delas dispor.

Com efeito, o parecer da Subprocuradora 
Geral Anadyr Rodrigues, constante do relatório, dá conta de 
que:

"ao serem doadas pelo ESTADO DE MINAS GERAIS 
as mesmas terras, nada mais fez o doador do 
que reconhecer um direito natural dos 
silvícolas à sua posse e que já lhes era 
deferido, pelas leis dos homens, pelo menos 
desde a edição da Lei de Terras, de n9 601, 
de 18 de setembro de 1850, cujo art. 12, de 
sobrevivência garantida pelo art. 83 da 
Constituição de 1891, rezava, lembre-se:

”0 governo reservará das terras devolutas as 
que julgar necessárias:

l9 - para a colonização dos índios."
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"Art. 72. Serão reservadas terras devolutas 
para colonização e aldeamento de indígenas, 
nos distritos onde houverem hordas 
selvagens." (Decreto ns 1.318, de 1854, 
regulamentador da Lei de Terras, 
grifamos).", (fls. 31 do relatório).

O Estado, ao que me parece, não tinha 
escolha. O quadro social à época reinante induzia 
comportamentos estatais frente às comunidades indígenas, que 
não excediam, na melhor das hipóteses, de ignorá-las rasamente, 
entregando-as à própria sorte em seus contatos, quase sempre 
desastrosos, com particulares; ou, na pior, de condescender com 
seu sistemático extermínio, naquelas modalidades típicas que o 
direito superveniente designou por genocídio.

Sobre a base instrumental da transferência 
das terras do Estado de Minas para a União —  a doação — , vale 
destacar suas singularidades. Fala-se, em defesa do 
re-assenhoramento das terras pelo Estado, que teria operado 
verdadeira "condição resolutiva" na alegada não-instalação de 
colônia indígena.

Leio, para melhor ciência do Plenário, a 
cláusula em questão, na sua literalidade —  como consta de fls. 
451 dos autos — , instrumentalizada no Decreto 5462, de 10 de 
dezembro de 1920, do Governo de Minas Gerais:

"0 Presidente do Estado de Minas Gerais, 
usando da faculdade que lhe confere o artigo 57 da 
Constituição Mineira e de conformidade com a

K 8
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autorização contida na Lei 788, de 18 de setembro do 
corrente ano, resolve:

l9) ceder ao governo federal, para fundação 
de uma colônia destinada principalmente ao 
alojamento dos índios Crenacs e Pojichás da 
região, no município de Peçanha e na margem 
esquerda do Rio Doce, não somente a área já 
medida e demarcada pelo 29 distrito de 
terras do estado, compreendendo 81 lotes, 
mas também a de 2.000 hectares de terras 
devolutas adjacentes, que se prestem ao 
mesmo fim. O governo federal fará medir e 
levantar a planta geral dos terrenos, que 
será submetida à aprovação do governo do 
Estado, e, no caso de não ser realizada a 
fundação da colônia, nas condições acima 
referidas, ou de ser depois abandonada, 
reverterão ao domínio do Estado, sem ônus 
para este, as terras doadas, compreendidas 
quaisquer benfeitorias da União nelas 
existentes..." (fls. 450-451).

Tenho dúvida quanto a poder seriamente
considerá-la. Dizem os autos de um abandono da colônia: "lá por 
volta de 1958, extinguiu o Posto Indígena Guido Marliere "(fls. 
32). Desde logo, só se extingue o que preexiste. Caso 
admitíssemos que a reversão também poderia operar na hipótese 
de ser abandonada a colônia, de todo modo não podia o Estado
declarar unilateralmente a falta da União, para reaver as
t-prran p dá-las a terceiros. Revel às tropelias do homem

9

: TF - 07 00?



r ) 'J/íf/i/va/ r/cia/

ACO 323-7 MO

branco, a posse indígena foi constante, embora às vezes 
rarefeita, e outras tantas vezes ultrajada pela mão daquele.

Esta circunstância material comprovada por 
perícia culminou por ver-se chancelada pelo direito 
constitucional superveniente —  de 1934 em diante —  a 
consagrar a posse indígena e o domínio da União, nos termos do 
que estabeleceram, pela ordem cronológica, "o art. 12, l9, da 
Lei n9 601 , de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras); os 
artigos 72, 73 e 75 do decreto n9 1.318, de 1854; o art. 83 da 
Constituição de 1891; o art. I9 do Decreto n9 5.462, de 10 de 
dezembro de 1920, do Estado de Minas Gerais; a escritura 
pública lavrada em 15 de dezembro de 1920 e levada ao Registro 
de Imóveis em 23 de maio de 1939; o art. 10, §§ l9 e 29, do 
Decreto-lei n9 5.484, de 1928; o art. 129 da Constituição de 
1934; o art. 154 da Constituição de de 1937; o art. 216 da 
Constituição de 1946; o art. 189 da Constituição de 1967; os 
artigos 40, IV, e 198, e §§, da Emenda Constitucional n9 1, de 
1969; os artigos 22, parágrafo único, 25 e 62, § l9, da Lei n9 
6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do índio).".

Não podia o Estado, assim, dar as terras a 
terceiros e promover o registro disso já na segunda metade do 
século. Em 1958, com o alegado abandono da colônia, o poder 
público estadual já não tinha base jurídica para invocar 
condição resolutiva —  em gesto unilateral —  e disseminar 
títulos de propriedade a partir de então, porque desde 1934 as 
constituições vinham dizendo do domínio da União sobre as 
terras em que verificada —  como aqui atesta o acervo pericial 
—  a posse indígena. Não vejo como, frente a quadro tão 
transparente, fazer abstração do que dizem os fatos e o direito 
constitucional de mais de meio século para tão-só manter o

í l  10
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estado atual das coisas.
Nos termos do pronunciamento da Procuradoria 

Geral da República, julgo procedente a ação, declarando nulos 
os títulos de propriedade aqui impugnados.
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Nenhum homem uma ilha isolada; cada homem
e uma partícula do continente , uma parte da terra; 

se um torrão é arrastado para o mar,a Europa 
fica diminuida, como se fosse um promontório, 

como se fosse o solar de teus amigos ou 
ou o teu próprio; a morte de qualquer 
homem me diminui porque sou parte 
do gênero humano, e por isso nao 

me perguntes por quem os 
sinos dobram, eles 

dob ram por 
ti .

i:Ü

l!

I
John Vonne ( t / iadução de. Monte tao  Lobato)
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RELATÓRIO DE ENCAMINHAMENTO

O Laudo Antropológico relativo a carta dc ordem n9
89.1781-ü)oriunda do Supremo Tribunal Federal, foi o resultado 
de um trabalho de uma equipe coesa e articulada, composta por 
esta antropóloga, pela assistente técnica do Ministério Publico 
Federal, Ângela Maria Baptista,e pelos auxiliares técnicos José 
Jaime Mancin, engenheiro agrimensor’ da FUNAI, Bras í 1 i a , Jos é João 
de Oliveira, antropólogo da FUNAI do Paranã, José Silveira Souza, 
indigenista também da FUNAI de Governador Valadares. A FUNAI nos 
forneceu ainda, o apoio inestimável do motorista Sebastião Rodri 
gues da Cunha Filho e de uma viatura que nos facilitou, sobremo 
do, o deslocamento na área indígena.

Contamos com o apoio, de imenso valor, de três alunos con 
cluintes do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal da 
Bahia, que muito auxiliaram no trabalho-de-campo, na elaboração 
de dados e na discussão sobre o texto final. A Antonio Jonas Dias 
Filho, Cecília Maria Ribeiro e Nubia Maria Calazans Guimaraes, 
os mais sinceros agradecimentos. Sem vocês,este laudo não existj. 
Tia. À aluna Ana Paula Tinôco Amaral, responsável pelo ordenamen 
to do material, organização do fichário e da bibliografia, muito 
temos a agradecer.

À antropóloga Ana Maria Paixão,do Museu do índio, só temos 
palavras de elogio por sua importante colaboração fornecendo-nos 
material fotográfico raríssimo, que se encontra depositado naque 
le órgão, e também documentos.

Referencia especial merece a sempre amiga Joana d'Arc Men 
donça que não só nos oferece apoio técnico, mas também orienta 
ção em Belo Horizonte.

A elaboração deste Laudo Antropológico iniciou-se,a bem da 
verdade,no início do mês de junho, quando fomos contactados pelo 
Exmo. Dr. Ildeu Resende Chaves, MD Juiz da 3a. Vara da Justiça 
Federal, secção de Minas Gerais, e aceitamos a proposta de realj. 
zar o trabalho. Imediatamente, começamos a selecionar a biblio
grafia específica sobre os Botocudo no vale do rio Doce e sobre 
os Krenak.
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A indicação da perita oficial deu-se no dia 06 de junho 
de l989,sendo publicada no Diário Oficial do dia subsequente, fa 
cultando-se ãs partes a indicação de assistentes e formulação de 
quesitos. O Exmo. Sr. Dr. Juiz Ildeu Resende Chaves marcou uma
audiência para o dia 21 de junho de 1989, ãs 14 h, na sala da 3a. 
Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte ,para a assinatura do
compromisso legal por parte dos membros da equipe e o recebimento 
oficial dos quesitos formulados pelas partes. Compareceram ã au 
diência, além da perita oficial, os assistentes Angela Baptista e 
Josê Jaime Mancin, além do advogado da FUNAI, Dr. Loredano Aleixo.

O advogado dos fazendeiros, Dr. Alexandre de Alencar so li. 
citou prorrogamento de prazo para, juntamente com o governo do 
tado de Minas Gerais, entregar seus quesitos e apresentar assi£ 
tentes. 0 Dr. Ildeu Resende Chaves, acolhendo a solicitação das 
solicitantes, concedeu-lhes prorrogação de prazo até o dia 27 de 
junho de 1989, ãs 9h e 30m - novo prazo estipulado para* início 
dos trabalhos periciais. Apesar deste novo prazo, o governo do E£ 
tado de Minas Gerais e os fazendeiros não apresentaram assistente 
técnico, sendo que apenas o Dr. Alexandre Alencar apresentou que 
sitos.

A perita oficial e a assistente técnica do Ministério Pu 
blico Federal optaram por realizar pesquisas documentais nos dias 
22, 23 e 24 de junho como forma de aproveitar o tempo em que de 
viam permanecer em Belo Horizonte, Assim, trabalharam no Arquivo 
Publico Mineiro e nos escritórios da Ruralm.inas , onde obtiveram 
informações preciosas sobre a ocupação histórica na área do Muni 
expio de Resplendor.

No dia 24 de junho, ã tarde, deslocaram-se para a cidade
de Governador Valadares, onde se reencontraram com o agrimensor,
José Jaime Mancin, que para lã já havia se deslocado no dia 22 de 
junho. Os três membros da equipe iniciaram reuniões de trabalho, 
estabelecendo a estratégia de ação, discutindo as informações de 
que dispunham e,.principalmente, analisando os mapas documentais 
que possuíamos e os autos de medição, verificando quais os doeu 
mentos fundamentais de que não dispúnhamos sobre a história da 
ocupação da ãrea Krenak.

No dia 25 do referido mês, juntaram-se ã equipe as duas
alunas da UFBA, Núbia Maria Calazans Guimarães e Cecília Maria Ri
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beiro ,que passaram a participar das suas reuniões .

0 dia 26 de junho foi usado para visitar a sede da AdmjL 
nistração Regional da FUNAI, em Governador Valadares, realizando 
trabalho de levantamento documental e entrevistando o Sr. Josê 
Silveira Souza, que, a partir de então, se integraria ã equipe 
como indigenista, sendo um dos peritos assistentes da FUNAI. 0 
Sr. Josê Silveira Souza cresceu entre os índios Krenak, tornan
do-se, depois, funcionário do Serviço de Proteção aos índios e 
da FUNAI,e, como tal, foi chefe de Posto em Krenak, conhecendo 
profundamente aquele povo e sua historia.

Nesse mesmo dia, fizemos contacto telefônico com o DD 
Juiz da 3a. Vara de Justiça Federal, solicitando-lhe que nos di_s 
pensasse da presença em Belo Horizonte no dia 27 de junho para 
audiência, onde tomaríamos conhecimento das questões apresent_a 
das pelo Dr. Alexandre de Alencar e pelo Estado de Minas,Gerais. 
Argumentamos que o outro perito-assistente da FUNAI, antropólogo 
Josê João de Oliveira, naquele dia estaria com o Dr. Ildeu para 
assinar o seu termo de compromisso e que ele poderia ser port_a 
dor das questões e instruções. Nossa proposta foi aceita, o que 
nos permitiu acelerar os trabalhos de pesquisa que realizavamos 
em Governador Valadares.

Mantivemos, ainda no mesmo dia, contacto telefônico com 
Jose João de Oliveira, dando-lhe as instruções relativas ao con 
tato que deveria manter com o DD Juiz da 3a. Vara da Justiça Fe 
deral e com a Ruralminas, onde deveria recolher fotos e cópias 
xerox de mapas e documentos que havíamos selecionado quando da 
visita que fizemos aquele órgão no dia 23 de junho.

O dia 27 foi usado por mim e por Ângela Baptista para 
realizar pesquisas nos escritórios da Ruralminas e para ultimar 
os preparativos da viagem. Jose Jaime Mancin, Nübia Guimarães e 
Cecília Ribeiro deslocaram-se para a cidade de Aimorés, onde fi
zeram levantamento bibliográfico na biblioteca da prefeitura lo 
cal e nos escritórios da Ruralminas. Neste mesmo dia, juntaram- 
se a nos Antonio Jonas Dias Filho e Jose João de Oliveira.

No dia 28 de junho, finalmente nos deslocamos para Rej> 
plendor, onde se reintegraram h equipe José Jaime Mancin, Nübia
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Guimarães e Cecília Ribeiro. Jose João de Oliveira seguiu para o 
Rio de Janeiro, encarregando-se de acelerar as pesquisas no Museu 
do índio, cujos funcionários se encontravam em greve parcial, o 
que dificultava os contactos e a reprodução do material documen 
tal necessário.

À tarde deste mesmo dia, apõs uma reunião entre os mem 
bros da equipe, onde ficou explicitada a atuação e estratégia de 
trabalho de cada membro, iniciamos os trabalhos. Visitamos os 
escritórios da Ruralminas, do INCRA, dos siudicatos dos Trabalhado 
res e dos Proprietários Rurais de Resplendor, além de mantermos 
contacto com alguns Krenak, que se encontravam na cidade, e com 
um dos advogados dos fazendeiros, Dr. Ruben Borba.

Passamos os dias 29 e 30 de junho integralmente na aldeia 
Krenak, realizando reuniões, entrevistas e visitas individualiza 
das a cada casa de índio. .

No dia 1 de julho, como havia sido combinado, tivemos uma 
reunião com os fazendeiros de Krenak, no clube da cidade de Re_s 
plendor, quando tivemos a oportunidade de conhece-los, ouvi-los e 
combinar as visitas a suas fazendas, que se iniciaram naquela 
tarde. Apenas Antonio Jonas Dias Filho, Cecília Ribeiro, Nubia Gui 
marães e José Silveira Souza continuaram o trabalho na área ocu 
pada pelos Krenak. À noite, José João de Oliveira retornou do Rio 
de Janeiro, trazendo algum material e fotografias do Museu do ín 
dio.

Os dias 2 e 3 de julho foram usados para a continuidade 
das visitas ãs fazendas e ã aldeia Krenak, tendo os alunos, inclu 
sive, visitado a Pedra Pintura, onde colheram material, tiraram 
fotografias e fizeram uma pequena copia dos desenhos existentes.

No dia 4 de julho, a equipe retornou a Governador Vaiada 
res,onde se dividiu. Esta perita retornou a Salvador; Ângela Ba£ 
tista e Josê Jaime Mancin, a Brasília,e Josê João de Oliveira, a 
Curitiba. Antonio Jonas Dias Filho dirigiu-se a Belo Horizonte ;Nu  

bia Guimarães, a Teofilo Ottoni, e Cecília Ribeiro,a Itambacuri, 
para coleta de documentos relevantes referentes ã questão Krenak. 
José Silveira Souza permaneceu em Governador Valadares.

0 trabalho da equipe foi realizado de forma intensiva,preo



cupado em ouvir as partes envolvidas nesta questão, que considera 
mos, acima de tudo, resultante da incúria, do desrespeito ãs leis 
deste país e do descaso com a coisa pública, Espantamo-nos que o 
patrimônio da União construído na aldeia Krenak t enha se dilapid_a 
do, sem que os responsáveis tenham sequer sido identifiçados,quan 
to mais responsabilizados criminalmente (vide fotos n 9 1,2,3,4,5, 
6,7e8, referentes ã aldeia Krenak antes da expulsão deste grupo, 
em 1958, para o Posto Indígena Maxacali, e fotos n9 9,10,11,12 e 
13,que indicam como hoje vive este grupo).

Causa-nos, ainda, repulsa que índios e pequenos "propri£ 
tãrios" tenham sido tão desrespeitados e vítimas de interesses e_s 
cusos de alguns funcionários do Serviço de Proteção aos índios, e, 
depois, da Fundação Nacional do índio, e, também, do governo do E_s 
tado de Minas Gerais. Estes pequenos "proprietários" ainda hoje 
são vítimas dos "grandes proprietários" que,valendo-se do clima 
de insegurança no tocante ã solução do problema, aproveitam-se pji 
ra ampliar suas áreas (vide mapa n 9 1 ) > . comprando as terras
a preços irrisórios. 0 que pudemos observar e que alguns fazen 
deiros têm aumentado significativamente as áreas ocupadas, apesar 
de possuírem grandes propriedades fora da Reserva, ãs custas de 
amedrontar os demais, e continuam usando como bandeira de defesa 
aquela minoria que nada possui fora de Reserva e que eles pro
prios estão afugentando.

A situação dos Krenak e lastimável em todos os sentidos. 
Seja pelos constantes deslocamentos que o õrgão tutelar lhes im 
pôs para atender a interesses de fazendeiros e pessoais de_s
ses funcionários que enriqueceram ãs custas deste povo, seja pela 
situação de miséria em que vivem hoje.

Os Krenak ocupam, hoje, 68,34 ha de terras que quase não 
permitem a atividade agrícola. As áreas das pequenas roças também 
são destinadas ã criação de gado - única fonte de recursos de que 
dispõem. A população cresce rapidamente, inclusive com o retorno 
de outros membros da comunidade que se encontram dispersos pelo 
Brasil, Manter esta pequena parcela de terra como território Kre 
nak, que não oferece a mínima condição de garantir a sobrevivên 
cia do grupo, ê compactuar com um crime de genocídio, pois o que 
resultará desta prática será, talvez, a morte física destas pe£



soas, mas, com certeza, será a morte de uma sociedade que não tem 
qualquer condição de se reproduzir como tal.

E também revoltante constatar-se a degradação do meio am 
biente, totalmente desmatado e transformado, na sua quase total_i 
dade, em pastos. A erosão e a lixiviação destruíram a nrea Krenak, 
praticamente inviabilizando a prática da agricultura, da caça e 
coleta pelo grupo. Este desmatamento também impede a pesca nos 
corregos da ãrea, pois os transformou em pequenos riachos sem vi 
da e cada vez menos perenes. Ate mesmo o rio Doce, vítima de uma 
poluição selvagem e descuidada por parte de mineradores e das in 
düstrias de aço, tornou-se um arremedo grotesco do que foi no pajs 
sado. Pescar no rio Doce, no trecho de Resplendor, e difícil, e 
creio que o alimento obtido também não possa ser considerado como 
dos mais saudáveis.

Por todos estes crimes cometidos contra um povo que, no 
passado, vivia com dignidade e fartura, creio que, aos Krenak, se 
deve fazer justiça, restituindo-lhes aquela parcela do seu terri 
torio tribal que lhes foi reservada. A sociedade e o governo de_s 
te país deverão indenizá-los, sob a forma de investimentos na 
sua ãrea, pelos muitos sofrimentos que lhes foram impostos.

E inadmissível que as crianças Krenak freqüentem aulas 
num curral, enquanto a escola que foi construída com recursos da 
União esteja nas terras ocupadas por Balbino Lacerda, E também 
inadmissível que este fazendeiro destrua as casas dos índios,que 
ficaram na sua ãrea, antes mesmo de que esta ação tenha sido ju1 

gada. Como justificar a presença de "trabalhadores rurais" arma 
dos na ãrea do Sr. Balbino Lacerda, alias um dos que mais acumula 
terras para pasto dentro e fora da Reserva?

E relevante também destacar que os Krenak, alem da ãrea 
que ocupam, têm na Reserva mais três áreas que não foram titula, 
das por qualquer fazendeiro, mas, mesmo assim, continuam sendo 
usadas e exploradas por eles. São as duas ilhas e um lote na mar 
gem direita do rio Doce, onde, inicialmente, ficava a casa do"lln 
g u a "  Joaquim Cristino.que depois tornou-se uma das sedes admini_s 
trativas do Serviço de Proteção aos índios e que foi demarcado em 
192 7 (vide mapa n 9 2).

Certa de que a Justiça, desta vez, se fará present^ na vi
da dos Krenak. __  ____ _ . . ^

COlÚA^o

., aesia vez, se rara preseuLe

MARIA HILDA BAQUEIRO PARAÍSO
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A U T O R A : F U N D A Ç Ã O  N A C I O N A L  D O  Í N D I O  - F U N A I  

L I T I S O C N S O R T E  A T I V A : U N I Ã O  F E D E R A L  

R É U S ; A D I M Á R I C  P E N E D O  D E  O L I V E I R A  E O U T R O S .

L I T I S C O N S O R T E  P A S S I V O :  E S T A D O  D E  M I N A S  G E R A I S

1 . De q u e m  d e s c e n d e m  os K r e n a k  ?

2. Qual o t e r r i t ó r i o  de o c u p a ç a o  dos  a n c e s t r a i

dos  K r e n a k  ?

3. Qual t e r r i t ó r i o  o c u p a v a m  os Kre nak :

• - 3 . aJ a n t e s  de o G o v e r n o  do E s t a d o  de M i n a s  G 

r a i s  d o a r  as t e r r a s  ?

3.bj a p o s  a d o a ç a o  das t e r r a s  ?

4. C o m o  os K r e n a k  o c u p a v a m  as t e r r a s  ? pe I a a 

g r i c u l t u r a  ? p e l a - c a ç a  ? p e l a  p e s c a  ? p e l a  c o l e t a  ?

5- Os a n c e s t r a i s  d o s  K r e n a k  e r a m  n ô m a d e s  ?

6. Qual o s e n t i d o  da e x p r e s s ã o  " o c u p a ç a o  i m e m o 

r i a l "  ?
7. Os í n d i o s  K r e n a k ,  P o j i x a s  ou o u t r a s  t r i b o s  > 

c u p a v a m  i m c m o r i a  I m e n t e  as t e r r a s  q u e  c o m p r e e n d e m  a r e g i ã o  abrai 

g i d a  p e l o s  3 - 9 8 3  h e c t a r e s  de t e r r a  q u e  o G o v e r n o  do E s t a d o  de ' 

M i n a s  G e r a i s  d o o u  aos í n d i o s  ?

8. Ap o s  a d o a ç a o ,  os í n d i o s  o c u p a v a m  t o d a  a e; 

t e n s ã o  d a s  t e r r a s  d o a d a s  ?

9- A t r a v é s  de d a d o s  h i s t ó r i c o s  e / o u  inforraaçoc: 

o b t i d a s  de p e s s o a s  qu e  aii v i v e m  ou v i v e r a m ,  e p o s s í v e l  s a b e r - '  

- s e  o n u m e r o  de í n d i o s  e x i s t e n t e s  aii n a q u e l a  e p o c a  ?

10. O n d e  se s i t u a v a  o P o s t o  I n d í g e n a  G u Í d o  Ma r l j  

ere. ? H a v i a  o u t r o s  P o s t o s  I n d í g e n a s  na a r c a  d c o d e  ?

210x297
II. Os í n d i o s  v i v i a m  a g r u p a d o s ,  e s t a c i o n a r i a ^

x' X/ / X
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F U N D A Ç Ã O  N A C I O N A L  DO IN D IO  - F U N A I 7  *.

G u e s i t o s  ( c o n t i n u a ç ã o )  !l

m e n t e ,  e m  t o r n o  d o  P. I. G u  i cio '•'ar I i e r e  ?

1 2 . O n d e  o s í n d i o s  e n t e r r a v a m  o s  s e u s  m o r t o s  ’ 

1 2 . a)  H o  v e s t í g i o s  d e s t e  o u  d e s t e s  c e m i t é 

r i o s  a i n d a  h o j e  7 I 2 . b ) 5 e  p o s s í v e l  a s u a  lo ca l i z a ç a o ,  favor

d e s c r e v e r  o l u g a r  e m a p e a - l o .

1 3 - d u a i s  a s  a t i v i d a d e s  e m  q u e  o s  í n d i o s  s e em 
p e n h a v a m  p a r a  a s u o  s o b r e v i v ê n c i a  ?

14. O u e  a r m a s  o s  í n d i o s  u s a v a m  p a r o  c a ç a r  0

15 ~
16

v e s t r e  7 

d  i a m - n o  "

O u e  a r m a s  o s  í n d i o s  u s a v a m  p a r a  p e s c a r "

O u e  m e i o s  u s a v a m  p a r a  c o l e t a r  o s f r u t o s  s; i J_

T r a t i ç a v a m  o a r t e s a n a t o  ? u s a v a m - n o  ? v e n - '

I S . G u a i s  a s  e m b a r c a ç õ e s  q u e  os í n d i o s  u scv ci n p 

r a  n a v e g a r ,  p e s c a r  n o  R i o  D o c e ,  n o s  c c n n e g o s  a f l u e n t e s  7'

19- O u i a s  o s  c o r r e g o s  m e n c i o n a d o s  n a i n i c i a i  q u  

d e s a g u a m  n o  R i o  .Doce ?

20. Cs  í n d i o s  K r e n a k  e s e u s  a n c e s t r a i s  n a v e g a s  a 

n e s s e s  c o r r e g o s  ? p e s c a v a m  n e l e s  ? c a ç a v a m  as s u a s  m a r g e n s  q u a  

a s  c a ç a s  ( a n i m a i s  o u  p a s s a r o s )  q u e  c a ç a v a m  ?

21. O s í n d i o s  p l a n t a v a m  as m a r g e n s  d o  R i o  D o c e ,  

d o s  c o r r e g o s  ? o q u e  c u l t i v a v a m  ?

22. O s h i s t o r i a d o r e s , e m  e s p e c i a l  o s  m e n c i o n a d o  

a f l s .  X d a  p e t i ç ã o  i n i c i a l ,  d a o  n o t í c i a  d a  e x i s t ê n c i a  d e s s e s  í 

d i o s  o c u p a n d o  a q u e l a s  t e r r a s  d e s t e  q u a n d o  7

2 2 . a) D e  q u e  m o d o , n a r r a m  e l e s ,  o s  í n d i o s  o c u p

v a m  as  t e r r a s  . 2 3 . q s  p e ü S  n e s t a  a ç a o  o u  s e u s  a n t e c e s s o r e s  p o g

v a m  a r r e n d a m e n t o  a o  SPI p e l a  o c u p a ç a o  t e m p o r á r i a  d a s  t e r r a s  co. 

a c r i a ç a o  d e  g a d o  e c u l t i v o  d e  c e r e a i s  ?

2 4 . H o u v e  u m a  d i a s p o r a  d o s  í n d i o s  ? u m a  s o  v e :  

o u  m a i s  7 p a r a  o n d e  s e  d i r i g i r a m  ? s a í r a m  e s p o n t a n e a m e n t e  7 f o 

r a m  o b r i g a d o s  ? f o r a m  r e t i r o d o s  a f o r ç a  ? v o l t a r a m  ? t o d o s  7•

25. E x i s t e m  d e s i g n a ç õ e s  t o p o n í m i c a s  i n d í g e n a s  o
■ /' ~
Vl o g r a d o u r o s  d a  r e g i ã o  7 c i t a r
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Q u e s i t o s  ( c o n t i n u a ç ã o . )

26. Q u a i s  a s  c a r a c t e r í s t i c a s  f í s i c a s  d o s  i r. — 

d i o s ,  a t u a i s  h a b i t a n t e s  d a  a r e a  7 D e s c r e v e - 1  a s .

27. d u a l " a l í n g u a  d o s  í n d i o s ,  a t u a i s  h a b i t a n 

t e s  d a : A r e a  ? Q u a l  a s u a  c u l t u r a  ? R e l i g i ã o  q u e  p r a t i c a m  

C o n s e r v a m  a s t r a d i ç õ e s  t r i b a i s  ? C i t a r  o u e x c m p l  t f i c a r .

2 8 . Q u a n t o s  í n d i o s  r e s i d e m  a t u a l m e n t e  na r o l ç  

r i d a  á r e a  " e n t r e  h o m e n s ,  m u l h e r e s  e c r i a n ç a s

2 5 . a)  Os q u e  a l i r e s i d e m  s a o  t o d a  a t r i b o  K ro 

n a k  ? 23. b .1 E x i s t e m  o u t r o s  m e m b r o s  d a s  t r i b o s  t r o n e

o u  P o j i x a  f o r a  d a A r e a  ?

Q u e i r a m  os srs. p e r i t e s  f c r n c c e r  outras e rna i 
a m p l a s  i n f o r m o c o e s  s o b r e  t o d a  a m a t é r i a  e m  p a u t o .

S ã o  e s s e s  os Q U E S I T O S  que a FURAI t e m  a a:'ro

s e n t a r ,  p r o t e s t a n J o  p e l a  F o r m u l a ç a c  dc Q u e s i t o s  oupI e n e n t a r e ; 
/ .c a s o  n e c e s s á r i o .

Dc Gov. V a l a d a r e s  parc^ 

de j u n h o  de I9S9 »„ "

B o i o  h o r i z o n t e  em 10
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

ExmO Sr. Dr. Juiz Federal da KM. 3« Vara

A União Federal e o Ministério Público I 
aeral , nos autos» da ação ordinária de nulidade de tí tules d 
propriedade imobiliária, movida contra Admárro Penedo de Olive. 
ra outros, tendo em vista a Carta de Ordem expedida peie Cp 
lendo Supremo Tribunai Federal na quai V.Exê nomeou perito c i; 
ciai para realizar a prova pericial determinada, vem indicar ,\s 
sistente Técnica, fazendo-o na pessoa da Antropóloga ÂNGELA KA 
EIA EÂPTISTA.dl ' ■ • ’ ’■*
■ _ . • =... «

© V-;: ’
pitos : V '• ’ V  : 

? .,.... tã' h f

1 ? Á r.V-<
V »'■ *■ >• v . . 1 •. •• 'Jf Á • t
• • • ‘.v .

TAT" tradicional,
■-nd; gião do Rio: ’

V-Í-'*Doce?

Na oportunidade oferece os seguintes U i:

lo) Os índios "KRENAK11 tinham seu "liABI

2o) A área "DOADA" pelo Estcido ce Minas , 
através do Dec. 5.462 de 1920, era ocupada tradicionalmente pe 
los índios "KRENAK"?

30) Os índios "KRENAK" foram retirados ca
V v_ ̂  ; Minas Gerais, - N ' V-.V

11



.. .  0 2 
40) Após a retirada dos índios as terras 

foram atribuídas aos Réus?

50) As propriedades dos réus incidem na 
área indígena, tradicionalmente ocupada pelos "KRENAK" ea eles 
reconhecida em 1920 pelo Estado de Minas Gerais através da "DOA 
ÇÃO" referida no 20 quesito desta série?

60) A época da retirada dos índios e dos 
acordos espúrios sobre suas terras vigorava a Constituição de 
1967 com redação da Emenda r.o 1 de 1969?

Brasília, 09 de junho de 1989

CARLOS VICTOR MUZZI 
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

/acrp.



I' J —  > FEDERAI ~  SrÇAO DO ESTADO DE V.INAS GFR.-US ífi j * -
I

d:: cede:-: ns 39.1

Vi:;tos erc.
i) E.. face- do des• sc..c cs fls. 111, que

cc .seleu ac Ir. Alexandre de Alencar aurliaçao 1e prasc

a data de inicio dos trabalhos periciais, a partir da

s •: u c.n s es que::i t c :
a) Arras se 192C, havia res sei res nf àrea 

litiqicsa? Guunrus pessoas, ccvcrac s r rpcrst, se pc s-

riais encontrados, inclusive ccrxru :cc_, currais esc;
ce 192C, a a rua lati: iora era - 

ocupada por Rotecvuos, Erenaks ou r-..::.an..scenr :.st cu. 
tras tribos? luarra. pessoas, dever, .c a resposta scr - 
e plisida na fc :::a pedida no ire: ar.t .rior̂

nas Gerais, na atuali ade? Há EfcEEAi 3 cspalnaaos per - 
curras regiões?

ros, arrecado::, dependentes e familiares, apre is.aãa

para indicação de assistente tessicc e apresentação ce 
quesitos, prorroge para c dia 27.6.1989, as 9,30 horas,

oual flui o praso dc pC- dias para ..pre çao cs. Lau-
ac 2) Os perimes deverãc r-usc eer aux; ac:

sível, iden ca-ias, es. caso afiro.ativc, e esclarecer
cr.ris de inferração c cs indícios r

c) Quantos KR...HAKS, ou remanescentes dests 
1 de cu ras tribos há, na área doado pc lc Erra c dc Vi-

d)Cua .rc prepriorarie:. rir..lados, r-csrei

rrc.r.pc, ha na : roa referida no iro::, anterior;
e)3ão pacificar cordiais as relações

v.r.tre cs gru: cs aludioes r.cs irir.s ç e c? £ac
t.: r o., escassos cs cciv ates?



crciardu a_ c i.crur dc dia 27.1.19:?, pare cic-n-
to

c_;: qui-ei u-z a :;oren aprese::te cr pele Lr. Repr es cr. -
-cr. to 2c. M r i c  -'rac Publicc Federai c da: partes que alada 
r.uc c- cdo.racora:.., ou daee^arer.. acü '..ar, sic- c dia 26.c.l/._, 
c . ar.rcnanaa ca.

Fe j c Horiacr.te, 21.6.192S

f\ ~W I ^
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AVMÁKIC penevo ve o l i v e i r a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6 / muLh ar. c o u  r •*:c t ,
no..' au t os  da CARTA VE ÕRVEM que,  sob o num aro acima tem can t o  p, 
c.5ia dou t a  Vara,  em que também é p a r t e  a FUNVAÇAC NACIONAL VO Jt 

VIC - F UNAT, vêm pe l o  advogado que e6 t a  s u b t e r e v e ,  d e n t r o  do qu- 

q u t d t o  a s s i n a d o  por. V. E x a t a . ,  a p r e s e n t a r  os s e g u i n t e s  q u e s i z e t .  
par a  que se j an  i r e s p o n d i d o s  p e l a  " e x p e r t " , nomeada po r  1'. t x c i c . ,  
no t e u  r .  despacko de &ls .7 5 5  dos au t os  da Ca r t a  de Ordem em ap>

çc. ...
1 - Ha no " Pos t o  l i j dZgena Guldc M a r l i ê r e "  no .‘n 
n i c Z p i o  de Re s p l e n d o r  al gum Znd i o  da T r i b o  C - 
naque?
2 - Ha no r e f e r i d o  Posto I ndZgena al gum Znd i o  c 
T r i b o  P o j i x ã ?

3 - Se e x i s t e ,  q u a l  o nome de cada um dos i ndZç  
nas,  i d a d e  e l o c a l  de n a s c i me n t o ,  t e  ^ a l a  cada 
um d e l e t  o i d i o m a  que l h e s  ê p r ó p r i o  e t e  t e  er 
tendem e n t r e  t i  po r  meio d e t t e  id-eoma.
4 - Se. r e c e n t e me n t e  f ioram t r a n t  p o r t a d o s  Z n d i o t  
de t r i b o t  de o u t r a s  r egxões  do E t t a d o  e metmo 
de o u t r o t  p o n t o t  do p a Z t , pa r a  o P o t t o  de Crena 

que,  com e v i d e n t e  i n t e n ç ã o  de <$az e r  c r e r ,  por  
oc as i ão  da p e r Z c i a ,  na e x i s t ê n c i a  de Z n d i o t  Cre 

naquet  e P o j i x ã t  no Po t t o  7 ndZgena Guido M a r l i c  

r l , n o  y . un i cZp i o  de Re s p l e n d o r .  Ouantos i ndZgen  

recem t r a z i d o s  pe l a  Funa i ,  qua l  o nome de cada 

um de l es  e a que t r i b o  per t encem? Falam o i d i em  

da t r i b o  a que di zem p e r t e n c e r ?  E m  q u e  ' data c /:c 
garam e l es  ao Po t t o ?  C o n s u l t a r  não apenas os rc  
n i t t r o t  d c  e n t r a d a  d e t t e s  Z n d i o t  no P o t t o ,  come

I - ,
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•Lambem o u v í a  a AC.0 pe.Zt0 moxadoAce c {.acendeia o  1 
(jut Aceidem uai adj acêiicxai, 6 em vincu Cação com

■;.g cauia, indicando-ec 0 nome e Zdcnttáaáe do e 
{oAmantee .

. 5 - Exietem ccmltcAioe i ndZgcnae  dcntAc dae te a

nat e m  l i t i g i o  , i e t c  c, e m  C - L c n a g u e ?  
ó - S e g u n d e  a{lAma Auto" .a , t e t o  e , a r u n a i ,  a 

paceença doe Cxenaquee c. doe P o j i x ã t . n a  ã . t e a  d c  
Poeto 1 ndZgena e a d j a c ê n c i a e  da t a  dc - t e m p o  i -im e  
trio Atai e .
7 - Sc aeeim c podc-ec conetataA a cxieiénela d. 
06406 {oeeitizadoe nae eepultuAae doe indZgcnae' 
í - Pe£o exame do4 oeeoe e dcmaie Acmaneccntct 
doe coApoe ali inluunudoe , podc-ec dctcAnunaA a 
data doe pA tme cAoe e e p u l t a m e n t o e  ?
9 - Que há nc Cocai que pAova a pAceença dot Caí 
naquee, ali deede "tempoe inicrnoAiaie" ? 
PAotceta-ec pelo aditamento doe queeitoe, até ã 

hoaa da Aealização da pcAZcia.
Te. em que, com 0 devido ac a t a m e n t o ,  j u n t a  ceia 

aoe autoe, .
P. de{eAÍ ment o .  

Bel o H o A i z o n t e , 2 2 de Junho dc 1. 989
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QUESTÕES DA AUTORA



1. DE QUEM DESCENDEM OS KRENAK?

A identificação cultural de um povo faz-se através do co 
nhecimento da filiação linguística do grupo. A opção pelos estu 
dos linguísticos deve-se a compreensão de que "cada língua tem d_e 
terminadas finezas de expressão, que podem coincidir parcialmente 
com o que se dá em outras línguas, mas que, no conjunto, caracte: 
rizam uma língua dada como um sistema único de expressão humana, 
no qual se cristalizam os efeitos de uma experiência de vida e de 
analise inteligente do mundo, acumulada através das inúmeras gera 
ções de um povo. Cada língua indígena brasileira não so reflete, 
assim, aspectos importantes da visão de mundo desenvolvida pelo 
povo que a fala, mas constitui, além disso, a única porta de ace_s 
so ao conhecimento pleno dessa visão de mundo que so nela é ex 
pressa" (Rodrigues, 1986: 27).

"As línguas do mundo são classificadas em famílias segun 
do o critério genético. De acordo com esse critério, uma família 
linguística é um grupo de línguas para as quais se formula a hipo 
tese de que têm uma origem comum, no sentido de que todas as 1ín 
guas da família são manifestações diversas, alteradas no correr do 
tempo, de uma sõ língua anterior" (Rodrigues, 1986: 29). Logo, 
quando procuramos identificar culturalmente grupos indígenas, par 
ticularmente aqueles que foram considerados extintos ,001110 é o ca 
s o , ê através do estudo genético das línguas faladas que estabele 
cemos as conexões culturais de ascendência/descendência.

No caso em pauta, podemos afirmar que os Krenak, subgru 
po Gut-Krak, são Botocudo (Seki, 1986; Emmerich e Monserrat,1975 ; 
Rodrigues, 1986), que receberam, anteriormente,as seguintes deno 
minações: AIMORÉ, GREN, GUEREN OU KREN E BOTOCUDO. Pertencem ao 
tronco linguístico Macro-Jê.

A denominação AIMORÉ foi-lhes atribuída pelos grupos Tupi 
que habitavam o litoral da Bahia, e com os quais os primeiros co 
lonizadores entraram em contacto. Inicialmente, a denominação ge 
nérica era TAPUIO, em oposição a TUPI e, mais tarde,especificamen 
te AIMORÉ, AMBARÊ, GUAIMURÉ OU EMBARC, que, segundo a interpreta 
ção de Souza (1943) , seriam corruptelas provenientes das possíveis 
composições: AIB- PO RÉ (habitantes das brenhas), AI -BORÉ (malfe_i«
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tor) ou AIMB-BURÊ (aquele que usa botoques de emburê-barriguda). 
Josê Gregorio (s/d) considera como prováveis as seguintes origens 
da palavra: GUAYMURÊ (gente de nação diferente) ou AIMBIRé (nome 
de chefe indígena aliado dos franceses no Rio de Janeiro ,s endo c_i 
tado nas obras de Anchieta e por Gonçalves Dias, no seu poema Con 
federação dos Tamoios).

Jã no século XVII, os Botocudo são referidos como GUERÊN, 
GREN OU KREN -o que seria a autodenominação do grupo -termos que 
são substituí dos no século XIX por Botocudo. Esta denominação foi 
atribuída pelos colonizadores portugueses, devido ao habito de o 
grupo usar botoques labiais e auriculares de grande tamanho, de 
madeira branca e leve - a barriguda (Bômbax ventriculosa). A par 
tir desse momento, a denominação BOTOCUDO tornou-se de uso corri 
queiró na Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo.

A intensificação dos contactos levou a que, anos' mais tar 
de, a partir do fim do século passado, predominassem as autodeno 
minações dos pequenos grupos - NAK-NANUK, KRAK M U N ,ETWET.NEKREHE, 
GUT-KRAK, JIPOROK, POJIXÂ, KRENAK, NEP-NEP, MiRAJIRUM - ,que tira 
vam sua designação dos nomes de seus capitães ou acidentes geogrã 
ficos (Emmerich e Monserrat, 1975).

Logo, podemos afirmar que os Krenak, nome advindo do seu 
chefe, o Capitão Krenak (senhor da terra), subgrupo Gut-Krak (ca 
rapaça das tartarugas),pertencem ã família linguística Botocudo 
(Borum), tronco linguístico Macro-Jê (Seki, 1986; Rodrigues, 1986;

Emmerich e Monserrat, 1975),
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2. QUAL O TERRITÓRIO DE OCUPAÇÃO DOS ANCESTRAIS DOS KRENAK?

O território ocupado pelos Botocudo compreendia grandes 
faixas de Mata Atlântica e Zona da Mata na direção leste-sudeste, 
constituídas de floresta latifoliada tropical., cujos limites são 
o Vale do Salitre,na Bahia, e o rio Doce, nos estados de Minas Ge 
rais e Espírito Santo. Englobavam, portanto, as bacias dos rios 
de Contas, Pardo, Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e Doce, alem 
do Vale do Salitre, na bacia do rio São Francisco, no oeste da 
Bahia (Acioly e Silva, 1925; Taunay, 1946; Marcato, 1979; Ottoni 
1558; Wied-Neuwied , 1958; Saint-Hilaire, 1936; Spix e Niart ius , 1976; 
Marliêre, 1907; Rugendas, 1979; Renault, 1903; Barbosa d'Almeida, 
1887; Palazzolo, 1945; Ehereinreich, 1948; Amaral, 1898; Estigar 
ribia, 1934;.Southey, 1977).



3. QUAL TERRITÓRIO OCUPAVAM OS KRENAK?

a) Antes de o Governo do Estado de Minas Gerais doar as terras?

Os Krenak são um subgrupo GUT-KRAK, conforme o afirma E_s 
tigarribia (1910: 10, dat):"eram Gutkrak da tribo Tetchac, únicos 
alias que poderiam vir, porque os outros chefiados pelo capitão 
Krenak (senhor da terra) não querem saber de relações... os seus 
irmãos do centro não querem agora nenhum contato, mas Tetchuc pro 
meteu-me fazer o possível para pô-los em relação comigo e que mais 
tarde os traria. Não quer, porem, indicar as paragens onde Krenak 
seria encontrado".

"Habitam entre Minas Gerais e Espírito Santo , sendo mais 
para aquele estado do que para este (Espírito Santo), ãs margens 
dos rios de regular volume d'agua demorando-se em cada ponto eia 
quanto encontram alimentos" (Estigarribia, 1910).

A criação do Posto de Atração do Eme pelo Serviço de Pro_ 
teção aos índios, chefiado inicialmente por Cândido de Freitas 
Chaves (Estigarribia, 1934),que manteve o primeiro contacto com 
o grupo do capitão Krenak em 1913, foi situado "na confluência de 
Eme com o rio Doce (entre Cuietê e Aimorés)... destinado ao aldea 
mento dos selvagens Krenak que vagueiam nas florestas virgens des_ 
se grande rio entre Minas Gerais e Espírito Santo" (Sociedade Bra 
sileira de Geografia, 1922: 200).

Além do argumento que nos parece de lógica, isto é,não se 
instala um Posto de Atração num local onde não hã o que atrair, no 
caso, os índios Krenak, há muitas referências ã presença destes ín 
dios na ãrea onde depois foi fundado o Posto Indígena do Eme. Po£ 
teriormente, este Posto foi denominado Guido Marliere (1921) e 
Krenak (1987). Apenas para comprovarmos esta afirmativa,citaremos 
algumas dessas referências.

O engenheiro responsável pelo traçado da Estrada de Ferro 
Vitória-Minas, Almeida (1959: 164),que realizou seu trabalho na 
área em 1905, assim afirma ao se referir ao trecho do rio Eme:"da 
outra banda do rio, de há muito, a maloca dos Crenaques vinha nos 
espreitando..."
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Estigarribia (1934: 39) indica: "os índios Crenaques ha 
bitam as adjacências do vale do Eme, na margem norte do rio Doce. 
Atê 1911, viviam em luta com os "Caraí" da regiã o ,refugiados nas 
matas, famintos e nus".

Estigarribia (1920) atesta que os Krenak, em 1913, recu 
saram-se a ser transferidos para o Posto Indígena Panças (Espíri_ 
to Santo) preferindo continuar "vivendo nas matas de Resplendor". 
Ainda em 1913, o Bispo de Diamantina escreveu ao Secretário de 
Agricultura de Minas Gerais, pedindo que se criasse uma colônia 
para atender aos Krenak e Pojixá do rio Doce. 0 Governo do estado 
criou uma comissão para estudar a viabilidade da criação de uma 
colônia "nas margens do rio Eme, onde viviam os Crenaques" (Lima, 
1923).

Em 1914, os Krenak assaltaram propriedades em Resplen
dor (Lima, 1923). No mesmo ano, o grupo foi visitado pelo etnôgra 
fo russo Manizer (1919: 243: 243/4), que assim os localiza: "un 
village dèjá abandonnê, sur la rive du Doce, pres de 1'estância La 
jão" (Conselheiro Pena).

Em 1916, o engenheiro Josê Moreira, chefe do 29 Distri^ 
to de Terras, visitou as terras do rio Eme "onde estavam os Crena 
ques nus e famintos, quase sem assistência" (Lima, 192 3, nan) .

Carvalho (1917, dat) atesta que "a área a ser demarcada 
deve ser no Eme no ponto de residência atual dos índios". No mes 
mo ano, a Diretoria da Agricultura, Terras e Colonização do Esta_ 
do de Minas Gerais emite o seguinte parecer (man, 1917): "informo 
ã secção que essa ãrea (entre os rios Suassuy e Laranjeiras) esco 
lhida posteriormente ã primeira pelo Frei Vicente de Licordia.não 
foi aceita e sim resolvido que a colônia seja fundada no Vale do 
Eme e no ponto habitado pelos índios Crenaques" (vide documento 
n9 1).

Em 1918, Caldas (1918, man) visitou os Krenak "no seu 
acampamento na embocadura do rio Eme". Jaguaribe (1918, dat) tam 
bem os visitou "em frente ã barra do rio Eme, na margem direita do 
rio Eme... logo tratamo-nos de pôr em relação com os índios da 
tribo Crenaque que habitam essa zona..." (vide documento n 9 2).

0 Relatório da Diretoria de Agricultura, Terras e Colo 
nização do Estado de Minas Gerais, relativo ao ano de 1918 (1919; 88)
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afirma;T..os serviços de medição das terras do vale do rio Eme pa 
ra a doação de uma colônia destinada aos Crenaques que habitam 
aquelas paragens e mais algumas tribos que por acaso ali existam 
foram suspensos em fevereiro ..."(vide documento n9 3).

Ollian (1965) assim se refere aos "Crenaques - tribo do 
bloco Botocudo: Ate o ano de 1920 viviam em grande quantidade nas 
barras dos municípios de Aimorés, Resplendor e vizinhos".

b) Apos a doação das terras?

Excetuando-se os dois momentos de transferência forçada, 
os Krenak sempre ocuparam a área que lhes foi reservada pelo go 
verno de Minas Gerais, como podemos comprovar nos documentos aba_i 
xo referidos:

"Os Crenaques têm o aldeiamento em Minas Gerais entre as 
cidades de Resplendor e Lajão, ã margem esquerda do rio Doce" (A 
breu, 1926: 571) .

"Atualmente, na confluência do rio Eme com o rio Doce (en 
tre Cuieté e Aimorés) existe o Posto Indígena Guido Marliêre, fun 
dado pelo Serviço de Proteção aos índios e destinado ao aldeamen 
to dos selvagens Crenaques que vagueiam nas florestas virgens dejà 
se grande rio, entre Minas Gerais e Espírito Santo" (Senna, 1927: 
72).

No ano de 1939,os Krenak foram visitados pelo etnologo 
Curt Nimuendajü que escreveu "líber Die Botocudos, manuscrito inêdi_ 
to, que se encontra no Museu Nacional, Rio de Janeiro (Seki,l986; 
Emmerich e Monserrat, 1975: 22).

Também no ano de 1943, os Krenak foram objeto de estudo 
do professor Rosário Farani Mansur Guerios, que escreveu "Botocu 
dos do Rio Doce", manuscrito inédito (Seki, 1986 ; 12, dat).

Em 1945,o Inspetor do Serviço de Proteção aos índios, De£ 
cleciano de Souza Nene (1945, dat) protestava contra a distribu_i 
ção espacial das casas dos índios (vide foto n9 3) por alegar 
que não deixava espaço para terem roças ou criatôrio.

0 abaixo-assinado dos arrendatãrios da Hrea Krenak,do ano 
de 1953 (dat) relata com grande veemência a expulsão e o esbulho
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praticados pelos funcionários do Posto Indígena contra os índios, 
citando nominalmente Miguel e Alipio,

Ollian (1965: 245) afirma: "os últimos representantes dos 
Krenak estão agora refugiados numa aldeia situada cm Minas Gerais 
entre Resplendor e Conselheiro Pena"...

0 programa de trabalho de Posto Indígena Guido Marliêre, 
para o ano de 1971, identifica e atesta a presença dos Krenak no 
aldeiamento.

Consideramos que estes dados, selecionados a partir do 
critério de ser cada um de uma década, atesta que os Krenak vive 
ram sempre na ãrea doada, excetuando-se os momentos de transferên 
cia, como jã nos referimos.



4. COMO OS KRENAK OCUPAVAM AS TERRAS? PELA AGRICULTURA? PELA CAÇA? 
PELA PESCA? PELA COLETA?

Os Krenak, como os demais grupos semi nômades, exerciam u 
ma agricultura incipiente, mas eram excelentes caçadores, pescado 
res e coletores. Esta resposta esta melhor detalhada na questão 
13 da autora.



5. OS ANCESTRAIS DOS KRENAK ERAM NÔMADES?

Os Botocudo viviam em pequenos bandos nômades. Compunham- 
se de cinquenta a duzentas pessoas organizadas em famílias exten
sas. Definiam o seu território de caça e coleta e o defendiam 
com bastante determinação, sendo esta considerada a razão funda 
mental dos atritos entre os vários subgrupos Botocudo, destes com 
outros grupos indígenas da região e com os nacionais que se inst_a 
lavam na ãrea.

Sobre os Gut-Krak, Estigarribia (1934, dat) afirma: "são 
nômades", o que nos permite afirmar que os Krenak não eram exce 
ção entre os Botocudo.

A imagem popular de nomadismo relaciona esta característ i  

ca de alguns grupos indígenas com a não fixação em qualquer terrj. 
tório. Isto, na verdade, não corresponde precisamente ã realidade. 
Manizer (1915: 245) diz sobre o território Krenak: "les Krenaks 
vivent sur en territoire qu'ils regardent comme leur propriete in 
violable. Se droit naturel est cliez eux três developpe, et leurs 
territoires sont separes de ceux des autres groupes voisins par 
des limites naturelles, collines au montagnes, qu'ils respectent 
dans leurs chasses, au point de ne pas même accepter, quand loca 
lises au Poste de Panças, les produits de la chasse, tucs ã coups 
de fusil sur ce territoire, qu'ils ne considerent pas comme le 
leur..."

A relação dos índios com seu território não se restringe 
ã mera exploração econômica. A sua cosmologia, como ordenadora do 
Universo, tem seus pontos referenciais no território ocupado pela 
comunidade que a engendrou. Logo, a circulação faz-se num espaço 
definido, delimitado e reconhecido, pois a invasão do território 
de outro grupo implica guerras, sendo, por isso mesmo, evitada.

0 deslocamento das aldeias faz-se, portanto, num espaço 
definido e deve-se a exigências da atividade econômica e a razões 
higiênicas.

Entre os grupos nômades, como õ o caso, uma das ativida 
des básicas e a coleta. A exploração sistemática da ãrea em volta



da aldeia faz com que haja o esgotamento momentâneo dos recursos 
exigindo deslocamentos prolongados paro a obtenção do alimento ou 
de matéria-prima para a confecção dos equipamentos usados pelo gru 
p o . Se analisarmos sob o ângulo gasto X obtenção de energia, cons 
tatamos que grandes deslocamentos implicam um dispêndio de ener 
gia superior aquela que se obtêm. E o momento, então,de mudar a 
aldeia para um ponto mais proximo de onde estã a fonte alimentar. 
E, ainda, no caso das roças exploradas com uma tecnologia incipji 
ente, momento de deixar que a terra descanse, para que volte a 
ser produtiva e possa vir a ser explorada futuramente.

Ha momentos em que a atividade de caça e coleta ê cond_i 
cionada pela estação do ano, o que faz com que a caça migre para 
locais onde haja agua abundante ou arvores produzindo frutos. As 
aldeias também podem ser deslocadas, acompanhando, portanto, a mi 
gração da caça.

As razões higiênicas que levam ao deslocamento das alde_i 
as relacionam-se com o habito de enterrarem os mortos nas casas, 
nos pátios ou arredores das aldeias. A exalação de ares pútridos 
em excesso, como resultado da decomposição dos cadáveres, fazem- 
nos optar pelo deslocamento.



6. QUAL 0 SENTIDO DA EXPRESSÃO "OCUPAÇÃO IMEMORIAL"?

Ocupação imemorial significa a existência de uma ocupação, 
por um povo, de um determinado território, a partir de um momento 
que não é possível ser precisado.

Gostaríamos de chamar a atenção para alguns aspectos que 
consideramos fundamentais ã compreensão da questão: a inserção 
histórica dos grupos indígenas e o problema da posse entre as co 
munidades indígenas.

A inserção histórica dos grupos indígenas ocorre quando o
território ocupado pelo grupo é atingido pela expansão da sociedji
de nacional. Com isto não estamos negando o carãter histórico de_s
tas sociedades no período prê-contacto. 0 que estamos afirmando e
que a existência e a dinâmica social destes grupos não e conheci
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da, considerada ou inserida nas formulações históricas da socieda 
de dominante. Logo, não ha registros históricos formais referen 
tes ao período pre-contacto , o que, na maioria das vezes, inviabj. 
liza um calculo do período de ocupação de um território por um po 
vo indígena. Hã mecanismos de aferição como o registro de catã_s 
trofes naturais (enchentes, erupções vulcânicas, tremores de ter 
ra, grandes secas) que, sendo referidas nas tradições tribais e 
registradas pela nossa ciência, permite-nos fazer analogias e a^ 
sociações e, muitas vezes, atê a identificação dos períodos refe 
ridos como marcos das histórias tribais. Porem não ê o nosso ca 
so.

Assim, so a partir das indicações sobre grupos indígenas, 
feitas por membros da sociedade dominante, e que se encontram refe 
rências datadas â presença de um grupo indígena numa ãrea deterini 
nada. Porém isto não significa que o grupo só s.e tenha instalado 
ali a partir daquele momento. 0 que se sabe é que, a partir de 
uma data não definida, aquele grupo humano se instalou no territó 
rio em apreço.

Uma outra forma de aferição do tempo de instalação do gru 
po no território é a elaboração de trabalhos arqueológicos, porem 
também esta alternativa não foi desenvolvida no território Krenak, 
restando-nos, apenas, como elementos identificadores de datas, os 
documentos produzidos pela sociedade nacional, que, neste caso es_
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pecífico, recuam ao século XVI,

B

0 outro ponto que gostaríamos de analisar c a questão da 
posse indígena. Esta não pode ser entendida nos termos do concei 
to de posse do Direito Civil, pois engloba "toda a ãrea por eles 
habitada, utilizada para seu sustento e necessária ã preservação 
de sua identidade cultural" (Djaci Falcão, 1988: 56). Vitor Nunes 
Leal (RE n 9 44585, Rei Min Vitor Nunes, Referências da Sumula do 
STF, 1970, v. 25, pp 360/361) afirma: "se os índios, na data da 
Constituição Federal, ocupavam determinado território porque de£ 
se território tiravam seus recursos alimentícios, embora sem t£ 
rem construções ou obras permanentes que testemunhassem posse de 
acordo com o nosso conceito, essa area, na qual e da qual viviam, 
era necessária ã sua subsistência. Essa ãrea, existente na data 
da Constituição Federal, e que se mandou respeitar. Se ela foi re 
duzida por lei posterior, se o Estado a diminuiu de dez mil hecta 
res, amanhã a reduziria em outros dez, depois mais dez,1 e poderia 
acabar confinando os índios a um pequeno trato, atê ao terreiro 
da aldeia, porque ali e que a 'posse' estaria materializada nas 
malocas".

Ismael Marinho Falcão (in Falcão, 1988: 58), ao analisar 
a Lei 6001, p. 65, tece as seguintes considerações: "a posse in 
dígena ...ê caracterizada pela ocupação efetiva da terra por par 
te do elemento silvícola ou indígena, ocupação que haverá de se 
comportar de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, va 
le dizer, não ê apenas indígena a terra onde se encontrar edificji 
da a casa, a maloca ou a taba indígena, como não ê apenas indíge 
na a terra onde se encontra a roça do índio. Não. A posse indíge 
na ê mais ampla, e terá que obedecer aos usos, costumes e tradj. 
ções tribais,... e será de posse indígena toda a ãrea que sirva 
ao índio ou ao grupo indígena para caça, para pesca, para coleta 
de frutos naturais, como aquela utilizada com roças, roçados, ce 
mitórios, habitação, realização de cultos tribais, etc., hábitos 
que são índios e que, como tais, terão que ser conservados para 
preservação da subsistência do próprio grupo tribal.

A posse indígena, pois, em síntese, se exerce sobre toda 
a ãrea necessãria ã realização não somente das atividades econonú 
camente úteis ao grupo tribal, como sobre aquela que lhe ê pro 
pícia ã realização dos seus cultos religiosos".
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Consideramos, portanto, que a posse imemorial indígena 
tem que ser pensada em termos particulares e diversos daqueles u 
sados para a posse comum do Direito Civil. Não so em termos de da 
tações que, muitas vezes, so c possível a partir das referências 
elaboradas por membros da sociedade nacional, como também em ter 
mos de definição da ãrea a ser considerada. Esta não pode, como 
nos referimos acima, através das citações dos ilustres juristas,es 
tar restrita ãs roças e às casas, mas deve englobar todo o seu 
territõrio, definido a partir do seu uso econômico e também rnítji. 
co.

Chamaríamos, ainda, a atenção para o fato de que a terra 
indígena não é, como para os membros da nossa sociedade, uma mer 
cadoria avaliada por preço de mercado, mas o seu territõrio, ele 
mento bãsico e fundamental à reprodução biolõgica e social da co 
munidade, o seu elemento articulador da identidade étnica e sobre 
vivência de um povo. 1
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7. OS ÍNDIOS KRENAK, POJIXA OU OUTRAS TRIBOS OCUPAVAM IMEMORIAL 
MENTE AS TERRAS QUE COMPREENDEM A RECIÀO ABRANGIDA PELOS 3.9S3 
HA DE TERRA QUE O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS DOOU AOS 
ÍNDIOS?

Sim. A documentação produzida pela sociedade nacional so 
bre os Krenak ê bastante volumosa, se considerarmos as referên 
cias genéricas aos Botocudo, dos quais os Krenak são um subgrupo. 
Estas recuam ao século XVI, englobando o sul da Bahia, Minas G£ 
rais e Espírito Santo. Na ãrea do rio Doce, jã hã referencias es_ 

pecíficas aos Botocudo daquela região a partir do início do sécu 
lo XVII. As referências sobre o rio Doce intensificam-se no sécu 
lo XIX, com a ação colonizadora de Guido Marliere.

No fim do século XIX, hã referências a grupos Botocudo na 
ãrea compreendida entre Cuieté e Aimorés (Natividade), è, no in_í 
cio deste século, a presença dos Krenak, agora jã identificados e 
nominados, ê constante, como se pode observar em outros trechos 
deste laudo. Logo, não temos qualquer duvida ao afirmar que os 
Krenak, assim como os Pojixã, os Nakre-ehê e outros grupos (vide 
mapa n 9 5) ocupam imemorialmente o vale do rio Doce, em geral, e 
a ãrea em apreço, em particular.
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8. APÔS A DOAÇAO, OS ÍNDIOS OCUPAVAM TODA A EXTENSÃO DAS TERRAS 
DOADAS?

amplo, não se restringindo apenas ã existência de roças, como nos 
referimos na questão 6 da autora.

ciar com as aldeias existentes:

1. Antiga Praia do Gata (Vital, 1918; Estigarribia, 1919 e 1920; 
Ribeiro, 1918; SPI, 1922; Jaguaribe, 1918; Caldas, 1918 a e b; 
Paula, 1945);

2. Antiga aldeia do Ki j eme-Breke, ãs margens do rio Eme (Lobo,1918; 
Vital, 1918; Estigarribia, 1918 e 1920);

3. Aldeia da Barra do Eme (Vital, 1918; Estigarribia, 1919 e 1920; 
Ribeiro, 1918; SPI, 1922; Jaguaribe, 1918; Caldas, 1918 a e b);

4. Aldeia a 6 Km da margem do rio Doce, mata adentro (Engenheiro 
do 2? Distrito de Terras, 1923, man);

5. Aldeia do Quati-Quati, ãs margens do rio Eme (Vital, 1918);

6. Aldeia do corrego do Vai e Volta (José Cecílio Damasceno, de 
poimento, 1989);

7. Aldeia do corrego do Cacau (Laurita Felix, depoimento, 1989);

8. Aldeia a 2 ou 4 Km do Posto Indígena (Ribeiro, 1918);

9. Roça nas três ilhas do rio Doce, confrontantes com a barra do 
Eme (Ma. Augusta Krenak, Laurita Felix, Sônia Krenak, depoimen 
tos , 1989).

des econômicas desenvolvidas pelo grupo eram a caça, a coleta e 
pesca, que se desenvolviam em todos os pontos de seu territõrio, 
como o reconhecem alguns ocupantes nacionais (Lessa, Filho, Ve_i 
tas, Silva, depoimentos, 1989).

1918 so incluiu 2000 ha, que constam no Decreto de Doação de 1920, 
mas jã previa a inclusão de mais 2000 ha. A justificativa para a

A ocupação da ãrea deve ser compreendida no seu sentido

Porém, por uma questão de ordenamento lógico, vamos inj.

Cono a agricultura era incipiente, as principais ativida

Como melhor explicaremos na questão 10, a demarcação de

ampliaçao da ãrea foi apresentada por Mello Lima (1923, man) e



Estigarribia (1919) como sendo necessário incluir as outras a_l 
deias, que não as do Eme e da Gata e, assim, garantir a circula 
ção e sobrevivência dos Krenalc. Tanto era verdadeiro e foi reconhe 
eido como tal este argumento que, no ano de 1923, iniciou-se a de? 
marcação dos restantes 2000 ha em volta do Eme, em terras devolu 
tas e desocupadas por nacionais (Melo Lima, 1923; Lobo, 1923; E_s 
pischit, 1927; Estigarribia, 1919 e 1920 a e b ) .

So com a pratica dos arrendamentos e a entrega das terras 
aos nacionais é que se deu o encurralamento dos Índios em áreas 
cada vez mais restritas. Também o desmatamento, implicando a des_ 
truição do ecossistema, reduziu as possibilidades das práticas 
de caça e coleta e restringiu a pesca no rio Doce.



9. ATRAVÉS DE DADOS HISTÓRICOS E/OU INFORMAÇÕES OBTIDAS DE PESSO 
AS QUE ALI VIVEM OU VIVERAM, É POSSÍVEL SABER-SE O NÜMERO DE 
ÍNDIOS EXISTENTES ALI NAQUELA ÉPOCA?

Após a doação, a primeira notícia que se tem é de 75 
índios aldeados (Estigarribia, 1921) no ano de 1920. Porém consi_ 
dêramos significativo acrescentar os dados relativos a alguns a 
nos anteriores:

1912 - 73 índios aldeados (Estigarribia, 1954);

1913 - 73 índios aldeados e 120 ainda não contactados do subgru
po liderado por Orimã (Estigarribia, 1914);

1914 - 70 aldeados (Relatorio do Ministro da Agricultura de MG,
1914).
Houve forte surto de varíola que reduziu a população;

1917 - 70 aldeados (Carvalho, 1917);
90 aldeados (Caldas, 1917 e Jaguaribe, 1917);
73 aldeados e mais 30 do subgrupo Krenak liderado por Ori_ 
mã (Lobo, 1917);

1918 - 65 aldeados (Simoens da Silva, 1918);
90 aldeados (Caldas, 1918, man);

1919 - 100 aldeados, contabilizando os pacificados do subgrupo
Krenak chefiados por Krembuk.
Houve forte epidemia de sarampo.
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lü. ONDE SE SITUAVA O POSTO INDÍGENA CUIDO MARLiERE? HAVIA OUTROS 
POSTOS INDÍGENAS NA AREA DOADA?

O Posto Indígena Guido Marliere, assim denominado em 1921, 
pois antes era conhecido como Posto de Atração do Eme, foi localj. 
zado a duas léguas do ultimo marco da medição (1918) e a 4 léguas 
da praia do Gata (Lobo, s/d). A localização do Posto seguiu os se 
guintes critérios:

a) "Chegando a Colatina comecei a pôr em execução os planos que 
tenho para agir sobre os índios desta Inspetoria, quase todos 
nômades. Consiste no seguinte: organizar em lugar apropriado, 
não distante dos aldeamentos ou paragens mais frequentadas p£ 
los índios e, tanto quanto possível, em situações intermedia 
rias a tribos rivais, postos que servirão de base ã ação pac_í 
fica, amigável e protetora sobre elas" (Estigarribia, •I920.dat);

b) 0 aldeamento deveria ficar na ãrea jã demarcada em 1918, isto 
é, nos 2000 ha demarcados por Caldas (Estigarribia, 1919,dat);

c) Não poderia ser numa das outras aldeias que não a do Eme por 
que não estavam ãs margens de córregos perenes (Estigarribia, 1919, 
dat; Vital, 1919);

d) O fato de os índios terem dado preferência ao vale do Eme (Car 
valho, 1917, dat) deveu-se a terem, ali.uma das suas aldeias 
(Jaguaribe, 1918, dat; Lima, 1923, man; Manizer, 1919;Caldas, 
1918; Carvalho, 1917; Ollian , 1965; Estigarribia, 1934; Alme^i 
da, 1959; Estigarribia, 1920; Parecer da Diretoria da Agricu_l 
tura, Terras e Colonização de 1917, man; Relatório da Direto
ria de Agricultura, Terras e Colonização do Estado de Minas Gje 
rais, 1919 , dat).

Havia outro Posto Indígena dos "...Crenaques que têm o
aldeamento em Minas Gerais, ã margem esquerda do rio Doce; a ad
ministração do posto indígena fica ã margem direita, separada dos 
índios pelo rio..." (Abreu, 1929) (vide foto n9 15).

Posteriormente, não podemos precisar quando, a sede do 
Posto Indígena foi transferida para a praia do Gata (vide fotos 
n 9 1 e 10) .



11. OS ÍNDIOS viviam a g r u p a d o s, estacionariamente,hm torno do pos
TO GUIDO MARLIERE?

Atê 1923, os índios viviam nos seus aldeamentos, mantendo 
contacto constante com a sede do Posto Indígena, vivendo em esta 
do de seminomadismo (Ofício do Engenheiro do 2 °  Distrito de Ter 
ras, 1923, man), plantando roças, caçando e pescando. Na questão 
n° 8 da autora, onde indicamos a localização das aldeias,se po 
de constatar que estas estavam na ãrea demarcada posteriormente.

Em 1923, quando ocorre o massacre do Kijeme-Breke, os ín 
dios, assustados, recolheram-se na aldeia da beira do Eme, a esco 
lhida anteriormente pelo Capitão Muin (Estigarribia, 1920, dat; 
1923, dat).

Continuaram, entretanto, a caçar, pescar e coletar nas ma 
tas da ãrea reservada.

0 respeito ã permanência dos índios nas suas aldeias vis_a 
va, segundo Estigarribia (1919, dat), resguarda-los dos contactos 
indiscriminados com a população de Resplendor, evitando, assim, a 
contaminação física e social e a continuidade dos conflitos. Eram 
feitas visitas ãs aldeias,e deixou-se a critério dos Krenak a d_e 
cisão de fixarem-se no aldeamento levantado pelo SPI.



1 2 . onde os Índios enterravam os seus m o r tos?

a) Hã vestígios deste ou destes cemitérios ainda hoje?

b) Se possível a sua localização, favor descrever o lugar e mapei 
lo.

A morte era tratada com respeito, embora sobre seus ritu 
ais haja grande discrepância entre as fontes consultadas. Talvez 
pudéssemos explicar essa diversidade de informações pelos constan 
tes deslocamentos e consequentes intercâmbios mantidos entre os 
vários grupos com outras tribos ou, ainda, pelos estágios diferen 
ciados de contacto com a sociedade envolvente, que os levaria “a 
perda de alguns elementos essenciais da sua cultura e organização 
social. Outro fator explicativo para as diferenças constatadas e 
a simplificação de suas praticas culturais por parte de alguns ban 
dos devido ãs perseguições sofridas, o que teria intensificad.c a 
sua mobilidade.

Para Saint-Hilaire, os enterros se processavam no mato. 0 
defunto era enterrado numa posição que se assemelhava â de sentar 
se. Segundo o autor, os joelhos ficariam de fora da cova, tal a 
despreocupação que presidia o enterramento. Sobre o tümulo consti 
tuíam uma especie de palio,com troncos de palmeira fincados nas 
quatro extremidades e recobertos com. galhos de palmeiras. Enfeita 
vam o palio com penas de aves e peles de animais, depois de feita 
a limpeza do local.

Para Wied-Neuwied (1958: 318/9), os enterros eram feitos 
na maloca ou em suas proximidades, implicando, posteriormente, o 
abandono do local. Noutra modalidade descrita pelo mesmo autor,as 
mãos eram amarradas; o defunto , 'enterrado em posição horizontal,e 
nenhuma oferta acompanhava o corpo. Mas os grupos do rio Doce rea 
lizavam oferendas de alimentos e pertences. Afirma, ainda, haver 
encontrado formas diferenciadas de marcar o local do túmulo. Sji 
gundo ele, o palio de folhas de palmeiras era prerrogativa dos 
chefes e de pessoas influentes da comunidade. Para os demais mem 
bros, o que se fazia era a marcação com''bastões curtos e grossos 
ou pedaços roliços de pau, iguais em comprimento e dispostos uns 
juntinhos dos outros". Refere-se, ainda, a um sinal de luto: o
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corte de cabelos das mulheres,

Para Manizer (in Metraux in Steward, 1963, vol. 1:537) os 
Botocudo simplesmente abandonavam os corpos de seus mortos na 
floresta ou nas cabanas com alguns pertences. Convem destacar que 
os dados de Manizer referem-se especificamente aos Krenak de Reŝ  
plendor,que ele visitou em 1914.

Estigarribia (1921: 16) afirma que os Krenak, não fugindo 
aos padrões tradicionais de seu grupo, enterravam seus mortos com 
alimentos ao lado e em cima da cova, que era coberta com um ran 
chinho. Acendiam pequena fogueira para aquecer o cadáver.

Ouvimos referências exatas a este tipo de enterramento en
tre os Krenak ao se referirem ao funeral do Capitão Krenak. Segun
do Sônia Krenak e Laurita Felix, seus avos, durante muito tempo,
continuaram a acender a. fogueira e levar alimentos para o capitão,

*

atê que o seu corpo "desapareceu", ficou encantado e foi morar no
r*4 ^sétimo salao, sob forma de onça, no conjunto de grutas, conhecido 

na região como Sete Salões (Sônia Krenak e Laurita Felix, depoj. 
mentos , 19 89) .

Embora não sejamos arqueólogos, profissionais especiali_s 
tas neste tipo de questão, podemos afirmar que este tipo de enter 
ramento em regiões como a que estamos analisando não e propício 
a manutenção por muitos anos de ossos que permitam analises e da 
t ações. .

Inúmeros fatores de ordem natural interferem no processo 
de conservação de ossos ou na possibilidade de se fossilizarem. A 
umidade em áreas cobertas de florestas e com alto grau de precipj. 
tação pluviometrica, como õ o caso; a exposição do terreno as chu 
vas ou as águas de rios e córregos, bastante comuns na região; en 
terramentos superficiais, que permitem aos animais predadores d_e 
senterrar os corpos e espalhar os ossos, dificultam a permanência 
dos ossos em locais específicos de enterramento. Fatores cultu 
rais, como transformação de áreas com cobertura florestal em z o  

nas de plantio, que exigem revolver a terra,também determinam a 
perda dos ossos.

As áreas dos antigos aldeamentos onde viviam os Krenak,den 
tro da Reserva,hoje estão ocupadas por pastos e plantações-, o que



fez com estes cemitérios se perdessem.

Tivemos notícias do afloramento de ossos em algumas roças, 
como em Angico, mas que não foram reservados e cuidados, assim co 
mo na praia do Gata, quando da enchente do rio Doce em 1978, 
que também não foram cuidados ou analisados (Maria Augusta, Bas_í 
lio, Laurita, depoimentos, 1989).

0 unico cemitério conhecido na ãrea Krenak fica entre o 
corrego Sempre - Verde e o Eme, nas terras ocupadas pelo fazende_i 
ro Balbino Lacerda, numa pequena elevação, frontal ao rio Doce no 
ponto onde ficam as três ilhas (vide foto n9 14 e mapa n 9 1).

No entanto este cemitério é recente, tendo sido implantei
do nos moldes tradicionais dos regionais. Estão enterrados ali:llen
rique, irmão de Maria Sonia; Augusto e um filho; Sebastiana, mãe de
Laurita; Humberto; Jonas ; Jovença; um filho de Eva e outro de Jo

»

sé Alfredo de Oliveira (Nego) (Laurita e Lessa, depoimentos 1989).



13. QUAIS AS ATIVIDADES EM QUE OS ÍNDIOS SE EMPENHAVAM PARA A SUA 
SOBREVIVÊNCIA?

Suas atividades de subsistência eram a caça, a coleta e a 
pesca. A maioria da documentação aponta que a agricultura foi atj. 
vidade adquirida apos o contacto com os colonizadores, como resu_l 
tado imposto pelas tentativas de sedentarização do grupo e de sua 
inserção no sistema produtivo. Esta visão, entretanto, pode ser 
parcial, o que não excluiria a possibilidade de o grupo apresen
tar, na fase prê-contacto, uma agricultura incipiente, que se t_e 
ria desarticulado, posteriormente, com as pressões sofridas pela 
posse de seus territórios. E possível afirmar que os Krenak, aŝ  
sim como outros grupos Botocudo , não teriam apreendido as tecn_i 
cas agrícolas com os colonizadores, mas as teriam reintroduzido 
apõs terem sido aldeados, inclusive com novos padrões, mais ad^ 
quados ãs propostas da nova economia.

Descrevendo um dos aldeamentos dos Krenak, o Kijeme - Be 
rek (aldeia bonita), no rio Eme,em 1918, o engenheiro Raimundo Vi 
tal, do Serviço de Proteção aos índios, afirma ser a residência 
comunitária cercada de área frondosa com clareiras parecidas com 
canaviais.

A imposição da agricultura como pratica econômica mais im 
portante rei acionava-se com a oposição ao nomadismo, que não se coa 
dunava com a proposta de aldear para liberar terras para instalfi 
ção de rotas de comercio, fazendas ou roças de nacionais. Era pre 
ciso, dentro do quadro estabelecido para a ocupação econômica da 
ãrea, localizar os grupos indígenas em áreas definidas e restri
tas, garantindo as demais para a implantação das atividades plane 
jadas pelos mentores da política econômica do país. Uma das cond_i 
ções para a viabilidade dos aldeamentos era que os índios fossem 
capazes de garantir sua auto-suficiência, produzindo alimentos em 
curto espaço de tempo e comercializando os excedentes de produção 
Para isso, era preciso que os índios iniciassem os trabalhos de 
agricultura logo que se tornassem, compulsoriamente, sedentários.

Nos aldeamentos botocudos cultivava-se mandioca, batata 
doce, banana, milho, feijão, cará, etc. No entanto, constantemen 
te, abandonavam as roças e fugiam para as matas, onde voltavam a



50

>•

4 %'

praticar a caça e coleta. Entre os Krenak, este tipo de situação, 
que parecia ser bastante comum, e registrada pelo menos em dois 
momentos: um, quando o interprete Joaquim Cristino e afastado da 
área (SPI, 1917, dat), e outro, quando houve o desentendimento en 
tre o grupo liderado pelo Cap Muhin e o liderado por Kenbruk (E^ 
tigarribia, 1920, dat). Todas as fontes consultadas, relativas 
tanto ao século XIX quanto ao século XX e aos Krenak, referem-se 
a que os índios pareciam sempre famintos e que se ofereciam para 
qualquer tipo de trabalho, em troca de um prato de comida,ou que 
sempre pediam presentes, comida e "GRIN-GRIN" (dinheiro) a quem 
os visitasse (Wied-Nuewied, 1958: 233/4; Jaguaribe, 1917, dat; 
Jaguaribe, 1918, dat; Estigarribia, 1917, dat).

O trabalho agrícola era executado segundo o princípio 
da divisão de trabalho por sexo: os homens faziam as derrubadas, 
preparavam a terra e plantavam,enquanto as mulheres participavam 
do plantio e da colheita.

A coleta processava-se de forma mais proveitosa no p£ 
ríodo da seca, quando abandonavam os acampamentos situados ãs mar 
gens dos rios e se internavam nas matas. Era atividade exercida 
pelas mulheres. A riqueza alimentar era grande e a variedade de 
frutas coletadas era significativa. Os mais importantes elemen 
tos da coleta eram: coco, palmito, ingã, feijão-do-mato, maracu 
jã, araçã, jabuticaba, imbu, pitanga, sapucaia, genipapo, cansan 
ção, abacaxi, cara, pitomba, jatobã, cupã e mamão.

Do reino animal, coletavam larvas de madeira e insetos, 
principalmente a tanajura, que eram assados antes de serem consu 
midos. 0 mel e a cera das abelhas obrigavam-nos a subirem em ãr 
vores altas, de onde tentavam retirar integralmente o ninho. O 
mel, misturado com agua dentro de potes feitos de bambu, era bê  
bida muito apreciada.

A caça constituía-se numa das atividades mais importan 
tes na vida econômica dos Botocudo, sendo exercida pelos homens, 
conjuntamente. Quando o produto abundava, o consumo se fazia co 
munitariamente, com a participação de todos os membros da comuni 
dade.

Os Botocudo eram considerados hãbeis caçadores, com ex 
traordinãria capacidade de uso do arco e flecha, resultante do 
efetivo treinamento da acuidade visual e auditiva, Imitavam com per fei.



ção os sons e ruídos dos animais, o que funcionava como chamariz 
para a caça.

Sua capacidade de deslocamento era grande, pois se alimcn 
tavam do que encontrassem e não dependiam da existência de rios 
ou córregos para beber, pois sabiam como retirar água de taquara 
çus e bromelias. A noite, faziam fogueiras junto aos locais de 
dormir para se aquecerem e espantarem os animais de maior porte. 
Para se defenderem das picadas dos insetos, usavam óleos odorífe^ 
ros .

A caça de animais maiores se processava com o flechamento 
simultâneo do animal pelos participantes da caçada. Com esta tec 
nica, conseguiam o esgotamento da presa pelo sangramento. Os ani 
mais preferidos para o consumo eram os macacos e as antas, das 
quais aproveitavam tudo, menos os ossos e o couro. A partir do 
contacto com o SPI e outros membros da sociedade nacional, o cão 
foi introduzido nas caçadas.

Os territórios de caça e coleta tinha seus limites defini 
dos pelo chefe do grupo. Sérios atritos decorriam da invasão de_s 
ses territórios por outro grupo.

Matas para caçar e coletar nunca faltaram aos Krenak an 
tes do seu habitat ser devassado. Isto pode ser observado na fo 
to n? 4 nos anexos deste laudo e nos textos de Caldas (1917, man) e 
Jaguaribe (1917, dat).

A pesca também era uma atividade masculina. 0 método usa 
do era o de flechamento, usando-se também o cipó-timbõ para o en 
venenamento dos peixes. A introdução de anzóis ocorreu com o con 
tacto, sendo bastante apreciados pelos Botocudo . As flechas usa 
das na pescaria não tinham emplumação (Wie d-Neuwied, 1958 ;Metraux. 
in Steward, V, 1963; Saint-Hilaire , 1938; Loukotka, 1931).
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14. QUE ARMAS OS ÍNDIOS USAVAM RARA CAÇAR?

As armas de todos os grupos Botocudo tornaram-se famosas 
por serem possantes e pela sua resistência. A perícia com que eram 
usadas e a rapidez nos disparos sucessivos das flechas faziam-nos 
guerreiros temidos pelos colonos e pelos outros índios.

0 tamanho dos arcos era considerado, desde o século XVI, 
como exageradamente grande. Sua altura parecia variar entre l,50m 
e 2,10m, e eram feitos de madeiras elásticas e fortes, como a pa_l 
meira airi e o pau-d'arco. 0 lenho desta ultima arvore e branco, 
com cerne amarelo, que se torna avermelhado quando trabalhado. 0 
da airi ê de cor parda.

A sua empunhadura caracterizava-se por ser mais larga que 
os respectivos segmentos. 0 esforço exigido no uso d e .um arco de 
tais dimensões era grande. Os Botocudo usavam cordões feitos de 
embira ou caragueta enrolados no pulso esquerdo, para protegê-lo 
do impacto da corda. Depois da introdução dos produtos "civiliz_a 
dos", estes cordões foram substituídos por linhas de pesca, o que 
permitia o seu uso para caça e pesca.

A corda do arco, feita de cipõ-imbê ou caragueta, era tor 
cida e media de 3 a 4 mm. Nas extremidades, principalmente se per 
tenciam aos chefes dos grupos, os arcos apresentavam tufos de plu 
mas coloridas presas com cera da terra ( Loukotka, 1931; Saint-Hj. 
laire, 1938; Metraux in Steward, 1963, vol. I; Vied-Neuwied,1958; 
Lowie in Steward, 1963, vol. I).

As flechas eram feitas de ubã ou canajuba, que se caracte 
rizam por serem caniços sem nos. A emplumação era feita com penas 
de mutum, jacutinga, jacupemba e arara, dispostas longitudinalmen 
te e amarradas com a casca de cipõ-imbê. Segundo as ilustrações 
de Wied-Neuwied (1958., estampa 21), essa emplumação é classifica 
vel como do tipo "Brasil Oriental", tendo ataduras cerradas nas 
duas extremidades e agrupadas com intervalos na parte mediana,man 
tendo as penas na sua forma natural (Lowie in Steward, 1963, vol. 
I; Chiara in Ribeiro, 1986).

Havia tres tipos de pontas mais comuns: o primeiro, destjL 
nado ã guerra e ã caça de animais de grande porte, era feito de



taquaraçu, tostada para que se tornasse mais resistente . A pon 
ta era entalhada e raspada, de forma a se tornar lanceolada, cor 
tante e afiada. Produzia graves ferimentos e hemorragias violen 
tas, com o sangue se esvaindo pela parte côncava da ponta, apro 
veitando a própria conformação da taquaraçu.

A ponta farpada era feita do mesmo material do arco - pa_l 
meira airi ou pau-d'arco~e caracterizava-se por apresentar dez ou 
doze entalhes dirigidos para trãs, formando as farpas. Era também 
destinada ã caça de grandes animais e ã guerra. Provocava profun 
dos ferimentos e era difícil de ser retirada, pois causava,na sua 
saída, sérios estragos nos tecidos penetrados. A técnica utiliz_a 
da para ser deslocada com menor dano era fazer com que penetrasse 
totalmente para, então, poder quebrar-se a ponta e retirar-se a 
haste.

0 terceiro tipo de ponta era destinado a caça de animais 
pequenos. Era feito a partir de galhos retos com um no, de modo a 
obter a forma de roseta, ao invés de ser pontiagudo. 0 seu efeito 
era determinado pelo impacto que provocava ao bater no animal.

Para obter maior resistência nas flechas destinadas ã guer 
ra e à caça de grande porte, os índios untavam-nas de cera e pas_ 
savam-nas pelo fogo. Usavam o mesmo processo com os arcos.Mas não 
tinham o costume de envenenar as pontas de flechas com qualquer 
sub stância.

As crianças aprendiam desde cedo a atirar com perfeição. 
Gastavam muitas horas em exercícios coletivos, com grande incentj. 
vo paterno. Com a idade de quatorze a quinze anos, jã estavam ha 
bilitadas a participar das caçadas.

0 disparo da flecha era sempre feito pelo lado esquerdo 
do arco. Seguravam-no com o indicador da mão esquerda, enquanto 
a corda era distendida com os dois primeiros dedos da mão direita 
A posição do arco era sempre vertical. A linha de visada acompa 
nhava a flecha, cujo peso devia ser o mesmo em cada um dos seus 
componentes. A flecha devia ser absolutamente reta, ficando as pe 
nas da extremidade proximal no mesmo plano da taquara da ponta. D_e 
vido ao tamanho, os Botocudo carregavam poucas flechas consigo 
(vide fotos n9 16,17 e 18).



34

Outro tipo de arma que usavam eram pontiagudas estrepes 
de bambu, que provocavam ferimentos graves nos perseguidores di_s 
traídos que penetrassem nas matas (Metraux in Steward, 1963, vol. 
I; Wied-Neuwied, 1958; Lowie in Steward, 1963, vol. I; Loukotka, 
1931],

Na atualidade, os Krenak não mais seguem os padrões trad_i 
cionais de sua cultura, não sõ devido ao processo de deculturação 
que sofreram ao longo destes anos de contacto, mas também devido 
ãs constantes transferências traumáticas de habitat, ã alta taxa 
de mortalidade que desorganizou o processo de reproduçcão social do 
grupo, e, principalmente, ã inexistência de matéria-prima no pe 
queno espaço a que foram confinados, o que não lhes permite a con 
tinuidade da produção de suas armas tradicionais. Não hã,na área 
ocupada pelos índios, qualquer árvore daquelas usadas tradiciona_l 
mente, e nem mesmo as canas para as flechas estão acessíveis,pois, 
embora ainda existam nas margens do rio Doce, estão em . terrenos 
ocupados pelos fazendeiros.

Que os Krenak usavam estas armas tradicionais de seu gru 
p o , não temos dúvidas, pelas notícias de ataques e o medo que a 
sua presença nas matas de Resplendor provocava nos construtores 
da Estrada de Ferro Vitoria-Minas, nos trabalhadores responsáveis 
pela medição da área a ser doada pelo governo de Minas Gerais e 
em outros pretensos invasores da área: "Alguns brancos haviam ten 
tado estabelecer-se na região, mas tiveram que retirar-se em face 
das perigosas arremetidas dos Botocudos, que assim procuravam vin 
gar-se da guerra movida contra eles pelas autoridades de Minas Gê  
rais" (Ollian, 1958: 200, ao referir-se ao verbete Resplendor] .

"Assim, pois, chegando o pessoal da turma amedrontado aqui 
com o agrimensor, procurei ver se elles voltavão ao serviço por 
meio de conselhos ,accordo nada conseguindo o que finalmente di_s 
se-me o agrimensor que so voltaria se o língua Joaquim Cristino 
fosse demitido do seu lugar de língua ou intérprete que ocupa en 
tre os índios e fosse nomeado um outro ou então o governo lhe deŝ  
se 15 praças que junto ao pessoal da turma fariam 21 homens per 
feitamente armados e com todas as garantias do governo para poder 
receber qualquer agressão por parte dos índios"(Jaguaribe, 12/02/ 
1918, dat).
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"0 Serviço de Proteção aos índios tenta impedir o ataque 
dos índios como revide dos sofridos no rio Doce" (Estigarribia, 
1920, dat).

••

Abreu (1929: 588) assim registra a mudança social entre 
os Krenak no tocante às armas: "Os índios Crenaques, fazem atual_ 
mente, pouco uso de armas. Não necessitam delas para a manutenção 
da vida; são agricultores sob a proteção do Governo Federal e só 
as utilizam para o desporto da caça. Caçam muito pelo antigo hãbi^ 
to, mas jã não gostam dos arcos e flechas, preferem as armas de fo 
go. Nenhum possui revolver que e arma proibida no Posto, e, por 
isso mesmo constitui um objeto de grande cobiça para o índio.Arcos 
e flechas não são mais armas de uso, são peças fabricadas com o 0 I3 
jetivo único de vendê-las aos colecionadores de artefatos indíge
nas

• •

!
J

I
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I
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15. QUE ARMAS OS TNDIOS USAVAM PARA PESCAR?

A pesca era uma atividade masculina. 0 método usado era 
o flechamento, usando-se também o cipo-timbo para o envenenamento 
dos peixes. A introdução dos anzóis ocorreu com o contacto, sendo 
bastante apreciados pelos índios. As flechas usadas nas pescarias 
não tinham emplumação (Wied-Neuwied, 1958; Metraux in Steward,vol. 
I, 1963; Saint-Milaire, 1938; Loukotka, 1931).

.



16. QUE MEIOS USAVAM PARA COLETAR OS FRUTOS SILVESTRES?

o /

A coleta processava-se de forma mais proveitosa no perío 
do da seca, quando os índios abandonavam os acampamentos situados 
às margens dos rios e se internavam nas matas. Era atividade exer 
cida pelas mulheres. A riqueza alimentar era grande e a variedade 
de frutas coletadas era significativa. Os mais importantes elemen 
tos de coleta eram: coco (Caret), palmito, fei j ão-do-mato, aratj. 
cum, araçà, jabuticaba, imbu, pitanga, supucaia, genipapo, cansan 
ção, abacaxi, cara (amon) , pitomba, jatobá, cupã, hunhape, not- 
;hau, mamão (krat) .

Do reino animal, coletavam larvas de madeira e insetos, 
principalmente a tanajura, que era assada antes de ser consumida. 
0 mel e a cera das abelhas obrigava-os a subirem em árvores altas, 
de onde tentavam retirar integralmentc o ninho. 0 mel, misturado 
com agua dentro de potes feitos de talos de bambu, era bebida mui 
to apreciada (Wied-Neuwied, 1958* Metraux in Steward, vol.1,1963; 
Saint-Hilaire, 1938; Loukotka, 1931).

Além dos alimentos, também eram coletadas as ervas usadas 
na medicina tradicional do grupo: o cansanção, urtiga, macaié, cu 
ratam, arnica, fedegoso, capim-de-pinto, sementes de pau-ferro (Lau 
rita Felix, Sônia Krenak, Paula da Glória, depoimentos, 1989), t_a 
los de bambu, determinados espinhos, etc. Coletavam material ne 
cessãrio à confecção das armas dos abrigos, dos adereços e enfejL 
tes e as tintas necessárias ã pintura corporal, que, entre eles, 
era bastante elaborada, além das fibras usadas na elaboração das 
bolsas, da cerâmica para os potes e apetrechos de cozinha e made_i 
ra da barriguda, para confecção dos botoques auriculares e lab_i 
ais que usavam e que deram origem a denominação Botocudo (vide f£ 
tos n9 19 e 20) .

A coleta processava-se com o deslocamento dos índios pelo 
seu território, que era claramente definido e respeitado pelos d_e 
mais grupos indígenas limítrofes, em busca dos pontos em que e n  

contravam a matéria-prima. Era um trabalho realizado por todos os
membros da comunidade e que exigia grande conhecimento espacial 
e do ciclo produtivo da flora.
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17. PRATICAVAM o artesanato? usavam-n o? vendiam-n o?

Artesanato - a técnica, o tirocínio ou a arte do artesão.

Artesão - indivíduo que exerce por conta própria uma arte, um ofí 
cio manual (Buarque de Holanda, Aurélio - Novo Diciona 
rio Aurélio, Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1975: 
14 2) .

Entendido no sentido de produto elaborado manualmente, po 
deríamos afirmar que todo o material de uso dos índios Krenak ê 
artesanato. E, como sabemos que as populações indígenas não mantem 
relações comerciais ate que estabelecem contacto com a sociedade 
nacional, podemos ainda afirmar que os objetos produzidos destina 
vam-se, originalmente, apenas ao uso do indivíduo que os produzia. 
Sõ posteriormente, ao serem compulsoriamente inseridos ‘no mercado 
nacional, e que passaram a produzir para a venda, o que continuam 
a fazer, ainda que de forma incipiente.

Poderíamos identificar como sendo artesanato elaborado p_e 
los Botocudo, em geral, e os Krenak, em particular, suas armas
(arcos, flechas, estrepes de bambu), seus abrigos, potes cerânú
cos de cor cinzenta, cabaças, recipientes para agua feitos de ta 
lo de bambu, pequenos sacos trançados de folhas de bromêlia ou em 
bira, tintas coloridas para os sacos e para a pintura do corpo,en 
trecasca de pau-estopa para forrar os catres onde dormiam (aliás 
ainda usados em algumas casas indígenas), machados de pedra e ade 
reços (estojos penianos, botoques labiais e auriculares, cocares, 
faixas para as pernas e braços, colares).

Ollian (1965) afirma que os Krenak vendiam arcos,flechas, 
mantas e jarros a nacionais. Com o resultado da venda, compravam 
farinha, rapadura e carne seca.

Consideramos revelador para a compreensão do processo de 
transformação por que passa o artesanato dos grupos indígenas, a. 
põs o contacto e a incorporação do povo Krenak ã economia de mer 
cado , este trecho de Ribeiro (197Ü: 332) "Sõ quem viveu numa aJL 
deia indígena isolada pode avaliar a importância que os índios a 
tribuem ao virtuosismo técnico, o orgulho com que exibem suas
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obras-primas, que afinal constituem toda a sua riqueza e a fonte 
do alto prestígio que desfrutam seus melhores artífices. A atitu 
de de desprezo do civilizado diante dessa industria, tida como 
"coisa de bugre", sua curiosidade leiga, incapaz de apreciar a 
mensagem artística que contem,e a retribuição irrisória que lhe 
dão quando objeto de troca, quebra um dos valores fundamentais da 
cultura indígena. Depois disso, e difícil conseguir do índio von 
tade de perfeição em qualquer outra tarefa...

Alguns desses elementos, entretanto, conservam-se por seu 
valor de troca, passando a representar uma fonte de renda... Quan 
j os índios são colocados em contacto com correntes de turismo 

ou têm oportunidade de conviver com camadas da população mais ca 
pazes de apreciar sua arte, ainda que como exotismo, todas essas 
peças artesanais passam a insuflar seu orgulho e podem, por isto, 
sobreviver. Não obstante, também essa receptividade degrada a ar 
te indígena, afeiçoando-a ao gosto do civilizado e indusírializan 
do-a".

Outro fator que explica a decadência econômica 5 a perda 
dos espaços onde obtinham a matéria-prima, seja pela derrubada da 
mata, seja pelo fato de aãrea estar sob controle de fazendeiros.No 
caso Krenak, ambos os fatores fizeram-se presentes, agravados pe 
la violência da sua relaçao com a sociedade nacional e consequen 
.es interrupções do processo de socialização nos dois momentos de 
transferência.

Os Krenak,até serem transferidos para a Fazenda Guarani, 
confeccionavam, para uso e venda, panelas de barro. Iloje o barro 
se encontra na ãrea ocupada por Balbino Lacerda (Ma. Augusta, de 
poimento, 1989).

0 artesanato Krenak reduz-se hoje a arcos, flechas e cola 
res, estes ainda usando as contas tradicionais. As crianças con 
tribuem para a renda familiar confeccionando colares e pulseiras 
para venda e uso. Os arcos e as flechas sõ podem ser confecciona 
dos quando o fazendeiro José Afrãnio Starling lhes dã acesso a 
um trecho de sua roça nas margens do rio Fme, onde ainda encon
tram pequenas taquaras e pendões de ubã, alem de madeira adequada 
(Starling, Bibiano Xerente, depoimentos, 1989).



Tudo o que depende de elementos da fauna e flora para sua 
confecção esta inviabilizado por absoluta ausência de tais elemen 
tos na pequena ãrea que hoje ocupam. Impossibilitada a confecção, 
consequentemente fica impossibilitado ate mesmo o processo de 
transmissão cultural ãs novas gerações.
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18. QUAIS AS EMBARCAÇÕES QUE OS ÍNDIOS USAVAM PARA NAVEGAR,PESCAR 
NO RIO DOCE, NOS CORREGOS AFLUENTES?

Embora sejam considerados excelentes canoeiros e se dedi 
cassem, em muitas regiões, a tal atividade, parece que a introdu 
ção da canoa somente foi feita apos o seu aldeamento. Aliás, ne 
nhum grupo Botocudo era tradicionalmente canoeiro. Manizer (1915: 
245) afirma: "IIy a une vingtaine d'annecs á peu pres, ces in 
diens n'osaient traverser le fleuve et comme ils ne savaient pas 
encore diriger un canot, ils attiraient 1'attention par leurs cris 
de 1'autre rive, implorant quelques aliments".

A justificativa encontrada nas fontes para a inexistência 
de canoas antes do contacto e a predominância, nas áreas em que 
viviam, de rios de difícil navegação. Para a ultrapassagem dos 
rios, usavam pontes pênseis, construídas com dois cipos paralelos 
e sobrepostos. 0 inferior servia de piso, enquanto o superior, de 
co rrimão.

Na área, especificamente, apenas o rio Doce e o Eme, em 
determinados trechos e em momentos de cheia, poderiam exigir em 
barcações para navegar ou pescar. Porem o fato de o trecho que 
sempre ocuparam ser cheio de pedras que afloram permitia que 
a pesca e a passagem a vau do rio Doce se processasse sem embarca 
ções. Também o rio Eme permite em quase toda a sua extensão ser 
atravessado a vau.



19. QUAIS OS CÕRREGOS MENCIONADOS NA INICIAL QUE DESAGUAM NO RIO 
DOCE?

Os córregos que desaguam no rio Doce são, seguindo no 
sentido W-E, o da Gata, o do Cacau, o Penedo e o Eme. 0 da Gata 
tem como afluente o Vai e Volta; o do Cacau recebe o córrego Sem 
pre-Verde; são confluentes do Eme os córregos Badroca, Ouro, La 
ranjeiras, Pedras e Boa Sorte.
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20. OS ÍNDIOS KRENAK E SEUS ANCESTRAIS NAVEGAVAM NESSES CÓRREGOS?

ri. Manizcr (1918: 245) afirmava;"Gut-Krak, Nakre-ehê, Nak-nanuks 
chassent rarement et prêfêrent la peche",

b) Caçavam âs suas margens?

ra especificamente a essa pratica, podemos supor que sim, pois ê 

comum as populações indígenas aguardarem a caça junto a aguadas.

c) Quais as caças (animais ou pássaros) que caçavam?

quati, tamanduá, ouriço-caxeiro (curek) , tanajuras, larvas de ma 
deira, macucu, nhambu, pato selvagem, marreco, saracura, jaõ, ja 
cu, jacutinga, arara, papagaio e alguns tipos de gavião e coruja 
(Wied-Neuwied, 1958; Saint-Hilaire, 1936; Spix e Martins, 1976; 
Ma. Sonia Krenak, Laurita Felix, depoimentos; Souza, depoimento , 
1989).

Os referidos corregos não dispõem de profundidade e volu 
me de água suficiente que exijam ou permitam a navegação.

a) Pescavam neles?

Pescavam surubim, cascudo, curimatã, bagre, traíra, lamba

Embora não disponhamos de qualquer documento que se refi

Capivara, veado, caititu, queixada, tatu, jaboti, cágado,



21. OS ÍNDIOS PLANTAVAM AS NARGENS DO RIO DOCE, DOS COllREGOS? O 
QUE CULTIVAVAM?

Como já nos referimos na questão 13 da autora, os grupos 
Botocudo tinham, no momento do contacto, agricultura incipiente. 
Desconhecemos se esta era uma característica imemorial do grupo 
ou se era decorrência das constantes perseguições que sofreram a 
partir do momento da penetração dos nacionais em seu habitat tra 
dicional , o que acentuou o seu nomadismo.

Nas aldeias plantava-se, normalmente, mandioca, batata-do 
ce , banana, milho, feijão, cara e abóbora.

Os aldeamentos noticiados sempre se localizavam ãs mar 
gens de córregos: o da Gata e os do Eme (Vital, 1918; Estigarri 
bia, 1919 e 1920; Ribeiro, 1918; SPI , 1922; Jaguaribe, ‘ 1918; Ca_l 
das, 1918 a e b ) , o que nos faz supor que as pequenas roças que 
abriam eram sempre ãs margens dos córregos e, no caso de um deles, 
na confluência do Eme com o Doce: "em frente ã barra do rio Eme, 
na margem direita do rio Doce... logo tratamo-nos de por em rela
ção com os índios da tribo Krenak que habitam esta zona, levando 
para estes iguarias para melhor catequizar as suas amizades. Em 
uma canoa, acompanhado de Olimpio Freitas Caldas, Francisco Alen 
car e mais o pessoal da turma, atravessamos o rio Doce em demanda 
do Kijeme dos Krenak e la estivemos umas duas horas rodeados por 
eles com as mãos levantadas em forma de pedir" (Jaguaribe, 12/02/ 
1918, dat).

Hã referências, ainda, ãs seguintes roças: 1. nas três 
ilhas - numa delas ficou Joaquim Grande quando da transferencia para 
o PI Maxacalis (Ma. Augusta, Laurita e Sonia, depoimentos, 1989);
2. no córrego do Cacau (Laurita, onde ela nasceu, depoimento,1989)
3. no córrego do Vai e Volta (Jose Cecílio Damasceno, depoimento, 
1989); 4. na ãrea compreendida entre o córrego da Gata e do Cacau 
(Laurita, depoimento, 1989). ,

Abreu, que os estudou,afirma (1929: 572): "em quase toda
a margem do rio Doce, a natureza já vai sendo modificada pela at_i 
vidade humana, no terreno dos índios parte da encosta do morro já 
foi desnudada, ficando tão-somente troncos de carvão a denunciar



outrora a existência da mata pujante,,, utilizou-se o fogo como 
instrumento agrícola,,, o índio cultiva a terra desbravada pelo 
fogo sem cuidar de remover os tocos; desde que se possa andar no 
terreno, pouco importa que haja troncos carbonizados... e, assim, 
entre rocinhas mal cuidadas, a mata e as aguas barrentas do rio 
Doce, vivem os Crenaques de uma agricultura incipiente e sõ prat_i 
cada pelo estímulo do elemento protetor".

I



22. OS HISTORIADORES, EM ESPECIAL OS MENCIONADOS A ELS. X DA PETI 
ÇÃO  INICIAL, DAO NOTÍCJA DA EXISTÊNCIA DESSES ÍNDIOS OCUPANDO 
AQUELAS TERRAS DESDE QUANDO?

a) De que modo, narram eles, os índios ocupavam a terra?

Gabriel Soares de Souza - cronista seiscentista-teve co 
nhecimento dos grupos Aimoré, Kren ou Botocudo já no século XVI 
nas capitanias de Ilhéus e Porto Seguro, onde os portugueses ten 
tavam escravizá-los para substituir os Tupinikin que haviam sido 
massacrados por Mem de Sá e dizimados por epidemia de varíola em 
1560. O conhecimento dos portugueses quase sõ se restringia a eŝ  
sa área porque era nela que se estavam estabelecendo as incipien 
tes povoações. Ele afirma que os Botocudo eram nômades e não cons 
truíam abrigos definitivos e de grande porte.

Walter Garke visitou os Krenak em 1909, tendo feito co 
bertura fotográfica sobre o grupo. Tivemos acesso aos negativos 
da coleção de Garke no Arquivo Publico do Espírito Santo e acres 
centamos algumas das fotos (n9 16,17,18 e 20) no anexo deste lau 
do.

Ihering e Silva visitaram os Krenak no período em que o 
Serviço de Proteção aos índios tentava aldeá-los, antes de o gc> 
verno do Estado de Minas Gerais criar a Reserva. O trabalho de 
Silva serviu, inclusive, de base para a definição da área que se 
ria reservada através de doação pelo governo mineiro.

Estigarribia era funcionário do Serviço de Proteção aos 
índios e acompanhou e dirigiu todo o processo de atração, pacifji. 
cação, aldeamento, criação e implantação da Reserva dos Krenak.Es 
creveu inúmeros relatórios detalhados que foram usados e são cita. 
dos neste laudo.

Abreu visitou o grupo logo apõs o seu aldeamento. Fez de 
talhado estudo etnográfico do grupo, destacando, principalmente,a 
área ocupada pela tribo e sua organização político-social.

Nimuendaju - famoso etnõgrafo alemão que realizou todo o 
seu trabalho no Brasil. Visitou os Krenak na década de 30, tendo



feito detalhado estudo em termos de sua organização social.

Emmerich e Monserrat são linguistas renomados , tendo fe_i 
to analises da língua falada pelos Botocudo, concentrando parte 
do seu trabalho entre os Krenak.

Todos os autores afirmam serem os Krenak um grupo nômade, 
vivendo basicamente de caça, coleta, pesca e agricultura incipien 
te. Afirmam e reconhecem, entretanto, que tinham consciência do 
seu território e que viviam circulando na arca que lhes foi reser 
vada pelo governo mineiro.

Todos eles reconhecem, também, a ocupação imemorial pelos 
Krenak da ãrea em que foram visitados pelos vários estudiosos an 
tes referidos a partir do começo deste século, quando o norte do 
curso médio do rio Doce começou a ter suas florestas devassadas.



23. OS REUS NESTA AÇAO OU SEUS ANTECESSORES PAGAVAM ARRENDAMENTO 
AO SPI PELA OCUPAÇAO TEMPOIíARIA DAS TERRAS COM A CRIAÇAO DE 
GADO E CULTIVO DE CEREAIS?

Sim. Para melhor esclarecermos esta questão, consideramos 
interessante fazer uma breve retrospectiva histórica da ocupação 
da área.

A ocupação da bacia do rio Doce iniciou-se a partir do sê 
culo XVIII com a descoberta de minerais preciosos em alguns dos 
seus afluentes, fazendo surgir as cidades de Ouro Preto, Mariana, 
Serro Frio, Conceição do Mato Adentro, Peçanha, Santa Maria do Suas_ 
suí, Manhassu, Manhumirim e MatipÕ. Dava-se ,assim, o início da 
ocupação do alto rio Doce.

0 baixo rio Doce foi ocupado de forma intermitente no Ejs 
tado do Espírito Santo. 0 medio rio Doce manteve-se, entretanto, 
fechado ã penetração dos nacionais e dos reinõis por duas razões: 
a prime ira,a difícil navegabilidade do Doce neste trecho mineiro; 
a segunda razão e talvez a mais eficaz foi a classificação deste 
trecho do rio como "zona proibida" por Portugal, que procurava 
com esta atitude evitar o contrabando de ouro (Strauch, 1958).

No século XIX, sob a égide de Marliere e com o objetivo
de estabelecer-se o comércio entre Minas Gerais e Espírito Santo,
foram criados quartéis e destacamentos ao longo do rio Doce, prin 
cipalmente junto ãs cachoeiras e confluências de grandes afluen 
tes, como ê o caso de Figueira (Governador Valadares), Cuietê e 
Natividade (Aimorés) (vide mapa n 9 5)).

Este novo ciclo parece não ter alterado sensivelmente a
ocupação da margem esquerda do rio Doce, que sõ foi efetivamente
habitada a partir da construção da Estrada de Ferro Vitõria-Minas. 
Para confirmar a nossa afirmativa, transcrevemos alguns trechos 
de leituras feitas durante a elaboração deste laudo:

"Os imensos tractos de floresta virgem, estendidos para o lado
Norte do rio Doce, até hoje não foram tocados pela mão do homem
civilizado, e, ahi, na sua obscuridão, está o respeitoso esconde_ 
rijo, que oferece seguro refugio ãs numerosas tribus dos selvagens
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índios Botocudos (Aimorés) que por aqui erram exactainentc no mes 
mo primitivo estado de barbaria como aquelle no qual os seus ante 
passados viviam hã quasi quatrocentos annos antes." (Steains,1bS6).

"Até 191Q os civilizados dominavam as terras até a margem direita 
do rio Doce. Além da outra margem ficava o domínio dos Botocudos 
que ià ainda dessa margem e o rio Sapucaí Grande até as divisas 
do Espírito Santo" (Ollian, 1965).

"A ocupação da margem norte do rio Doce deu-se a partir de 1916 
com a distribuição de terras devolutas a partir do Doce em Resplen 
dor. São,principalmente, colonos alemães oriundos da região serra 
na do Espírito Santo" (Egler, 1962).

"Vimos que o rio Doce, em 1905, exibia a margem esquerda, a par 
tir de Linhares, deserta de gente civilizada. Sõ em Figueira esta 
belecera-se um grupo de patriotas" (Almeida, 1959).

"Inauguradas,até Figueira, hoje Governador Valadares, as estações 
mineiras, cuidou o Governo Federal de criar Postos de Atração ãs 
tribos Botocudo. Na ãrea por elas ocupadas apareceram os agricujL 
tores, tiradores de madeira, exploradores de pedras coradas, pe 
cuaristas e negociantes" (Almeida, 1959).

Todos os documentos relativos ã demarcação feita em 191S, 
inclusive o memorial, assinado pelo engenheiro do 29 Distrito de 
Terras de Minas Gerais, omitem a presença de "civilizados na ãrea 
a ser demarcada e doada pelo Governo daquele estado aos índios 
Krenak e Pojixã". Inclusive num ofício do Inspetor do SPI, Samuel 
Silveira Lobo (0?/0.yi923, dat) , fica explicitado que quando as te_r 
ras foram percorridas em 1918 eram devolutas e desocupadas. As úhi 
cas benfeitorias existentes eram pequenas derrubadas e plantações 
dos índios (1918, man - vide documento n9 4).

Os primeiros rendeiros na ãrea Krenak foram Cr’istiano Schu 
macher, Napoleão de Oliveira, Bacionicio de tal, Fernando Carpin 
ter, Joaquim Paulino e Frederico Schumacher, todos com a devida au 
torização do Inspetor Estigarribia e Alves Viana e com autorizii 
ção confirmada por Samuel Silveira Lobo (Costa, 1922, dat) a par 
tir do ano de 1921.

Apesar de um abaixo-assinado com a assinatura de 99 peŝ



soas dizendo-se prejudicadas com a demarcação do SPI (28.07.1922, 
dat), eles próprios admitem não possuírem roça na ãrea doada, mas
estarem sendo prejudicados pelo fato de os índios estarem depr£ 
dando suas lavouras. Esta informação de que assinantes deste doeu 
mento não residiam na ãrea indígena é dada pelo Delegado de Polí 
cia do Distrito de Resplendor (Costa, 1922, dat).

A estes seis rendeiros o SPI fez assinar termo de arrenda 
mento (vide documento n9 5), sendo o pagamento feito cm espécie, 
atendendo a uma filosofia claramente definida pelo órgão indige 
nista federal, que era a de que fornecessem alimento para o susten 
to dos índios enquanto estes não se tornavam auto-suficientes na 
produção de suas roças.

Em 1920, foram fixados editais pelo SPI e pela Inspetoria 
de Terras na ãrea Krenak proibindo novas invasões, tendo o SPI s o  

licitado o apoio do governo do estado para sustar as refçridas in 
vasões (Lobo, 21.09.1922, dat).

Nesta ocasião, os atritos entre índios e nacionais jã me
reciam constantes notificações ãs autoridades do estado (Lobo,21. 
09.1922, dat; Lobo , 0 9 .03. 19 2 2 , t.ftl ; Engenheiro do 29 Distrito de 
Terras , 07 .06.192 3 , dat).

Em 1923, os atritos se acirraram, culminando no massacre 
do Kuparak. Segundo Pequeno (1969: 341): "À margem esquerda do 
rio Doce criara a União o aldeamento do Eme com uma centena ou 
pouco mais de selvícolas..E os pioneiros que chegavam ã região e 
abriam posses nas matas para o cultivo da terra logo iniciaram a 
invasão das que formavam o aldeamento, entrando em conflito com 
os aldeados ao resistirem eles aos invasores.

Simulando conciliação, os fazendeiros convidaram os ín 
dios para tomar garapa na posse de um deles. Quando estavam , dej; 
cuidados em torno do engenho numa clareira, foram atacados por t_i 
roteio cerrado, exterminando sua quase totalidade. Apenas o chefe 
e duas dezenas salvaram-se, correndo a refugiar-se na mata. As 
crianças sobreviventes nos regaços das mães foram mortas a foiça 
das. Os acusados foram absolvidos, mediante honorários de cem mil 
reis por pessoa pagos ao defensof.

Estigarribia (1923, dat) afirma que o massacre de 21 de



janeiro de 1923 resultou na morte de três homens, duas mulheres 
e quatro crianças e em ferimentos graves em mais sete índios.

Dos assassinos, dez foram acusados;seis, presos e sõ um 
condenado a uma pena simbólica.

Neste ano de 1923, o SPI calculava haver 70 famílias de 
intrusos na ãrea indígena sem que nada pudesse ser feito para rj2 
tira-los.

Na nova demarcação em 1927, visando executar os ditames 
do decreto de doação, ou seja, medir os 2000 ha adjacentes aos 81 
lotes jã demarcados, foram publicados novos editais em local pú
blico, e, como não houve protestos, reclamações ou embargos, pro 
cessou-se ã demarcação da ãrea que ainda não havia sido incorpora 
da ao patrimônio indígena, apesar de doada (Leal, 26.08.1927,dat).

0 memorial descritivo da demarcação de 1927 identifica as 
terras em volta da ãrea indígena como sendo devolutas (Espeschit, 
set de 1927, man - vide documento n 9 6).

O prõprio edital de demarcação publicado pelo 29 Distrito 
de Terras identifica-as como terras devolutas, tendo como divisa 
terras devolutas (Espeschit, dat, 1923).

A presença de invasores fez com que o SPI tentasse, em 
1930, regularizar a situação dos invasores, através da aceitação
de assinatura de contratos de arrendamento (vide documento n 9 7- 
Lobo, 1930, dat). O mandato de citação do Juiz de Resplendor, em 
31 de março de 1953, historia, assim, as taxas de arrendamento pa 
gas pelos rendeiros, conforme suas próprias declarações: até o 
ano de 1930, pagamento "in natura"; até 1949, ã razão de Cr$6,00/ 
ha. Em 1950, passaram a pagar Cr$10,00/ha \ no mesmo ano, teria 
havido um aumento significativo para Cr$30,00/ha e depois,' ainda 
no mesmo ano, para Cr$300,00/ha, o que teria motivado a ação dos 
fazendeiros que resultou no referido Mandato de Citação.

Em 1955, a descoberta de uma mina de mica na ãrea demarca 
da provocou a intensificação da campanha dos arrendatários para 
reverter a doação. 0 resultado desta campanha foi a transferência 
dos Krenak para o Posto Indígena Maxacalis ea entrega da ãrea ã
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Polícia Florestal do Fstado de Minas Gerais, Os rendeiros pass_a
ram a pagar suas taxas â Prefeitura de Resplendor (Espírito Santo, 
1981j de Marquet, 1982),

Em 1966, o Serviço de Proteção aos índios reassumiu a 
ministração da area Krenak, voltando a receber regularmente as 
xas de arrendamento (de Marquet, 1982),

a d 
ta

Em 1971, o chefe do Posto Indígena oficia ao Chefe da Aju 
dancia Minas Gerais-Bahia, o Capitão Pinheiro, falando-lhe da ne 
cessidade de se atualizarem as taxas de arrendamento, que estavam 
defasadas (Segundo, 1971).

Em 1972, os Krenak foram mais uma vez transferidos, desta 
vez para a Fazenda Guarani, e, tendo a Ruralminas titulado as. area s 
ocupadas pelos fazendeiros, estes deixaram de pagar a taxa de ar 
rendamento a partir desta data. ,

$

(L.
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24. IIOUVE UMA DIASPORA DOS fNDIOS? UMA SÕ VEZ OU MAIS? PARA ONDE 
SE DIRIGIRAM? FORAM RETIRADOS A FORÇA? SAÍRAM ESPONTANEAMENTE?

Na vida dos Krenak houve duas diásporas, sendo ambas re 
sultado de uma imposição do õrgão indigenista oficial.

A primeira ocorreu em 1958, quando o Serviço de Proteção 
aos índios entregou a ãrea para a Polícia Florestal do Estado de 
Minas Gerais, que deveria criar ali um Horto Florestal.Naquele mo 
mento, a ãrea jã apresentava um grande número de rendeiros, que 
passaram a pagar suas taxas ã Prefeitura de Resplendor ( Espírito 
Santo, 1981, dat; de Marquet, 1982, dat).

A administração da Polícia Florestal foi bastante conflj. 
tuada com os arrendatãrios, havendo, inclusive, o assassinato do 
Cap. Arlindo, do Exercito Brasileiro, por um dos membros tía adm_i 
nistração do horto, em 14.08.1959. O Capitão Arlindo defendia os 
interesses dos arrendatãrios e exigia que lhe fosse garantido o 
direito de explorar a mina de mica, que hoje se encontra nas ter 
ras ocupadas por Davi Pinto Prestes (Faria, Ozorio, depoimentos, 
1989) .

Os Krenak foram levados para o Posto Indígena Maxacalis, 
em Minas Gerais (Portaria 362/58). Os índios afirmam que, prece 
dendo a sua transferência, houve um atentado ã bomba contra a ca 
sa do chefe do Posto Indígena, criando caos,gerando acusações con 
tra os índios (Luzia Oliveira, depoimento, 1989). Aproveitando es_ 
ta situação de confusão, chegaram os soldados da Polícia Flores, 
tal, que colocaram os índios ã força nos caminhões e os levaram 
ate as proximidades do Posto Maxacalis.Juntamente com seus perten 
ces,os índios ficaram alguns dias abandonados na cidade de Maxaca 
li, a 30Ki.i da sede do Posto. Sõ quando o chefe do Posto, José 
Silveira de Souza (depoimento, 1989), teve conhecimento de que e£ 
tavam abandonados ao relento, foi recolhê-los e tentar acomodã-los 
da melhor forma possível, pois as condições eram muito precãrias.

Alguns índios, Teõfilo, Jacõ e Joaquim Grande,entretanto, 
resistiram e refugiaram-se nas ilhas.

As condições de vida em Maxacali eram péssimas, tendo ha



vido muitas mortes por fome e febre (Julia Krenak, depoimento, 
1989). As relações entre Maxacali e Krenak eram tensas, e a prin 
cipal acusação era a de que os Maxacali roubavam as roças dos Kre 
nak e a administração não tomava providências.

Os Maxacali, por sua vez, sentiam-se incomodados com a 
convivência e a presença dos intrusos (de Marquet, 1982, dat).

Insatisfeitos,os Krenak, em 1959, retornaram a pê atê Go 
vernador Valadares, onde tomaram o trem ate a Estação Krenak (Es_ 
pírito Santo, 1981, dat; de Marquet, 1982, dat; Laurita Felix, de 
poimento, 1989). Hã algumas informações de que, jã neste momento, 
alguns índios não retornaram, tendo-se dispersado e se "perdido 
pelo mundo" (Laurita Felix, depoimento, 1989; Espírito Santo,1981, 
dat). Sabemos que muitos se dirigiram para o PI Vanuire, em São 
Paulo.

Aqueles índios que retornaram a Krenak, passaram a conv_i 
ver com a Polícia Florestal, que não realizava investimentos ou 
prestava assistência aos índios. Quando o õrgão retomou o contro 
le da ãrea indígena, em 1966, o Inspetor do SPI, Augusto de Souza 
Leão, afirmava ter encontrado "em estado precário as 16 casas dos 
índios e da administração" (de Marquet, 1982).

A segunda diãspora ocorreu em 1972 para a Fazenda Guarani. 
Porem consideramos que ê importante registrar alguns fatos que 
foram relevantes para os Krenak.

Em 1967, o Posto Indígena Guido Marliêre foi transformado 
no Reformatõrio Agrícola Indígena ou Centro de Reeducação para Tn 
dios , obrigando os Krenak a conviverem cou inúmeros índios defini 
dos como "malfeitores". Muitos desses índios, depois, foram apro 
veitados como trabalhadores rurais, tendo, inclusive, alguns de? 
les casado com mulheres Krenak, vivendo atê hoje com a comunida 
de. Temos,por exemplo, Oliente Ferreira (Fulni-ô; este retornou 
para o seu posto de origem em Pernambuco) ; Lirio Garcia (Guarani) ; 
Bibiano da Silva Pereira (Xerente); Alfredo Lino da Silva (Fulni- 
5); Manuel Vieira das Graças (Pankararu).

Em 1968, e criada a Ajudancia Minas-Bahia, novo õrgão ad 
ministrativo da Fundação Nacional do índio (FUNAI Q, sendo o seu 
primeiro administrador o Capitão PM Manoel Pinheiro, antigo dire



tor do Horto Florestal.

Em 1969, foram instalados 22 índios Guarani de Parati 
(Rio de Janeiro) na area Krenak, vindo a agravar as condições de 
vida do grupo. No mesmo ano, houve um aumento da pressão dos fazen 
deiros para reversão de ãrea Krenak para o Estado de Minas Gerais 
e criação da Guarda Rural Indígena.

Em 1970, fortaleceu-se o movimento dos arrendatãrios na 
tentativa de regularizar sua situação.

Em 1971, a ação que a FUNAI havia impetrado para obter a 
reintegração de posse e vitoriosa, em 29 de março daquele ano, na 
esteira de outras entre os anos de 1969 e 1971 (FUNAI, 1971; CIMI , 
1979). Tendo ganho a questão, a FUNAI deu um prazo de quinze dias 
para que os fazendeiros abandonassem a Reserva. Inexplicavelmente, 
o presidente da FUNAI, José Queiroz de Campos (Of. 452/Pres/ FUNAI 
de 01.12.1971), aceita a proposta do Governo de Minas Gerais de 
transferir os Krenak para a Fazenda Guarani, no Município de Car 
mésia, ãrea ocupada pela Polícia Militar do Estado.

0 Capitão Pinheiro, no seu afã de liberar a ãrea para os 
fazendeiros, assina a permuta descumprindo as determinações da Pre 
sidência da FUNAI de sõ aceitar a Fazenda Guarani totalmente libe 
rada dos posseiros e membros da PM (Carvalho, 1980).

Que os Krenak não aceitavam a transferência, a FUNAI sa 
bia através do relatório do seu funcionãrio Ismael de Albuquerque 
Câmara (dat, 1972), anterior ao deslocamento dos índios: "os ín 
dios remanescentes Krenak estão indignados com a projetada transf£ 
rência para a Fazenda Guarani e declaram que sõ irão para lã amar 
rados, pois a terem que deixar suas terras, lavoura e gados, sõ 
sairão para Vanuire, onde têm parentes".

A transferência deu-se num clima de revolta total. 0 Sr. 
Mãrio Veitas (depoimento, 1989), para facilitar a ação de transfe 
rência, doou um caminhão de comida para que os índios pudessem so 
breviver até se adaptarem â Fazenda Guarani. Três índios reagiram 
â transferência - Joaquim Grande, Jacõ e Sebastiana -,tendo sido 
presos na solitãria, enquanto outros, aterrorizados, eram embarca



dos no trem para Governador Valadares. Esses três índios foram,de 
pois, postos algemados nos caminhões, que levavam os pertences 
dos índios (Laurita Felix, Bibiano Xerente, Ma. Julia Krenak, Ma. 
Paula da Gloria, depoimentos, 19 89). Os demais foram "despachados" 
de trem pelos soldados, que, então administravam o Posto Indígena.

A sede do Posto Indígena ficou abandonada, sendo ocupa
da por Ailton Faria, filho de Ozõrio Faria - um dos fazendeiros ti 
tulados pelo Estado de Minas Gerais. Com a morte de Ailton (1975), 
a sede do Posto foi arrendada pela Ruralminas ao Patronato São 
Vicente de Paula, de Resplendor. Os outros arrendatãrios foram t_i 
tulados por este õrgão do estado. Aliás, o Sr. Domício Ferreira da 
Silva (depoimento, 1989), um dos titulados, responsabiliza a Ru 
ralminas pelo caos que se instalou a partir de então, afirmando 
que ela não "podia vender o que não lhe pertencia", embora acred^ 
te que o Governador Rondon Pacheco teve a melhor das intenções.

A insatisfação dos Krenak na fazenda Guarani tinha inu 
meras causas e razões que abaixo relacionaremos de forma esquema
tica:

1. péssimas condições de vida (Bibiano Xerente, Ma. Augusta, de 
poimentos, 1989);

2. a área não dispunha de rio de grande porte, onde pudessem pe£ 
car (Ma. Augusta, depoimento, 1989; Marcato, 19 79, dat) ;

3. clima muito frio (Marcato, 1979, dat);

4. solo esgotado pelo antigo plantio de café (Marcato, 19 79,dat );

5. convivência com os Guarani e Pataxo (Marcato, 1979, dat; Ma. 
Augusta, 1979, depoimento; Serra, 1973, dat);

6. falta de argila para fazer cerâmica artesanal (Marcato, 1979, 
dat) .

Os Krenak tentaram viabilizar roças, porém o chefe do
Posto Indígena afirma (Segundo, 1973, dat): "os índios perderam a
colheita de feijão e a semente de arroz não nasceu. Os índios e_s
tão completamente desanimados com as terras da Fazenda Guarani e 
so falam, de modo geral, que não irão ficar na Guarani. Os índios 
Krenak reclamam constantemente as terras dos Krenak e falam que não vão
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ficar de maneira nenhuma na Fazenda Guarani".

Em decorrência desta situação, inúmeras famílias abando 
naram a Fazenda Guarani e, como não podiam retornar a Krenak, deŝ  
locaram-se para Colatina, Conselheiro Pena, Aimorés, PI Vanuire, 
(São Paulo) . •

Ti
Serra (1973, dat), que os visitou na Fazenda Guarani,ao 

analisar a presença de posseiros, índios Guarani e Pataxõ convi 
vendo com os Krenak, atesta que a justificativa de transferência 
para livrã-los de tensão não se justificava: "mantendo o pessoal 
não indígena necessário ã manutenção das atividades da fazenda 
(mantendo-se o modelo de exploração implantado pela PM), em seus 
níveis atuais, os Krenak permanecerão uma minoria exposta ãs ten 
soes sociais inevitáveis, talvez mutatis mutandis, iguais ãs de 
seu posto de origem..." Havia 370 "brancos" ocupando a Fazenda Guja 
'ini (Segundo, 1973, dat).

Em 19 79, Bastos e Carvalho (1979, dat) afirmavam:"a tec 
nologia da sociedade Krenak não se adapta ao novo meio ambiente, 
não tendo os índios, por outro lado, motivação para mudança,o que 
tem ocorrido para sua situação de extrema penúria,de miséria e fome gene 
ralizada" (vide documento n 9 8).

Em 1980, Carvalho (dat) afirmava categoricamente: "a to 
alidade dos índios Krenak deseja voltar ãs suas terras imemori

ais, localizadas ã margem do rio Doce, no município de Resplendor, 
Minas Gerais. Na verdade, essa é a única reinvidicação desses ín 
dios e também daqueles de outras tribos que, através de casamento, 
se uniram aos Krenak" (vide documento n 9 9).

A FUNAI, talvez reconhecendo a inconstitucionalidade do 
seu ato (Carvalho, 1980, dat), em nenhum momento transferiu a ã 
rea Krenak para o Estado de Minas Gerais. Mas, ainda assim, o pre 
sidente da FUNAI, em 31.01.1974, extinguiu administrativamente o 
Posto Guido Maliêre (Melo, portaria n 9 157).

E diante desse quadro de desesperança que os Krenak a^ 
sim definem os dois momentos de suas vidas, seccionados pelas 
transferências;

i |
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Tempo em Krenak - idade de ouro, de bonança,fartura, liberdade e



de pleno exercício de sua condição indígena •

Tempo em Maxacali e Fazenda Guarani - período de decadência, pri
vação, confinamento e de restrições ao exercí 
cio da sua condição indígena (de Marquet, 1982, 
dat) .

No ano de 1980, recebendo apoio do GREQUI (Grupo de Estu 
dos da Questão Indígena) e do CIMI (Conselho Indigenista Missiona 
rio), os Krenak retornaram ã sua área, ocupando a pequena ãrea de 
68,25 ha, antes arrendada ao Patrimônio São Vicente de Paula, que 
a havia abandonado em 1978, em decorrência das enchentes do rio 
Doce (Espírito Santo , 1981, dat; de Marquet, 1982, dat). Imedia
tamente, a FUNAI entra em negociação com a Ruralminas tentando e 
quacionar os problemas resultantes do retorno dos índios, não en 
contrando, entretanto, boa receptividade (Espírito Santo , 1981,
dat) .

Do total da população transferida para Fazenda Guarani 
(49 pessoas), apenas 3 famílias retornaram,somando 26 pessoas (GRE 
QUI). Todos eram familiares de Laurita Felix, de Augusta Oliveira 
ou de Jose Alfredo (Laurita e Jose Alfredo, depoimento, 1989),que, 
inclusive, tentaram negociar com a Presidência da FUNAI o reconh_e 
cimento do seu direito de retorno sem,no entanto, obter sucesso.

Sõ no ano de 1983 (de Marquet, dat) a FUNAI entra na Jus 
tiça com uma Ação Ordinária de Nulidade de Títulos.

0 Posto Indígena, agora denominado Krenak, foi reativado 
pela Portaria n 9 473/87 da Presidência da FUNAI.



25, EXISTEM DESIGNAÇÕES TOPONÍMICAS INDÍGENAS EM LOGRADOUROS DA 
REGIÃO? CITAR.

Ilá duas designações explícitas e outra implícita, mas de 
uso comum. As duas designações explicitamente referidas e conhec_i 
das por todas as pessoas da região são a Pedra Krenak (vide foto 
n °  20 do anexo), acidente geográfico situado em frente ã sede do 
PI Krenak, e a Estação de Krenak, ponto de antiga parada na Estra 
da de Perro Vitõria-Minas, um pouco adiante do ponto de embarque 
para o PI Krenak. Alias, esta estação existe nesse local devido a 
negociações estabelecidas entre o Serviço de Proteção aos índios 
e a direção da Estrada de Ferro VIMINAS, conforme se pode obser 
var no Relatõrio de 1921 (Lobo, dat). A localização foi equivoca 
da, ficando 2Km acima do ponto combinado, o que motivou negociji 
ções para sua transferencia, sem que, no entanto, obtivessem su 
cesso. A razão da criação da estação foi garantir acesso fã
cil ao PI Krenak, permitindo o trânsito de funcionários,recebimen 
to de material,saída de índios para atendimento médico em Vitoria 
e escoamento de madeira e outros produtos da arca indígena. Aliás, 
a sugestão de criar esta estação partiu de Caldas (Memorial de De 
marcação, 1918, man),como forma de economizar recursos, senão o 
atendimento da área teria que se fazer apõs a construção da estra 
da para Resplendor ou Lajão (Conselheiro Pena).

0 nome de Pedra Krenak, significativa â elevação que se en 
contra em frente â sede do PI, pode dever-se a dois fatores. Pr̂ L 
meiro: ser esta "pedra" um marco referencial para identificação e 
localização da área Krenak. O outro, o fato de nela encontrar-se 
um grande painel de pintura rupestre (vide fotos n ? 22,23 e 24)já 
bastante antiga, que provavelmente foi feito pelos Krenak. Sabe 
mos de sua. antiguidade por estar a pintura já recoberta por gros; 
sa camada de pãtina.

A outra designação implícita c a que identifica a área co 
mo Krenak. Até mesmo os fazendeiros, ao pleitearem, identificam- 
se como "fazendeiros de Krenak". Quando se pergunta a qualquer pes_ 
soa aonde têm suas roças ou onde alguém tem sua roça, a resposta 
ê sempre "no Krenak". A presença dos índios e da estrutura admi 
nistrativa do SPI fez com que a área em litígio seja sempre iden 
tificada pelo nome do grupo indígena.



26, QUAIS AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DOS ÍNDIOS, ATUAIS IIABITAN 
TES DA AREA? DESCREVE-LAS.

0 conceito de raça, que e um conceito do domínio da Biolo 
gia e não da Antropologia, esteve muito em voga ate o século paŝ  
sado, quando os conhecimentos de genética, ainda nos seus prime_i 
ros passos, fundamentaram as políticas nazistas e segregacioni_s
tas. 0 raciocínio dos adeptos da teoria racista baseia-se em d^ 
dos e informações hoje totalmente superados. Imaginavam estes se 
nhores que, na face da terra, havia "raças puras", intocadas e 
isentas de qualquer forma de miscigenação. Tal raciocínio tinha 
como fundamento a idéia idílica de grupos humanos isolados e sem 
qualquer contacto sexual com membros de outros grupos sociais. E_s 
sa teoria agradava, sobremaneira, a cosmologia dos europeus, que 
atribuíam a si mesmos a condição de serem os primeiros a promo
ver o caldeamento de raças, graças ã sua expansão e dominação do 
mundo. Assim, eles se viam como um grupo ativo que, por ser por 
tador da historia dinâmica, não podia conceber que outros gru 
pos humanos, sob seu domínio, tivessem sua própria dinâmica histo 
rica e, consequentemente, mantivessem todas as formas de contacto 
social, inclusive o sexual, antes dos descobrimentos. Ignoravam, 
também, que a sua própria etnia era o resultado de um caldeamento 
milenar de raças.

0 conceito de raça pura está acoplado â idéia de que,dian 
te da existência de grupos isolados, existiria uma homogeneidade 
racial entre os seus membros. Esta concepção é considerada, hoje, 
por grandes especialistas, como altamente fantasiosa.Jacob (1981, 
in Cunha, 1985: 110), ganhador de Prêmio Nobel, afirma categórica 
mente em seu trabalho "Biologie et Racisme, Le genre Ilumain": "a 
distância biolégica entre duas pessoas de um mesmo grupo, de uma 
mesma aldeia, é tão grande que torna insignificante a distância 
entre a média de dois grupos, o que retira qualquer conteúdo »o 
conceito de raça".

Ora, sabemos que todo grupo humano adota regras que inter 
ditam o incesto, como pratica de casamentos. A necessidade do es 
tabelecimento de alianças estimula a hexogamia e, portanto, a in 
corporação de elementos de outros grupos sociais, que, se analj. 
sarmos pelo ângulo da Biologia, são portadores de outro estoque
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genético. Mas não ê apenas o casamento que introduz novos elemen 
tos num grupo social. A adoção de crianças, o rapto de mulheres e 
a incorporação de adultos são fenômenos comuns a todos os grupos 
humanos. Os Krenak não podem ser pensados como uma exceção univer 
sal.

Um mínimo de conhecimento da historia de nosso país, par 
ticularmente no que se refere ãs relações de dominação que aqui 
se instauraram sobre as populações indígenas e negras, torna a 
compreensão do fenômeno da miscigenação mais fácil. Inicialmente, 
chamaremos a atenção para o fato de não partirmos do pressuposto 
le que os Krenak eram, originalmente, antes do contacto com os na
cionais, uma raça pura. Eles jã eram o resultado de um longo pro 
cesso de miscigenação, irreconstituível historicamente. Porem a 
miscigenação que lhes foi imposta pela sociedade dominante, com a 
qual se confrontam desde o momento do contacto, e reconstituível, 
e podemos, de antemão, afirmar que não e o resultado purò e sim 
pies de uma decisão de qualquer grupo indígena.

0 processo de dominação obrigou os grupos indígenas a es_ 

tabelecerem alianças, pelo casamento, com outras etnias.

A miscigenação foi sempre uma meta a ser alcançada pela 
política indigenista, sendo explicitada, inclusive, por Pombal,em 
1755, como ünica forma de promover a "integração" das populações 
indígenas.

Até mesmo no começo deste século, quando da "pacificação" 
dos Nak-nanuk de Itambacuri (MG), o Relatorio da Diretoria de 
Agricultura, Terras e Colonização do Estado de Minas Gerais (1919: 
88) ressalta,como política a ser adotada: "os frades de Itambacu- 
ri continuaram, em 1918, a adotar como meio de catequese o casa
mento de índios com índias civilizadas e vice-vers a ou então com 
os nacionai s civi li zados''.

A prática, comum no período colonial, de instituir-se al_ 
deias etnicamente mistas, como forma de desarticular socialmente
os grupos indígenas e, assim,estabelecer com mais eficiência e ra 
pidez o sistema de dominação, continuou a ser aplicada pelo ServjL 
ço de Proteção aos índios neste século. Isto ocorreu com a reser 
va dos Pataxõ-Flahãhãi e Baenã, no sul da Bahia, onde sete grupos
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indígenas etnicamente diferenciados foram alojados, e com a dos 
Krenak e Pojixã, inclusive por determinação do Estado de Minas Ge 
tais. 0 Relatório da Diretoria de Agricultura, Terras e Coloniza^ 
cio de 1911 (1911: 192/3) afirma a necessidade de fundar-se uma 
aldeia indígena na região (Cuieté, Lajão, Resplendor, Aimorés) pa_ 
ra abrigar "os inúmeros grupos", alguns jã em contacto e outros 
ainda arredios e hostis. Esta decisão motivou o Ofício n9 34, de 
04.10.1909, dirigido ao Ministro da Agricultura, sugerindo a cria 
çio do aldeiamento com base na letra C do Artigo 39 do Decreto Fe_ 
deral 8072, de 20 de junho de 1909. Neste ofício o Estado de Mi_ 
nas Gerais jã oferecia ã União a área que esta considerasse mais 
apropriada para fundar o referido aldeiamento. E por isso que o 
decreto de doação refere-se ser a colônia "destinada principalmen 
te (e não exclusivamente) ao aldeiamento dos índios Crenaks e Poj_i 
chãs da região" (Decreto n 9 5462, de 10 de dezembro de 1920).

Consideramos importante, neste momento, tecer comentã 
rios mais detalhados sobre os casamentos interétnicos dos Krenak 
e sua inserção na historia do grupo, antes de continuarmos a anã 
lise teórica.

Inicialmente, chamaríamos a atenção para o fato de que 
o Serviço de Proteção aos índios realizou o projeto desenvolvido 
pelo Estado de Minas Gerais, trazendo para o Posto Indígena Guido 
Marlière os índios das ãreas vizinhas, de Cuieté (19 29) , Itueta 
(1929), Aimorés (1930) e Panças (no Espírito Santo, entre 1935 e 
1939), liberando, portanto, estas ãreas para os nacionais.Es ta po 
pulação, vinda em pequeno número, passou a conviver e a casar-se 
com os Krenak e Pojixã que habitavam o Posto Indígena Guido Mar 
liêre. Desta fase, temos poucas informações sobre a miscigenação 
entre esses grupos indígenas, que eram, entretanto, todos eles 
subgrupos Botocudo, assim identificados:

ETWET ou NAKREHC 
MINAJIRUM e GUT-KRAK

GIPOROKA e GUT-KRAK 
POJIXÁ

- em Itueta
- em Panças
- em Cuieté
- em Aimorés
- em Conselheiro Pena (vide mapa n9 4 )

Temos informações de que a família do Cacique José Al_ 
fredo de Oliveira (Nego) veio do Panças, transferida arbitraria
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lente pelo Serviço de Proteção ao Índios, apos extinguir aquele 
alde.iáinen.to (José Alfredo de Oliveira, Laurita Felix e Mario Ve ji 
tas, depoimentos,1989).

0 pai das índias Laurita Felix e Maria Augusta Felix 
também veio do Panças, tendo-se casado com uma índia Krenak.

Entre os atuais habitantes do PI Krenak, temos os se 
guintes casos de casamentos interétnicos, que não são escondidos 
)elos índios, que procuraremos correlacionar com a historia do 
grupo:

Djanira de Souza Garcia (Krenak)

a) - Oliente Ferreira (Fulni-ô) - antigo preso na ãrea Krenak.

b) - Lírio Garcia (Guarani) - antigo preso na ãrea Krenak.

2. Jovelina Jorge Damasceno (Krenak) - casamento realizado em Con 
selheiro Pena, onde Jovelina se refugiou quando os Krenak fo 
ram transferidos para a Fazenda Guarani.

Euclides Cecílio (nacional).

3. Luzia Imbelina (Krenak) - casamento realizado no PI Vanuire 
(São Paulo), onde os Krenak se refugiaram quando o grupo foi
transferido para a Fazenda Guarani.

Mareio Pedro (Terena).

4. Maria Paula da Gloria (Krenak) - casamento realizado em Colati_ 
na. E uma volta ãs origens, jã que a família vem do PI Panças, 
perto de Colatina. A família ali se refugiou, quando os índios 
foram transferidos para a Fazenda Guarani.

Antonio Rosário (nacional).

5. Maria Sonia Izidoro Crenaque (Krenak)

a) - Bibiano da Silva Pereira (Xerente) - antigo preso na ãrea 
Krenak.

b) - Sebastião Luiz Viana (nacional) - antigo vaqueiro do PI 
Krenak.

6. Maria Augusta Felix Crenaque (Krenak)

a) - Odílio Maxacali (Maxacali)-casamento realizado quando os 
índios foram transferidos para o PI Maxacali.
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b) - Alfredo Lino da Silva (Fulni-ô) - antigo preso na área Kre 
nak.

7. Edmar Adilson (Krenak) - casamento realizado no PI Vanuire, on 
de algumas famílias Krenak se refugiaram apos a transferência 
para a Fazenda Guarani.
- Adelina Piuí (Kaingang).

8. Laerte Cecílio Damasceno (Krenak) - casamento realizado no PI 
Vanuire, onde algumas famílias Krenak se refugiram apos a trans_ 
ferência para a Fazenda Guarani.
- Fátima Barbosa (Kaingang).

9. Marilza Luiz Felix (Krenak).
- Nilson Flausino (nacional).

10. Eva Dora Isidoro (Krenak).
- Manuel Vieira das Graças (Pancararü) - antigo preso na á 
rea Krenak.

11. José Alfredo Oliveira (Krenak) - casamento realizado em Cola 
tina, onde a família de José Alfredo se refugiou quando da 
transferência dos Krenak para a Fazenda Guarani.
- Maria do Carmo dos Santos (nacional).

Basilio Luiz Viana (Krenak) - casamento em Resplendor. Duran 
te o período de transferência para Fazenda Guarani, Basilio fi 
cou trabalhando em Resplendor.
- Maria Helena Alves (nacional).

13. Luzia Batista de 01iveira{Krenak) - casamento realizado em Colati 
na, onde a família se refugiou quando da transferência para a 
Fazenda Guarani.
- Antonio Santana (nacional).

14. Jamir José Paulino (Krenak) - casamento realizado em Conse 
lheiro Pena, onde Jamir ficou trabalhando no período em que 
algumas famílias foram transferidas para a Fazenda Guarani.
- Luzia Crispim Paulino (nacional).

15. Mario Cecílio Damasceno (Krenak) - casamento realizado no PI 
Vanuire, onde algumas famílias se refugiaram quando da trans 
ferência do grupo para a Fazenda Guarani.
- Maria Aparecida Gomes Conechu (Kaingang).



16. Gerson Cecílio Damasceno (Krenak) - casamento realizado no PI 
Vanuire, onde algumas famílias se refugiaram quando da trans 
ferência do grupo para a Fazenda Guarani.

- Neide Gomes Conechu (Kaingang).

17. Laurita Maria Felix (Krenak)

- Adão Luiz Viana (nacional) - antigo vaqueiro do Serviço de 
Proteção aos índios na area Krenak.

Dos dados acima relacionados, constatamos o seguinte:

Casamentos Registrados N 9 Absoluto 9o

com nacionais 9 33,33,

com outros índios 11 40 , 74

com Krenak 7 25 ,93

TOTAL 27 100,00

Fonte: trabalho de campo, 1989.

A baixa incidência de casamentos Krenak-Krenak deve-se 
a alguns fatores que destacaremos:

a) interdição de casamentos entre primos de l9 grau. Isto limita 
va as possibilidades de casamentos devido ao fato de, por ser 
uma pequena comunidade, num determinado momento, quase todos 
que estavam em idade de casar serem primos em l9 grau;

b) alta taxa de mortalidade, o que reduziu o plantei disponível 
para casamento em determinados momentos da vida do grupo;

c) as transferências dos Krenak e a perda das terras, que provoca_ 
ram a dispersão do grupo por vários pontos do território nacio 
nal (o que explica os casamentos de número 2,3,4 ,.6a ,7,8,1 2 ,13,14 , 
15 e 16) ;

d) a imposição de convivência dos Krenak com nacionais e outros 
índios na sua ãrea, o que fez com que a opção de determinados 
casamentos ocorresse, como por exemplo os de n9 la, lb; 5a e 
5b; 6b; 10,11,17.
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Ao observarmos os numeros acima referidos, constatamos 
que, apesar das dificuldades e limitações, há uma clara preferen 
cia pelos casamentos entre índios (66,67%) , ainda que de grupos 
étnicos distintos.

Hoje, esta tendência tem-se acentuado, havendo sérias 
restrições a casamentos com nacionais, principalmente se o nacio 
nal for o esposo. Os casos já existentes são "suportados",mas no 
vos casamentos nesta condição implicarão a expulsão do casal da 
área da Reserva.

Os "brancos" casados com Krenak não têm qualquer partjL 
cipação ativa na vida e nas decisões políticas da comunidade. Con 
vivem, mas não são ouvidos ou consultados no tocante ãs questões 
fundamentais.

A composição etária dos Krenak indica que há amplas poŝ  
sibilidades de o grupo garantir a sua preferência por casamentos 
entre Krenak , sem desrespeitar as regras de incesto. A populaçao 
entre 0 e 20 anos perfaz 69,57% do total, o que indica:

1 grande potencial de crescimento da populaçao;

2 existência de fatores depopulativos entre os Krenak que atin 
giram os segmentos populacionais acima dos 25 anos de idade 
Isto, aliás, é bastante comum entre grupos indígenas apos o 
contacto, quando apenas a quarta geração apos este evento re 
toma a curva de crescimento populacional (Ribeiro, 1970).

E interessante destacar que o questionamento da pureza 
de raça para as populações indígenas está indissoluvelmente vincu 
lado ã questão da disputa da terra. Tanto é fato, que as primeiras 
manifestações a respeito de tal assunto datam do período que se 
segue ã emissão da Lei n 9 601, de 1850, que abre franca disputa 
pelo domínio da terra.

A prática de contestar o direito dos índios ao seu te_r 
ritõrio, argUindo-se a sua miscigenação, tornou-se comum, visando 
o atendimento dos interesses dos representantes da sociedade domi.
nante .

Lembremos,ainda,as palavras de uma das maiores especia 
listas quanto ao uso do conceito de raça, em nossos dias: "enten



dida como uma subdivisão da espécie, que apresenta caracteres co 
muns hereditários... não so foi abandonada enquanto critério de 
pertinência a grupos sociais, como também enquanto conceito cien 
tifico. Raça não existe, embora haja uma continuidade histérica 
de grupos de origem pré-colombiana" (Cunha, 1986: 110).

Devido a todas estas considerações, acima referidas, em 
bora não consideremos tal fato relevante em termos científicos,po 
demos afirmar que a grande maioria da população apresenta uma, al_ 
gumas ou a totalidade das características fenotípicas da denomina 
da' "raça" indígena (vide fotos n 9 25,26 e 27).

Usaremos as palavras de Manizer, que os visitou em 1914, 
para descrevê-los fisicamente: "les Boruns bien q u 'appartenant au 
même type physique, tant par leur face, que par leurs proportions, 
présentent des grandes variétês individue1les... Le cou court est 
un caractere constant. Comme presque tous les observations l'ont 
releve déja, d'aprês 1'ensemble de leur physionomie, certains in 
dividus, diraissent 1européens', certains autres Kalmarks (pour 
ceux du moins qui n'ont jamais vu le réel type Kalmouk). II se 
rait plus exact de rapprocher ces derniers des types paléoasiati_ 
ques. La fente obliqúe, japonaise des yeux, apparait sporadique^ 
ment chez les petits enfants...

Leur peau est d'un rouge - brique, on a souvent êcrit 
que cette nuance provenait de l'usage de se frotter avec le frui 
ts de la Bixa orellana. La couleur véritable düe au hâle, est
assez voisine du chocolat-clair, et sans de hâle est plutôt jaune. A 
Panças, chez trois femmes et deux hommes est recontré des che
veux frises... La coulleur des cheveux n'est pas toujours d'un
noir profond, on voit des enfants avec les cheveux d 'un ton rous- 
s i , au comme brülé par la lassive. La couleur des yeux et des
cils est aussi parfois d'une teinte claire indeterininêe. Les yeux 
noir et les cheveux d 'un noir profond sont plutôt une variété que 
le type commum, tout autant que les cheveux absolument lisses et 
non ondules...

Les vicillards ont en general des poils sur la face
des hommes d'âge mur sont parfois imberbes" (Manizer, 1915: 427)
(vide fotos n 9 28 e 29).



27. QUAL A LÍNGUA DOS ÍNDIOS, ATUAIS HABITANTES DA AREA? QUAL A 
SUA CULTURA? RELIGIÃO QUE PRATICAM? CONSERVAM AS TRADIÇÕES 
TRIBAIS? CITAR OU EXEMPLIFICAR.
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Os Krenak mantêm em pleno domínio duas línguas distin
tas. Nas suas relações interétnicas falam o português, com a va
riação dialetal regional. Nas conversas que mantêm entre si falam 
a língua própria, conhecida tecnicamente por Borum (Seki, 19861,lua 
vendo as variações dialetais Gut-Krak, Nakre-ehêe Nakpie. Chama 
ríamos a atenção para o fato de que uma língua subsiste em pleno 
domínio quando não se estabelecem relações de subordinação com ou 
tra sociedade dominante, que impõe ao grupo dominado a sua língua 
como sendo aquela necessária aos novos contactos. Também destaca 
ríamos o fato de que uma língua ê a manifestação de uma ordem so 
ciai, da cosmovisão de um grupo e do complexo de relações do indi 
víduo com o seu universo mítico e social. Quando se processam de 
sarticulações e desagregações deste universo, a língua torna-se 
inadequada como forma de expressão da nova ordem política, social, 
econômica e mítica.

Quanto a cultura que hoje exercitam, também gostaríamos 
de ressaltar alguns pontos.

Nao podemos, também, em algum momento dizer que houve 
ou haverá um grupo que se manteve "puro" quanto ãs influências ex
ternas no tocante as suas manifestações culturais.

Seria desnecessário entrarmos em maiores detalhes no to 
cante ã imposição cultural exercida pela sociedade dominante. Es 
te processo ocorreu desde os primeiros momentos do contacto e ba 
seava-se na crença dos colonizadores na superioridade da cultura 
européia.

A postura etnocêntrica das sociedades dominantes leva- 
as a uma atuação contínua no sentido de eliminar as diferenças do
"outro", para restar apenas o modo do "eu" ser. Assim, impõem-se- 
lhes: língua, trajes e padrões sociais "civilizados".

0 fundamento da ação de "civilizar" calcava-se na impo 
sição do trabalho e na desarticulação do sistema social indígena.



69

Inúmeros mecanismos eram usados no sentido de acelerar a acultura 
ção dos índios: a presença de agentes da sociedade dominante nas
aldeias, a formação de aldeiamentos etnicamente diferenciados, de 
sestímulo ao uso da língua nativa e o estímulo a casamentos inter 
étnicos.

©

Alguns fatores têm contribuído para o abandono das prã 
ticas culturais: novas experiências, a inserção do grupo numa eco 
nomia de mercado, a perda do território tribal, o conflito e o 
preconceito. 0 conflito aguça o preconceito e a desvalorização da 
cultura do grupo dominado. Cs agentes da sociedade envolvente op£ 
ram no sentido de que estes valores sejam introjetados na socied£ 
de indígena, levando-a a abandonar seus antigos padrões comporta 
mentais. A solução para sobreviver é adequar-se ãs novas exigên 
cias. Gostaríamos, ainda, de ressaltar que não são oferecidas o£ 
ções aos índios: ou morrem, ou, para sobreviver, acomodam-se ãs 
novas exigências.

Este ê o outro ângulo que precisa ser abordado e desmi£ 
tificado: nenhuma cultura ê estática enquanto o grupo humano que 
a gerar for vivo.

Mais uma vez, recorremos is palavras de Cunha (19S5:33): 
"a cultura é algo continuamente recriado em todas as sociedades, 
portanto, não se poderá achar na cultura de qualquer sociedade uma 
fidelidade objetiva a padrões ancestrais. Línguas, ri tos,crenças, 
artefatos materiais, são partes vivas e, como tais, sujeitas a mu 
danças histéricas dentro de lógicas que lhes são próprias. Sõ as 
línguas mortas têm, por exemplo, gramática e vocabulário fixados 
para sempre. Sõ culturas de sociedades mortas seriam perenes".

Considerando que a cultura de qualquer povo é dinâmica 
e incorpora novas experiências, torna-se claro que o fato de a 
cultura Krenak não corresponder aquela que, hipoteticamente, acre 
ditamos fosse a dos seus ancestrais nada tem de excepcional, como 
aliás ocorre com a nossa prõpria cultura. Entretanto sabemos que 
o processo de socialização de um povo ê o meio usado para transmi 
tir uma série de valores, crenças, experiências que lhe são pecu 
liares e não podem ser confundidas com as de outros grupos huma
nos.



Destacaríamos, ainda, que todos os grupos sociais que 
vivem em estado de conflito e tensão, devido ao processo de domi 
nação que lhes é imposto, desenvolvem formas de resistência ao 
processo de aculturação, preservando determinados elementos cultu 
rais, que passam a adquirir um valor simbólico, além do seu cará 
ter operacional, na estrutura global da sociedade. Que elementos 
serão selecionados por uma sociedade, não pode, antecipadamente, 
ser definido. Porém sabemos que todas as sociedades humanas que 
não se assimilam ãqueloutra com a qual estão vivendo um processo 
de competição desenvolverão mecanismos de resistência cultural, 
valorizando aspectos culturais que adquirem um valor simbólico,in 
trinsicamente associado ã afirmação da sua identidade. 0 fato de 
a cultura variar em decorrência das novas experiências em nada 
afeta a consciência da identidade étnica de um povo.

Por serem um elemento identificador da situaç.ão de opo 
sição vivida por dois segmentos sociais que compõem a sociedade 
maior, os elementos culturais, ao se tornarem sinais diacrfticos, 
passam a ser de fundamental importância na conservação da ident^ 
dade étnica de um povo.

A postura do governo brasileiro com relação a esta que£ 
tão pode ser percebida, na teoria, como dubia e, na prática, como 
claramente definida. 0 Estatuto do índio, como é conhecida a Lei 
6001, de 19.12.1973, no seu Artigo l9 , manifesta a clara intenção 
de preservar a cultura indígena e, simultaneamente, integrá-la ã 
sociedade nacional. Parece-nos que estas duas intenções são incon 
ciliãveis, pois sõ ocorre a integração quando se processam trans 
formações na cultura indígena. Como a preocupação em preservar es 
ta cultura não passa de uma intenção, a ação da sociedade nacio 
nal, representada pela atuação do órgão tutor, se desenvolve no 
sentido de interferir e modificar a cultura indígena, para aproxjL 
má-la do nosso modelo de sociedade e cultura.

Considerando todos estes aspectos, gostaríamos de res 
saltar que a cultura ê conseqííência da organização de um grupo ét_ 
nico, seu produto. 0 inverso desta afirmativa não pode ser consi 
derado verdadeiro. A verificação do Mquantum" sanguíneo ou cultu 
ral numa sociedade indígena ê, portanto, um equívoco, e nada a 
crescenta â análise.
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Poderemos dizer que a cultura dos Krenak, como a dos de 
mais grupos indígenas em contacto com a sociedade nacional, ê t í  

pica do modelo chamado "cultura de contacto", no qual elementos 
da cultura dominante e da dominada se fazem presentes no novo 
contexto sócio-cultural do grupo.

Que Religião praticam?

Sendo as manifestações religiosas um dos elementos só 
cio-culturais, não poderia fugir da análise anterior o contexto 
de sua compreensão. Isto õ, elas, por refletirem o mundo social, 
ao ser este mundo transformado, deverão necessariamente ajustar- 
se ao novo universo, ao qual se referem e que procuram explicar.

Ribeiro (1970: 378/9) afirma: "várias causas podem aba 
lar o corpo mítico tribal: como migração que conduza a tribo pa
ra um hábitat completamente diferente; a dominação por parte 
de um outro grupo, ou qualquer outra transformação de igual vio 
lência, pode invalidar setores inteiros da mitologia, obrigando 
o grupo a redefini-la, a fim de que possa continuar atuante...

Entre as causas de redefinição das tradições míticas , re s _  

salta o impacto com a civilização porque, ao transformar todas 
as condições anteriores de existência, ela impõe a elaboração de 
novas explicações do mundo, a adoção de novas categorias de pen 
sarnento e de novas pautas de valores".

Os Krenak, hoje, são predominantemente católicos, embo 
ra não praticantes. Ror outro lado, também não mais têm o seu 
sistema religioso articulado e atuante.

Somando-se aos traços da tradição judaico-cristã, encon 
tramos, entretanto, algumas crenças e práticas tradicionais. A 
crença original de que havia quatro tipos de espírito: os que vi 
viam na esfera superior; os da esfera da natureza; aqueles que, 
sob a forma de almas, viviam no interior dos corpos humanos e , fji. 
nalmente, os que viviam no mundo subterrâneo, continua viva na 
tradição grupai.

0 ordenamento dos espíritos fazia-se a partir do mais 
velho, Maret-Khanakniam (Manizer, 1914; Sonia Krenak, 19S9). Os 
demais espíritos da esfera superior tinham seus preferidos na
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terra, aos quais se mostravam, atendendo aos pedidos feitos nos 
contactos que estabeleciam. Para os mortais comuns, estes espIri_ 
tos eram os tokõn, mas para os seus eleitos eles eram os laaret. 
Eles eram a fonte dos poderes extraordinários que alguns mortais 
detinham. Eram de ambos os sexos e de todas as idades.

0 relacionamento entre os marét e seu protegido se inani 
festava no atendimento dos pedidos feitos pela comunidade por in 
termêdio do xamã. Hoje esta relação é mantida pelo maret - que 
recebe o nome de Krembá, antigo xamã do grupo - com a índia Ma 
rilza Felix (Laurita, 1989).

Outra crença que permanece viva e operante entre os Kre 
nak e a de que os espíritos que vivem nos corpos dos humanos aí 
se instalam a partir dos quatro anos de idade. A alma principal 
abandona, temporariamente, o corpo do ser vivo para viver expe 
riências pessoais, que se manifestam ao dono sob a foryia de so 
nhos. Quando a alma se perde na viagem, ocorre a doença.Antes de 
a pessoa morrer, a alma principal morre dentro do seu corpo. As 
demais acompanham o cadáver até o tumulo, sobre o qual voam cho 
rando. São invisíveis para os membros da comunidade presentes ã 
cerimônia. Devido ã falta de alimentação, essas almas complemen 
tares ficam ameaçadas de morrer. Então, espíritos bondosos, que 
habitam na esfera superior, vêm buscá-las para seu espaço, de on 
de não mais voltam.

Por isso era fundamental, para os antigos, acender fo 
gueiras e oferecer comida para os mortos enterrados. Podia-se t ajs 
sim, alimentar as almas complementares. Caso isto não ocorresse, 
as almas transformavam-se em "onças magras" e atacavam os mem 
bros da comunidade. Isto ocorreu com as almas complementares do 
Capitão Krenak, que não mais puderam ser alimentadas quando,devi 
do as transformações impostas ao seu habitat tradicional, os Kre 
nak não mais puderam encontrar a sepultura. Hoje estas almas
transformadas em onças magras habitam o ultimo salão da gruta 
dos Sele Salões, assombrando quem ali tenta penetrar (Soniae Lau
rita, 1989; Loukotka, 1931: 210-212; Metraux in Steward, 1963, 
vol. í: 540; Wied-Neuwied, 1958: 319; Lowie in Steward,1963,vol. 
I: 394).
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Conservam as tradições tribais?

0 processo de mudança social que foi imposto ao grupo 
determinou grandes reformulações adaptativas as novas exigências 
resultantes das relações interétnicas.

Alguns elementos da tradição cultural persistem porque 
são compatíveis com as novas estruturas sociais e porque são es 
colhidos, pela comunidade, como sinais diacríticos, reforçadores 
da identidade étnica dos Krenak.

Uma das formas tradicionais que persistem é o artesana 
to Krenak, que e feito com muita dificuldade devido ã ausência,no 
espaço que ocupam, da matéria-prima necessária. Arcos, flechas, 
colares e trançados continuam a ser feitos, e a sua confecção ê 
estimulada pelo marét Krembá, quando se manifesta através da ín 
dia Marilza.

0 trabalho a ser realizado em determinados momentos nas 
roças segue o padrão de mutirão entre os membros da família ex
tensa ou até mesmo do clã, reproduzindo os tradicionais hábitos 
de solidariedade grupai dos Krenak (Estigarribia, l919;Maria Pau 
la e João Bugre, 1989).

Os Botocudo se caracterizavam por serem grupos com gran 
de tendência ao fracionamento. Os Krenak não fugiam e nem fogem 
a esta regra, havendo tendência a grande facciosidade interna.As_ 
sim, se reconstituirmos a historia Krenak desde o momento do con 
tacto, teremos o seguinte quadro quanto â composição de lideran 
ças e ao fracionamento do grupo;

Tetchuk - capitão Gut-Krak

Krenak - capitão dos Krenak

- capitão Orimã 

Muin - capitão dos Krenak

capitão Krembruk

(Estigarribia, 1913 e 1934)
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Hoje temos claramente definidas duas lideranças: a do 
Cacique José Alfredo de Oliveira e a de Laurita Maria Felix, que 
podem ser, inclusive, identificadas pela localização espacial das 
casas dos liderados de cada um.

0 grupo esta estruturado em clãs que se localizam,dois 
a dois, em ãreas espaciais bem definidas (vide mapa n ? 6).

Os clãs Felix, Souza e Izidoro vivem na ãrea em torno 
do Posto Indígena e são liderados por Laurita Felix. Os clãs Po 
licarpo e Damasceno vivem na ãrea em torno do corrego da Gata ,sob 
a liderança de José Alfredo de Oliveira (vide ãrvore genealógica, 
documento n 9 1 0 ).

Além do ordenamento espacial, os clãs ordenam também 
os casamentos, pois estã presente e em pleno vigor a proibição 
de casamentos endogâmicos. Senão observemos: .

1) Augusto Paulino dos Reis Policarpo casou-se com Marilza Fe 
lix Viana e Maria Luisa Lino da Silva, ambas do clã Fe 1ix;

2) Rondon Felix Viana, do clã Felix, casou-se com Marinalva Izi_ 
doro Krenak, do clã Izidoro;

3) João Batista de Oliveira, do clã Po1icarpo, casou-se com Deja 
nira de Souza, do clã Souza, e com Maria Julia Izidoro Krenak, 
do clã Izidoro;

4) José Manuel de Souza, do clã Souza, casou-se com Cleuza Cecí^ 
lio Damasceno, do clã Damasceno;

5) José Cecílio Damasceno, do clã Damasceno, casou-se com Milda 
Imbelina Damasceno, do clã Imbe1ina (encontra-se diluído nos 
outros clãs);

6) Valdemar Adilson, do clã Souza, casou-se com Maria Luiza Lino 
da Silva, do clã Felix.

Ainda com relação ao casamento, observa-se que também 
é considerado incesto o casamento entre primos de primeiro grau, 
o que, caso ocorresse, terminaria por eliminar o incesto para os 
casamentos endogâmicos clânicos.

Outra característica nos casamentos e que perdura é a 
tendência observada por Manizer (1914) da monogamia em série. Ma 
nizer dizia: "selon tante apparence, après une série d'unnions aus
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si peu solides, dans un âge plus avance, elle conclura une unnion 
plus durable, mais jamais, sans doute, pour toute la vie, carl.hom 
mes changent d'êpouses de maris". Observamos que enquadram-se, 
nesta descrição, os seguintes casos atuais: Dejanira de Souza (três 
casamentos); João Batista de Oliveira (dois casamentos); Augusto 
Paulino dos Reis (dois casamentos); Valdemar Adilson (dois casa 
mentos); Maria Augusta Krenak (dois casamentos); Luiza Lino da 
Silva (dois casamentos); Maria Sonia Krenak (dois casamentos); Jo 
velina (três casamentos); Marilza Felix (dois casamentos).

Com relação aos casamentos, o que observamos ê que hoje 
os Krenak não mais aceitam que seus membros se casem com nacio 
nais. Aqueles casamentos que jã ocorreram são suportados, embora 
seja proibido a estes nacionais participarem ativamente das deci_ 
sões grupais. Jã a partir de 1987, os Krenak que se casarem com 
nacionais deverão viver fora da ãrea sem ter sequer acesso a par 
celas de terras, que ê um direito garantido a todos os membros 
do grupo que atingem o "status" de adulto ao se casarem.

Um aspecto interessante é os Krenak educarem os órfãos 
do grupo, adotando-os como se fossem seus filhos.

Outro ângulo a ser considerado e a questão da forte pre 
sença feminina nas decisões grupais. Estigarribia (1934: 25), refe 
rindo-se ao ano de 1913, afirmava que "as mulheres idosas têm as 
cendência e dominam a tribo, através dos chefes que só fazem o 
que elas querem. A mãe de Muin entre os Krenak; Cipokane entre os 
Gut-Krak e Benedita entre os mansos do rio Doce". Quem conhece o 
grupo Krenak, hoje, pode observar que a presença mais forte,atuan 
te e reivindicatória ê das mulheres. Destacamos, particularmente, 
as figuras de Laurita Felix, Sonia Izidoro Krenak, Maria Paula da
Glória e Maria Julia Izidoro Krenak.

Como a língua falada pelos Krenak continua viva e éexer 
cida cotidianamente, parcela significativa da população tem nome 
na Língua Portuguesa e na língua nativa. Dum total de 73 pessoas, 
45 têm nome na língua nativa, o que representa 64 90 da população. 
Excluímos deste cãlculo os nacionais casados com Krenak e os re 
cém-chegados de Vanuire.

Nestas nominações na língua, constatamos, também, que a
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forma de homenagear membros importantes da comunidade dá-se atra 
ves da repetição de nomes atribuídos ãs novas gerações. E o caso 
do nome Pac e João Bugre (Borún). 0 nome em Borum é atribuído p£ 
la avo da criança, que espera que ela manifeste características 
peculiares para poder adequar o nome ao indivíduo, pois estes são 
retirados de elementos da natureza.

As doenças tradicionais, isto é, que não foram resuj. 
tantes do contacto com a sociedade nacional, são tratadas com me 
dicação advinda da flora. Usam ainda:

Macaie - para dor de barriga;

Curatan - para machucados;

Raiz de Fedegoso - para febres;

Arnica - para tosse;

Capim-de-pinto - para "pontada";

Folha de Sapucaia - para matar piolhos

Para encerrar esta questão, ressaltaríamos o fato de 
que é pela descendência que todos os grupos sociais garantem a 
sua reprodução biolõgica e social, através de processo de socialji 
zação. E através deste processo, comum a todas as sociedades huma 
nas, que os novos membros do grupo estabelecem a lealdade *ã etnia 
a que pertencem e assumem a consciência de pertinência ou não a 
um determinado grupo social. E, também, através da socialização 
que compreendemos o passado histérico do nosso grupo, as formas 
interpretativas do universo em que vivemos e os padrões comporta 
mentais de solidariedade para com o nosso grupo e de oposição a 
outro. Esta forma de consciência, que é sustentada pela linha de 
ascendência/descendência, é a base de sustentanção lógica de re 
produção dos Krenak, apesar de aculturados.

Embora estejamos tratando de índios que mantêm contacto 
desde o início do século e que portanto, sofreram todas as formas de 
compulsão e pressão no sentido de se descaracterizarem como sociis 
dade indígena, os Krenak preservam a consciência de que não são 
parte da sociedade nacional. Sua inserção na sociedade nacional 
se processou por mecanismos de acomodação e não de assimilação.Se 
definíssemos assimilação como é percebida pela Sociologia, teria 
mos que um grupo social ê assimilado quando perde,totalmente,suas



peculiaridades culturais e sua identificação com as origens, pro 
cessando-se a incorporação plena no outro grupo social, tanto a 
nível das estruturas econômicas, políticas, sociais, quanto psico 
lógicas. Este processo, entretanto, e dialético e implica que a 
sociedade dominante também aceite, plenamente, os membros do ou 
tro grupo como parte da sua sociedade. Observamos que tal não
ocorre com os Krenak, que são tratados de forma preconceituosa pe 
la sociedade regional, com a qual estão em constante fricção pela 
disputa de terras.

0 fato de viverem uma situação de grave desarticulação 
das estruturas sociais faz com que os Krenak sejam caracterizados 
como "índios genéricos", na definição de Ribeiro (1970), ou seja, 
"aqueles que, apesar da violenta descaracterização cultural que 
sofrem, mantêm a consciência da pertinência a um grupo social que 
se diferencia da sociedade nacional. Por isso mesmo, desenvolvem 
mecanismos próprios de solidariedade grupai e visões particulares 
sobre o universo referencial, resultado de suas vivências histó
ricas específicas e inconfundíveis com as da sociedade dominante".

A conexão da atual geração dos Krenak com os "troncos 
antigos" pode ser percebida pelo processo de socialização, que 
lhes permite um perfeito domínio do conhecimento concreto e sinibo 
lico do seu território tribal, lembranças de fatos históricos, a 
existência de formas próprias de ordenamento social, em perfeita 
sintonia com as conhecidas dos demais grupos Jê.

A lembrança dos nomes dos ancestrais é comum até a ter 
ceira geração anterior, recuando a nomes que constam em farta do 
cumentação relativa ao grupo, como se pode observar na seguinte r£ 
lação:

- Krenak (Simoens, 1918; Estigarribia, 1934, 19 13 el920) .

- Muin (Simoens, 1918; Estigarribia, 1934; Caldas, 1918; Lobo.1918;
Barbosa, 1929; Estigarribia, 1913, 1920 e 1921).

- Pac (Abreu, 1926).

- Inhã (Simoens, 1918; Abreu, 1926).

- Cyrou (Simoens, 1918; Abreu, 1926).

- Sebastiana (Abreu, 1926).

- Jacó (Abreu, 1926).
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28. QUANTOS ÍNDIOS RESIDEM ATUALMENTE NA REFERIDA ÁREA, ENTRE HO 
MENS, MULHERES E CRIANÇAS?

A populaçao residente em Krenak compoe-se de 92 pessoas 
assim distribuídas:

Faixa Etária Masculina «o Feminina 9 Total 9o

0 - 1 0 22 23,91 15 16 , 30 37 40,22

11 - 20 15 16,30 12 13,04 27 29,35

21 - 50 11 11,96 13 14,13 2 4 26 ,09

Mais de 51 02 2 ,17 02 2,17 04 4,35

TOTAL 50 54 ,35 42 45,65 92 100,00

Fonte: Levantamento realizado em campo, 1989 •

28.A) OS QUE ALI RESIDEM SAO TODA A. TRIBO KRENAK?

Não., Devido ã trajetória histórica do grupo (vide ques
tão n9 24) , a população Krenak encontra-se dispersa por vários
pontos do território nacional

28.B) EXISTEM OUTROS MEMBROS DAS TRIBOS KRENAK OU POJIXÁ FORA DA
ÀREA?

Sim e estão assim distribuídos e localizados:

LOCAL Masculino 1 Feminino q Total

Fazenda Guarani 3 5,45 7 12 , 72 1 0 18 ,18
Bananal 2 3,63 3 5,45 5 9,09
Vanuire 17 30,90 22 40 ,0 39 70,90
Resplendor 0 0,0 1 1 , 8 1 1 , 8

TOTAL 22 40,0 33 60,0 55 100,0



Se considerarmos os dados populacionais a partir do cri 
tério "vivendo fora ou dentro da reserva", teremos a seguinte dis 
tribuição total da população Krenak:

Populaçao
Krenak Masculina % Feminina Total

Parcial %

Vivendo na 
Reserva SO 69 , S 42 56,0 92 62,5

Vivendo fora 
da Reserva 22 30,5 33 44,0 55 37,5

TOTAL 72 100,0 75 100 , 0 147 100,0

Fonte: Idem.



QUESTÕES DO EXMO. SR, PROCURADOR 
DA REPÚBLICA.



1 . OS ÍNDIOS k r e n a k  t i n h a m  o s e u h a b i t a t  t r a d i c i o n a l , n o s é c u l o  
XIX E PRINCIPIO do SÉCULO XX, NA r e g i ã o  d o r i o d o c e ?

Sim. Esta resposta está explicitada nas questões 2,3,7, 
10,11,22 e 23 da autora.
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2. A ÃREA DOADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO DEC.5642, 
DE 192Q, ERA OCUPADA TRADICIONALMENTE PELOS ÍNDIOS KRENAK?

Sim. Resposta explicitada nas questões n9s. 3,10,22 e 
23 da autora.
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3. OS ÍNDIOS KRENAK FORAM RETIRADOS DA ÁREA PELA POLÍCIA MI LI
TAR DE MINAS GERAIS A FORÇA? QUANDO?

Sim. Resposta explicitada na questão 24 da autora.



4 . APÕS A RETIRADA DOS ÍNDIOS, AS TERRAS FORAM ATRIBUÍDAS AOS
r Eu s ?

Sim. Fruto do acordo entre a FUNAI e a Ruralminas em 
que se dava a permuta entre a área Krenak e a Fazenda Guarani (Of. 
452/PRES/FUNAI, do 1 de dezembro de 1971), foi efetivada a titula 
ção dos arrendatários ocupantes da área indígena (vide questão n 9 

24 da autora).
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5 . AS PROPRIEDADES DOS REUS INCIDEM NA AREA INDÍGENA.TRADICIONAL 
MENTE OCUPADA PELOS KRENAK E A ELES RECONHECIDA, EM 1920,PELO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA DOAÇÃO REFERIDA NO 2? QUE 
SITO DESTA SÉRIE?

Sim. Como se pode observar no conjunto formado pelos ma 
pas 1, 7, 8 e 9, há plena incidência. Chamaríamos a atenção para o 
fato de que a titulação pela Ruralminas foi precedida de demarca 
ções realizadas na área Krenak a partir de informações dos ocupan 
^es e estudos "in loco".

Alguns domínios da área Krenak não foram titulados:

1. as ilhas frontais ã barra do Eme, excetuando-se a que está em 
poder de Osvaldo Bastos Fernandes, de 3,72 ha;

2. o lote de terras da FUNAI, na margem direita do rio Doce, de 
3,8 ha (vide mapa n ? 2 );

3. a área que ficou sob controle da FUNAI. Esta área foi arrenda 
da ao Patronato São Vicente de Paula, de Resplendor e foi ocupa_ 
da pelos Krenak quando retornaram da Fazenda Guarani, em 19ó?0,
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6 . A ÉPOCA DA RETIRADA DOS ÍNDIOS E DOS ACORDOS ESPÜRIOS SOBRE 
SUAS TERRAS VIGORAVA A CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM REDAÇÃO DA 
EMENDA N1? 1, DE 1969?

Sim. 0 acordo foi estabelecido em 1971. A ilegalidade do 
ato foi, aliás, ressaltada pelo Assessor Jurídico da FUNAI (Carva 
lho, 19 80, dat) , que afirma, no seu texto, ter chamado a atenção 
para este fato no momento da permuta da área Krenak pela Fazenda 
Guarani.

Havia tanta consciência da inconstitucionalidade do acor 
do, que a FUNAI nunca transferiu legalmente a área Krenak para o 
Estado de Minas Gerais.



QUESTÕES DO EXNO. SR. J U IZ  DA 
3a . VARA DA JU S TIÇ A  FEDERAL 
EM MINAS GERAIS



A. ANTES DE 1920, HAVIA POSSEIROS NA AREA LITIGIOSA? QUANTAS 
PESSOAS? Devendo a r e s p o s t a ,  se possível, identificá-las, 
em caso a f i r m a t i v o ,  e esclarecer as fontes de informação e 
os i n d í c i o s  ou v e s t í g i o s  m a t e r i a i s  encontrados, inclusive 
c o n s t r u ç õ e s ,  c u r r a i s ,  e t c .

Pela documentação consultada, não havia, antes de 1921, 
posseiros na área litigiosa. Maiores detalhes sobre este dado en 
contram-se na resposta à questão número 23 da autora.



B. ANTES DE 1920, A AREA LITIGIOSA ERA OCUPADA POR BOTOCUDOS, 
KRENAKS OU REMANESCENTES DE OUTRAS TRIBOS? QUANTAS PESSOAS? 
Devendo a resposta ser explicitada na forma pedida no item 
anterior.

Sim. Isto está melhor explicitado nas respostas de nume 
ro 3,7,8,9,11 e 22 da autora.

Quanto ã existência de vestígios de ocupação, ê impossí 
vel fazer afirmativas definitivas, devido aos seguintes fatores:

1. só uma equipe especializada em Arqueologia e que trabalhasse 
ali por cerca de 2 anos poderia dar respostas definitivas;

2. o fato de os Krenak serem nômades, não construindo casas de es_ 

trutura duradoura (vide foto n? 30), não fazendo roças grandes 
e sistemáticas, não enterrando seus mortos de forma que os os 
sos pudessem ficar preservados, dificulta até mesmo o trabalho 
de arqueólogos;

3 . o fato de a área ter tido sua cobertura vegetal destruída para 
a implantação de pastos, de se haver trabalhado o solo com tra 
tor e de o solo ter ficado exposto ã lixiviação torna pouco 
provável a existência de material arqueológico.



8 S

C. QUANTOS KRENAKS OU REMANESCENTES DESTA E DE OUTRAS TRIBOS 
HA NA ÁREA DOADA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA ATUALIDA 
DE? HÁ KRENAKS ESPALHADOS POR OUTRAS REGIÕES?

Esta questão foi tratada na resposta ã pergunta número 
da autora.
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D. QUANTOS PROPRIETÁRIOS TITULADOS, POSSEIROS, AGREGADOS DE 
PENDENTES E FAMILIARES, APROXIMADAMENTE, HA NA ÁREA REFERI^ 
DA NO ITEM ANTERIOR?

O contacto que estabelecemos com os fazendeiros ocorreu 
em duas etapas. Tendo sido marcada uma reunião no Clube Social de 
Resplendor entre os fazendeiros e a equipe, compareceram treze de 
seus representantes.

Visitamos quantidade significativa de fazendas. Algumas 
delas não puderam ser visitadas pela dificuldade de acesso. Em 
certos casos não encontramos o titulado, por morar no Espirito 
Santo ou noutras cidades de Minas Gerais, tendo os empregados se 
recusado a fornecer informações. Houve fazendeiros que se recusa 
ram a prestar informações.

A área ê ocupada, predominantemente, pela pecuária. A 
agricultura sõ e possível nas áreas de baixio e/ou alagadas.Logo, 
a presença humana nesta área ê de baixa densidade. !Iã na área 41 
proprietários titulados, ocupando terras de dimensões bastante d^ 
ferentes (vide mapa e tabela n 9 1 ) . Não há posseiros na área Kre 
nak, pois todos os ocupantes foram titulados apõs 1982.

Dos 21 fazendeiros sobre os quais obtivemos dados,temos
o seguinte:

N 9 Absoluto m/fa zenda

AGREGADOS 2 0 1 , 0

DEPENDENTES 5 4 2 , 6

FAMILIARES 94 4 , 5

Se usarmos a média como base para cálculo no total 
fazendas, temos a seguinte estimativa:

41 agregados 
106 dependentes 
184 familiares

de



QUESTÕES DO EXMO. SR, ADVOGADO 

DOS RÉUS



1 e 2. HA NO POSTO INDÍGENA GUIDO MARLIERE, NO MUNICÍPIO DE 
RESPLENDOR, ALGUM ÍNDIO DA TRIBO CRENAQUE?
HA,NO REFERIDO POSTO INDÍGENA, ALGUM ÍNDIO DA TRIBO PO 
JIXÀ?

Creio ser necessário iniciarmos estas questões pela de 
finição do que seja índio.

A Lei 6001, de 19 de dezembro de 1973, assim define ín 
dio ou silvícola: "é todo o indivíduo de origem e ascendência pr£ 
colombiana que se identifica e e identifiçado como pertencente a 
um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da 
sociedade nacional".

Na formulação de duas quaisquer categorias de elemento, 
em situação de oposição complementar, a lõgica estabelece que a 
existência de uma implica o aparecimento da outra. Para que haja 
índio, ê necessário haver "branco" que se lhe oponha. Logo, pode 
mos afirmar que toda a identidade é situacional, contextuai e con 
trastiva. Guillermo Batalha (in Cotia, 1981) afirma "... el índio 
nace cuando Colon toma possession de la isla Hispaniola en nombre 
de los Reyes Catolicos. Antes dei descubrimiento europeu la pobla 
cion dei continente Americano estaba formada por una gran cuanti. 
dad de sociedades diferentes, que se hallaban en grados distintos 
de desarrollo evolutivo".

Darcy Ribeiro (in Cunha, 1986: 117), ao definir índio, 
afirma: "índio é todo indivíduo reconhecido como membro por uma 
sociedade pré-colombiana que se identifica como etnicamente diver 
sa da nacional e é considerado indígena pela população brasileira 
com que está em contacto". Continuando, ao definir entidades êtn_i 
cas, diz: "...sobrevivem ã total transfiguração de seu patrimônio 
cultural e racial... a língua, os costumes, as crenças são atribu 
tos externos 5 etnia susceptíveis de profundas alterações sem que 
esta sofra colapso ou mutação... as etnias são categorias relacio_ 
nais entre grupos humanos, compostos antes de representações recí 
procas e de lealdades morais do que de especificidades culturais 
e raciais".

Consequentemente, podemos concluir que diferenças cul



turais, ao persistirem, deixam de ser apenas modos diversos de 
atuação e ordenamento do mundo, para terem um significado simbÕli 
co da alteridade social, construída e conscientizada. A historia 
simbólica, elaborada pelo povo e construída a partir da crença nu 
ma origem comum aos membros do grupo, desconhece a miscigenação, 
embora o povo dela tenha consciência, lista crença, transmitida pe 
la socialização, permite aos membros do grupo desenvolverem os meca 
nismos de solidariedade interna, que se distinguem dos de opos_i 
ção com relação aos membros de outro grupo que compartilham de 
uma outra historia.

Esta condição, de oposição estrutural, é que nos permi 
te afirmar que as sociedades indígenas não foram assimiladas, mas 
integradas. Isto ê, apesar de viverem articuladas e acomodadas às 
exigências impostas pela sociedade dominante , não se anularam ,paŝ  
sando a constituir, plenamente, parte desta, pois o conflito e o 
preconceito tem estimulado a persistência dos sinais diacríticos 
que clarificam a oposição existente. Conseqlíenternente , persistem 
dois processos distintos de socialização, que levam à formação de 
diferentes grupos sociais com entendimento diferenciado do mundo.

A própria lei brasileira reconhece essa diferenciação 
ao garantir uma condição jurídica específica às populações indíge 
nas. lambem o Estatuto do índio, ao reconhecer os vários estados 
possíveis para índio, afirma que este pode ser integrado ou não 
integrado, porém, em nenhum momento, prevê a possibilidade de al̂  
guêm deixar de ser índio. Como afirma Pereira (in Agostinho,1982: 
79-80) compondo-se de atributos pessoais vinculados à cond_i 
ção de pessoa na sociedade, o estado (de índio) é irrenunciável, 
inalienável, imprescritível, insuscetível de transação e indiv_i 
sível".

Considerando-os como membros de uma comunidade, deve 
ríamos, antes de mais nada, definir o que ê uma comunidade indíge 
na. Usaremos, mais uma vez, as considerações de Cunha (1985: 57) : 
"comunidades indígenas são aquelas comunidades que se consideram 
segmentos distintos da sociedade nacional em virtude de uma cons 
ciência de sua continuidade como sociedades pré-coloinb ianas".

Chegaríamos, assim, a alguns pontos cruciais na nossa 
análise, que nos permitem afirmar que grupos étnicos são formas



Jíe organização social, cujos membros se identificam c são identi 
ficados como tais por outros, constituindo uma categoria distinta 
de outras categorias da mesma ordem. I! a própria sociedade, por 
tanto, que tem a capacidade de determinar quem são ou não seus 
membros, através do preenchimento de determinadas condições que 
ela mesma estabelece. No caso Krenak, o "jus soli", o "jus san 
gui", a participação na luta contra os invasores de suas terras - 
participação trágica na sua historia -, o domínio e o conhecimen 
to de conceitos, valores, crenças e língua constituem os crité 
rios fundamentais de identificação dos seus membros.

Outro elemento chave na formulação da identidade parte 
do par complementar de oposição "índio" X "branco". Ao discrirni 
nar tais categorias, os "brancos" impedem aos índios o acesso pl£ 
no aos benefícios da sociedade; ao desenvolver preconceitos e enú 
ti-los, a sociedade nacional garante,assim ,a identificação do ín 
dio como objeto de suas emissões de valores e de mecanismos de 
discriminação.

Podemos reduzir nossa análise aos critérios de auto e 
heteroidentificação como componentes básicos de definição da iden 
tidade étnica de um povo.

0 que constatamos na área Krenak (vide árvore genealõ 
gica, documento n 9 lüj é que em nenhum momento os índios negam a 
presença de nacionais na composição de suas famílias ou mesmo de 
índios pertencentes a outras etnias. Porém, como tantos outros po 
vos do mundo, inclusive os ditos "civilizados", incorporam pela 
socialização os filhos dos casamentos interétnicos . Estes, se tor 
nam, portanto, autênticos Krenak, ao assumirem esta condição so 
ciai, conhecerem seus valores e tradições, aprenderem a falar Bo 
rum, desenvolverem laços de solidariedade intragrupo e de opos_i 
ção ã sociedade regional, passando a compartilhar o mesmo destino 
de pobreza, discriminação e incerteza.

Pela documentação consultada, observamos que nos é im 
possível identificar, no passado, quem era Pojixã, pois as refe 
rências feitas ãs pessoas existentes, inclusive com listagens de 
nomes (Silva, 1918; Abreu, 1926), não identificam se são Krenak 
ou Pojixã (vide documento n 9 11).



Supomos que aqueles constantes na lista de Silva refe 
rente ao ano de 1918 são Krenak, liderados por Krenak e Capitão 
Muin. Os nomes que não constam na lista de 191S e estão presentes 
na de 1926 não podem ser identificados como Pojixã ou como mem 
bros dos grupos dissidentes de Orimã e Kombruk, que também são 
Krenak (Hstigarribia, 1913 e 1934).

Se quiséssemos usar o critério da língua falada para dis_ 
tinguir os dois grupos, observaríamos que, realmente,falam-se três 
dialetos na ãrea Krenak: Nakpie, Nakrehê e Krenak, todos da 1ín 
gua Botocudo (Borum) (Seki, 1986), porém a autora não identifica 
as pessoas que falam estes dialetos para que pudéssemos distin
guir os membros do grupo Krenak e Pojixã.

Como o grupo predominante era Krenak e a terra ficou co 
nhecida como "dos Krenak", os Pojixã foram absorvidos por casamen 
tos (Manizer, 1919) pelos dominantes, passando a assumir, a ident_i 
dade Krenak.

Que hã índios Krenak não se pode negar. Deve-se cons_i 
derar, portanto, os .element.os de auto e heteroidentificação, os 
laços de solidariedade, a consciência de pertinência a um grupo 
social que se opõe estruturalmente ao dos "brancos", a participa 
ção num mesmo destino, o domínio de conhecimentos específicos e 
da historia comum como os elementos básicos da construção da iden 
tidade Krenak. Este processo de inserção via socialização pode 
ser comprovado através de. uma herança social passível de ser re 
constituída pela herança- biologica. Como todos os membros da so 
ciedade Krenak descendem unilateral ou bilateralmente de ances 
trai Krenak, não podemos desconhecer a satisfação das exigências 
estabelecidas nas definições de índio, seja pela Lei 6001, por Ri 
beiro ou Cunha.
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SE EXISTE, QUAL 0 NOME DE CADA UM DOS INDÍGENAS, IDADE E 
LOCAL DE NASCIMENTO, SE PALA CADA UM DELES O IDIOMA QUE 
LHES C PRÓPRIO E SE SE ENTENDEM ENTRE SI POR MEIO DESSE 
IDIOMA?

Os nomes dos Krenak encontram-se referidos na árvore ge 
nealogica deste laudo (vide documento n 9 1 0 ), constando a idade, 
luando foi possível detectá-la, pois os Krenak, como todos os d£ 
mais grupos indígenas, mesmo os considerados integrados, têm difi 
culdade de saber a idade com precisão.

Também na árvore genealógica pode-se identificar os mem 
)ros da comunidade que não são Krenak.

Quanto aos locais de nascimento das pessoas da tribo 
(renak, temos a informar que não são nascidos na área Krenak as 
seguintes, distribuídas, assim, por cidades:

Colatina - Antonio Paulo Rosário, Sérgio Paulo Rosário, Sonia 
Paula Rosário - filhos de Maria Paula da Gloria.
Gilson Batista Santana, Girley Batista Santana, Jeferson Bati.» 
ta Santana, Gleidson Batista Santana - filhos de Luzia Batista 
de Oliveira.
Imbelina Batista de Oliveira, José Carlos Batista de Oliveira, 
Solange Batista de Oliveira, Osmar Batista de Oliveira, Teof£ 
lo Batista de Oliveira, Jurema Batista de Oliveira e Ubiratã 
Batista da Oliveira - filhos de Jose Alfredo de Oliveira.

Chamamos a atenção para o fato de Maria Paula da Gloria 
Luzia Batista de Oliveira e Jamir Jose Paulino serem irmãos e de_s 
cendentes dos Gut-Krak aldeados no PI Panças (Esnírito Santo),nas 
proximidades da cidade de Colatina. Quando houve a transferência 
para a Fazenda Guarani, em 1972, os irmãos retornaram ao territo 
rio de origem, ainda que o Posto Indígena Panças não mais existi:» 
se. Instalaram-se, trabalharam e casaram-se tendo filhos em Cola_ 
tina, excetuando-se Jamir que daí partiu para Conselheiro Pena.

2. Conselheiro Pena - Dirlene Maria Paulino, Dulciline Maria Pau 
lino, Dulcineia Maria Paulino, Jamir Jose Paulino Junior e Eu 
zilene Maria Paulino - filhos de Jamir José Paulino, que, quan 
do da transferência do grupo para a Fazenda Guarani, optou por
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trabalhar na Prefeitura de Conselheiro Pena, onde casou e teve 
filhos. Retornou para a área Krenak logo apõs retomarem a área 
abandonada pelo Patronato São Vicente de Pau]a.

3. Resplendor - Lidiane Viana e Cintia Viana - filhas de Basílio 
Luiz Viana que trabalhou na cidade de Resplendor, onde se ca 
sou e as elas nasceram.

Estas crianças já dominam a língua Borum ejio seu coti 
diano,se expressam nesta língua.

Apenas para ilustrar os efeitos da perda das terras.com 
a expulsão e conseqllente peregrinação dos Krenak pelo Brasil, so 
bre a vida familiar, usaremos o caso de José Cecllio Damasceno,re 
constituindo o roteiro de seus deslocamentos:•
PI Krenak (nascimento). - PI Maxakali - Krenak - Fazenda t Guarani 
(nascimento de dois filhos) - PI Vanuire (São Paulo) - PI Cachoe_i 
rinha (Mato Grosso - nascimento de outro filho) - PI Vanuire (São 
Paulo - nascimento do ouarto filho) - PI Krenak (onde vive atuaJL 
mente).



4. Ate recentemente foram transportados índios de tribos de ou 
tras regiões do estado e mesmo de outros pontos do país para o 
Posto de Crenaque, com evidente intenção de fazer crer, por oc£ 
sião da perícia, na existência de índios Crenaque e Pojixã no 
Posto Indígena Cuido Marliêre, no Município de Resplendor.

a) Quantos indígenas recêm-trazidos pela FUNAI, qual o nome de 
cada um deles e a que tribo pertencem?

b) Falam o idioma da tribo a que dizem pertencer?

c) Em que data chegaram ao Posto?

Consultar não apenas os registros de entrada desses índios no 
Posto, como também ouvir a respeito moradores e fazendeiros que 
residem nas adjacências, sem vinculação com a causa, indicando- 
se nome e identidade dos informantes.

9 7

Houve recentemente o deslocamento, por livre e espontâ 
nea vontade, sem interferências da FUNAI, de 3 famílias, ccm 22 
membros, vindas do PI Vanuire (São Paulo). Chamaríamos a atenção 
para o fato de que estas pessoas são Krenak, como se pode obser 
var pela sua linha de ascendência (vide árvore genealógica, ane 
xo n 9 5). Des locaram-se para Vanuire quando das transferências 
dos Krenak para PI Maxacali, em 1958, e para a Fazenda Guarani, 
em 1972 (maiores detalhes na resposta ã questão n 9 24 da autora) 
Também os estudos da linguista Lucy Seki (1986, anexo n 9 1 2 ) ates^ 
tam a existência de falantes de Nakrehé e Krenak no Posto Indíge 
na Vanuire, identificados por Bridgeman, em 1958, o pela própria 
Seki em 1982.

Outros índios que residiam fora da área indígena, como 
é o caso de José Alfredo de Oliveira, Luzia Batista de Oliveira, 
Jamir José Paulino, Maria Paula da Glória, Basílio Luiz Viana e 
Nilza Vieira das Graças, jã retornaram há, aproximadamente, 2 ou 
3 anos.

Passaram a retornar a partir do momento em que uma pe 
quena parcela do território original foi recuperada. Apesar das 
dificuldades de sobrevivência na pequena área que hoje ocupam, o 
sentimento de pertinência ao grupo e a forte vinculação com o ter



ritõrio tribal fizeram com que abandonassem os empregos que t_i 
nham em outros pontos do território nacional, como na cidade de 
Colatina, Conselheiro Pena e ate mesmo Resplendor (vide documento 
n 9 13 ,14 e 15). Maiores detalhes podem ser observados nas respojs 
tas as questões 24 e 28 da autora.

E importante notar que ainda ha Krenak vivendo fora da 
área, conforme se observa na resposta ã questão n 9 28 da autora. 
Eles só aguardam a solução para a questão da terra para retornar 
ou, senão, permanecer onde estão, embora insatisfeitos e não ada£ 
tados ã convivência com os outros grupos indígenas, senhores das 
terras onde vivem atualmente.

a) São os seguintes os índios recem-chegados de Vanuire:

Família n 9 1

Maria Tereza Adilson, Edmar Adilson, Valdemar Adilson, Oredes 
Adilson.

Família n 9 2

Jovelina Jorge Dasmasceno, Jose Cecílio Damasceno, Milda Imbe 
lina Damasceno, Lindomar Cecílio Damasceno, Cássia Cecílio Da 
masceno, Juarez Cecílio Damasceno, Viviane Cecílio Damasceno, 
Erivelton Cecílio Damasceno, Adalto Cecílio Damasceno, Luzia 
Imbelina Damasceno, Cleuza Cecílio Damasceno, Mario Cecílio Da 
masceno.

Família n 9 3

José Manuel de Souza, Reginaldo, Leumir, Anderson, Emerson de 
Souza.

b) Pudemos observar que todos falam o idioma Borum,dialetos Nak 
pie, Nakrehê ou Krenak que, conforme Seki (1986, documento n 9

14), são os falados pelos índios da Reserva Krenak, vivendo no 
Posto Indígena Vanuire, Fazenda Guarani e Posto Indígena Kre 
nak.

c) Os índios de Vanuire chegaram ao PI Krenak no início deste ano 
de 1989.

Ouvimos vários segmentos sociais sobre esta questão e obtive 
mos os seguintes posicionamentos com relação ã recente chegada dos 
índios ao Posto Indígena Krenak:

9 8
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1. moradores de Resplendor - afirmam que as pessoas, que não seriam 
índios, foram trazidas pela FUNAI;

2. moradores de Estação Krenak - afirmam não saber de nada e, ate 
mesmo, desconhecem a chegada de pessoas ã arca indígena;

3. moradores do Patronato de Independência - afirmam que as terras 
são dos índios e que estes têm todo o direito de retornar quan 
do quiserem ãs terras que lhes pertencem.

Fazendo uma analise antropologica deste problema.podemos 
observar que, na área onde se faz presente a ação dos fazendeiros, 
predomina a visão distorcida da questão, não só quanto ã identida 
«*de étnica daquelas pessoas, como também ãs razões que as levaram a 
voltar para a área Krenak. E o caso da cidade de Resplendor. Jã a 
população de Estação Krenak, que sofre a influência direta de fa 
zendeiros e índios, pois é ponto de circulação de ambos os grupos 
sociais, opta pelo silêncio, preferindo "ignorar" a questão. Os mo 
radores do Patronato de Independência, liberados de pressões, enú 
tem sua opinião sem ter sofrido qualquer forma de deturpação em de 
correncia de conflitos e tensões.

Quanto a indicar a identidade dos informantes,reservo-me 
fazê-lo publicamente, para evitar constrangimentos e pressões a 
eles. Porém as fitas gravadas encontram-se ã disposição do Exmo. 
Sr. Relator deste processo.



EXISTEM CEMITÉRIOS INDÍGENAS DENTRO DAS TERRAS EM 
ISTO E, EM CRENAQUE?

LITÍGIO,

Sim. Pergunta respondida na questão 12 da autora.



1 0 1

6 . SEGUNDO AFIRMA A AUTORA, ISTO G, A FUNAI, A PRESENÇA DOS KRE 
NAK E POJIXÃ NA AREA DO POSTO INDÍGENA E ADJACÊNCIAS DATA 
DE TEMPOS IMEMORIAIS.

7 . SE E ASSIM, PODE-SE CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE OSSOS FOSSILI^ 
ZADOS NAS SEPULTURAS DOS INDÍGENAS?

Pergunta respondida na questão 12 da autora



PELO EXAME DOS OSSOS E DEMAIS REMANESCENTES DOS CORPOS ALI 
INHUMADOS, PODE-SE DETERMINAR A DATA DOS PRIMEIROS SEPULTA 
MENTOS?

Conforme referimos anteriormente, este trabalho só pode 
ria ser realizado por especialistas em Arqueologia o que não ê o 
caso desta equipe. Alem do mais os trabalhos arqueologicos são ex 
tremamente demorados e nem sempre obtêm os resultados esperados,po 
is dependem de uma serie de condições que variam desde a cultura 
material do grupo ãs características do ecossistema a ser estudado 
(vide resposta B do Exmo. Sr. Dr. Juiz da 3a. Vara da Justiça Fede 
ral, secção de Minas Gerais).

Por não sermos arqueologos, consultamos o Dr. André Prous, 
arqueologo da Universidade Federal de Minas Gerais, sobre a exi^ 
tência de estudos arqueologicos na área Krenak. A resposta foi ne 
gativa. Infe1 izmente, ninguém realizou este tipo de trabalho na re 
gião. Esta informação nos foi confirmada pelo Instituto do Patrimô 
nio Artístico e Cultural do Estado de Minas Gerais.



QUE HÁ NO LOCAL QUE PROVA A PRESENÇA DOS CRENAQUE, ALI DES 
DE "TEMPOS IMEMORIAIS"?

Há as denominações toponímicas a que nos referimos na 
uestão 25 da autora, além da enorme quantidade de documentos e 
'ontes bibliográficas citadas neste laudo.

Outro elemento importante a ser considerado e a memória 
rupal que, quando consultada adequadamente, revela-se fiel reposji 
ério de informações precisas sobre o território tradicional e sua 
upação pelos Krenak.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício n° 1 2 1 /9 6  - CADIM/MPF
Brasília, 07  de Novem bro de 1996

Senhor Procurador,

Em atenção ao ofício n° 2 4 78 /96 /P R D C /P R /M G , rem eto a 
Vossa Excelência cópia da decisão proferida pelo Suprem o T ribunal Federal 
nos autos da  ACOR n° 323 -7 .

Face à decisão proferida pela Suprem a Corte, indago de Vossa 
Excelência das providências que espera sejam adotadas por esta 6a Câm ara.

Atenciosamente,

Subprocuradora-Geral da República 
Coordenadora da 6a CCR

Excelentíssimo Senhor
Dr. ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
DD. Procurador Regional dos Direitos do Cidadão
Procuradoria da República em  M inas Gerais
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m  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BELO H O R IZO N TE

A Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e o 
Conselho Indigenista Missionário Regional Leste encaminham a seguinte denúncia:

ÍNDIOS KRENAK ESTÃO COM SUAS TERRAS INVADIDAS!

Os índios Krenak habitam, desde tempos imemoriais, as margens do Rio Doce, no vale do 
mesmo nome, no estado de Minas Gerais. Durante este século tiveram seu território expoliado e 
invadido, tendo que defendê-lo à custa da dizimação de quase todo o povo. São os últimos remanescentes 
dos guerreiros Botocudos no estado.

Hoje são apenas 90 pessoas, resistindo no pouco que lhes resta do território original. São 
4.000 hectares demarcados e homologados, mas que se encontram invadidos por 65 fazendeiros, 
restando-lhes menos que 100 hectares.

Vivem ainda sob constantes ameaças destes invasores, que os intimidam inclusive com 
armas de fogo.

A razão histórica do conflito é a permanente invasão da área desde que ela foi doada pelo 
governo estadual para demarcação de uma reserva indígena para os Krenak.

Na década de 50 os invasores conseguiram que o próprio estado revertesse a doação, 
permanecendo na área e pagando arrendamento.

Em 1970 a FUNAI ingressa com um pedido de reintegração de posse a favor dos índios, 
que é ganha em março de 1971. Entretanto, ocorreu que fossem retirados os índios e não os fazendeiros. 
Os Krenak foram então brutalmente transferidos de sua terra para a Fazenda Guarani, pertencente à 
polícia e ocupada por grande quantidade de posseiros.

Os fazendeiros foram todos titulados pelo Estado, através da Ruralminas, “desconhecendo” 
o local como reserva indígena.

Foi portanto, uma titulação ilegal, irresponsável e mais que isso, criminosa. —
Em 1983 a FUNAI entrou na Justiça com uma Ação Ordinária Anulação de Títulos, que 

tramitou durante dez anos.
Finalmente, em 1993, o Surpremo Tribunal Federal deu o ganho de causa definitivo, 

anulando os títulos ilegais incidentes sobre a área indígena e declarando emissão de posse para os índios.
A invasão porém, permanece até os dias de hoje, pois a morosidade da Justiça permite que 

os fazendeiros continuem na terra.
A citação aos réus foi iniciada somente em outubro de 1995, não tendo sido completada até 

os dias de hoje. Observa-se que ela poderia ter sido feita no prazo de uma semana, imediatamente após a 
declaração de emissão de posse.

A Justiça tem sido omissa, refletindo o descaso do Poder Público com a questão indígena!
A situação dos índios é de completa miséria e abandono.
O pouco gado que possuem está morrendo devido à forte seca na região e o solo está 

esgotado com o seu uso intenso, tomando a produção insuficiente para o sustento das famílias.
Por outro lado, as fontes de água que abastecem a área estão completamente poluídas e 

impróprias para o consumo humano, pois são veículo de doenças de pele e endoparasitas.

O POVO KRENAK ESPERA CONTAR COM O APOIO DA
SOCIEDADE.

Pede-se que sejam enviadas correspondências, solicitando a imediata retirada dos 
invasores da área Krenak, ao seguinte endereço:Dr. Antônio de Paula Oliveira

Justiça Federal - 3a Vara 
Avenida Álvares Cabral, 1805 
Belo Horizonte - Minas Gerais 
CEP 30170-001

Helena Greco
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania

r  v :  Ü

COORDENADORIA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DA PBH
Av. Afonso Pena, 1500 -10° andar- TEL/FAX: 277-7720/277-7719
CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO - REGIONAL LESTE
Rua Emita, 516 SANTA TEREZA - 31010 -210 - BELO HORIZONTE - M G  - TEL/FAX: (031) 461 - 2499

<Xhexa °̂”tl C\dadi°



r\ U V cr  O ^  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
J  J  PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MINAS GERAIS
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Belo Horizonte, 18 de novembro de 1996.

Sra. Coordenadora,

Em
informar o seguinte:

resposta ao Ofício n° 121/96 - CADIM/MPF, venho-lhe

1. O Exmo. Juízo da 3a Vara Federal, em cumprimento de 
Carta de Ordem Gravosa do STF, determinou a citação dos proprietários-réus do 
respectivo processo, sem, contudo, proceder à diligência relativa aos cônjuges.

2. A FUNAI, procurando evitar nulidades mais à frente, está 
solicitando ao STF que se determine a citação dos cônjuges.

3. Neste sentido, requer-se da Câmara esforços visando à 
agilização desse pedido, haja vista a grande insatisfação da população indígena 
no caso. Permanece latente ameaça dos mesmos de obstruir a “ferrovia do aço”.

Agradecendo antecipadamente a atenção, aguardo retorno.

Atenciosamente,

f f - u
lo de Souzp Cri  ̂

Procurador Regional dos Direitos do Cidadão

À Exma Sra
Dra. MÁRCIA DOMETILA DE CARVALHO
DD. Coordenadora da 6a Câmara de Coord. e Revisão 
do Ministério Público Federal
Brasília-DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Ofício n° 1 2 1 /9 6  - CADIM/MPF
Brasília, 07  de Novem bro de 1996

Senhor Procurador,

Em atenção ao ofício n° 2 4 7 8 /9 6 /P R D C /P R /M G , rem eto a 
Vossa Excelência cópia da decisão proferida pelo Suprem o Tribunal Federal 
nos autos da  ACOR n° 323-7 .

Face à decisão proferida pela Suprem a Corte, indago de Vossa 
Excelência das providências que espera sejam adotadas por esta 6a Câmara.

Atenciosamente,

S ubprocuradora-G eral d a  República 
C oordenadora  da  6a CCR

Excelentíssimo Senhor
Dr. ÁLVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ
DD. P rocurador Regional dos Direitos do Cidadão
Procuradoria da  República em M inas Gerais
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Informação CJ n°32/2003 Brasília, 24 de abril de 2003

Destinatário: Dr. João Pedro de S. B. M. Filho 

Proc. Administrativo: 08100.007122/96-35

Assunto: Acompanhamento processual da ACO 323-7 sobre a Terra Indígena 
Krenak/MG.

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

por unanimidade, julgou procedente a ação impetrada pela FUNAI e União declarando 

nulos os títulos de propriedade de imóveis rurais, concedidos pelo governo do Estado 

de Minas Gerais incidentes sobre a área indígena ocupada pelos índios Krenak. O 

Estado de Minas Gerais e os demais réus foram condenados ao pagamento dos 

honorários de sucumbência. Desde então a tramita no STF a Execução dos Honorários 

de Sucumbência na ACO 323-7. Em 1999 a União Federal entrou com uma petição 

desistindo da execução contra todas as partes que mantiveram litisconsórcio com o 

Estado de Minas Gerais. Em abril do mesmo ano o Presidente do STF homologou o 

pedido de desistência da União. E posteriormente deu vistas a esta Procuradoria Geral 

da República para pronunciamento como fiscal da Lei.

Santos, com o aval do Dr. Geraldo Brindeiro, opinou pelo prosseguimento do feito no

Senhor Procurador,

Informo que em 1993 o Pleno do Supremo Tribunal Federal,

A Subprocuradora Geral da Republica Maria Caetana C.

1



que diz respeito a Execução dos Honorários de Sucumbência pela FUNAI, autora da 

ação, já que a mesma até o presente momento não se pronunciou sobre o interesse na 

continuidade do feito, conforme Parecer em anexo.

Diante da manifestação da PGR, o Relator despachou 

solicitando a manifestação da FUNAI sobre a decisão exequenda, e também que a 

União Federal.

É o que tenho a informar 

Atenciosamente,

RODRIGO CARNEIRO DO NASCIMENTO 
COORDENADORIA JURÍDICA DA 6a CCR/MPF

2
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AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nr,323
ORIGEM:MG RELATOR: MIN. FRANCISCO REZEK
REDATOR PARA ACÓRDÃO: -

AUTOR: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
ADV.: LOREDANO ALEIXO
LIT.ATIV.: UNIÃO FEDERAL
REU: ADAO CORREIA DE FARIA
REU: ADIMARIO PENEDO DE OLIVEIRA
ADV.: LUIZ CARLOS DE FARIA
ADV.: ALEXANDRE DE ALENCAR
LIT.PAS.: ESTADO DE MINAS GERAIS

ANDAMENTOS

DATA ANDAMENTO OBSERVAÇÃO

2 2 /0 4 /2 0 0 3 PUBLICACAO, DJ: DESPACHO DE 2 4 /0 3 /0 3

0 9 /0 4 /2 0 0 3 DESPACHO
ORDINATORIO

EM 2 4 /0 3 /2 0 0 3 : MANIFESTE-SE A FUNAI SOBRE O CUMPRIMENTO 
DA DECISÃO EXEQÜENDA, REQUERENDO, DE FORMA 
FUNDAMENTADA, O QUE ENTENDER DE DIREITO. DIGA A UNIÃO 
SOBRE A HIPÓTESE, MAIS PRECISAM ENTE, QUANTO AO 
CUMPRIMENTO REFERIDO, CONSIDERADO O QUE PORVENTURA 
TENHA SOBEJADO À HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. PUBLIQUE- 
SE.

0 1 /0 8 /2 0 0 2 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

COM 07 VOLUMES E 11 APENSOS

0 1 /0 8 /2 0 0 2 JUNTADA CÓPIA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO, DEVIDAMENTE 
CUMPRIDO.

0 1 /0 8 /2 0 0 2 RECEBIMENTO 
DOS AUTOS

DA PGR COM PARECER PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO

0 7 /0 5 /1 9 9 9 INTIMACAO DO 
AGU

REF. AO DESP. PUBL. NO DJ DE 0 3 /0 5 /9 9 .

0 6 /0 5 /1 9 9 9 VISTA AO 
PROCURADOR- 
GERAL DA 
REPUBLICA

0 3 /0 5 /1 9 9 9 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DECISÃO DE 23 .04 .99 .

2 3 /0 4 /1 9 9 9 DECISÃO DO 
PRESIDENTE

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM QUESTÃO, PARA QUE 
PRODUZA SEUS REGULARES EFEITOS JURÍDICO-PROCESSUAIS. 
TENDO EM VISTA A PETIÇÃO FORMULADA PELA FUNAI (FLS. 2292), 
OUÇA-SE A DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.

1 2 /0 4 /1 9 9 9 JUNTADA PET. 20100 - MANIFESTAÇÃO DA FUNAI.

0 7 /0 4 /1 9 9 9 JUNTADA MI DO PROCURADOR GERAL DA FUNAI DEVIDAMENTE CUMPRIDO.

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORI... 28/04/03
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0 7 /0 4 /1 9 9 9 INTIMACAO ( ,lŝFUNAI - DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE FLS. 2 2 8 0 /2 2 8 1 ./

0 6 /0 4 /1 9 9 9 REMESSA DOS 
AUTOS

À SEÇÃO CARTORÁRIA. N-----

0 6 /0 4 /1 9 9 9 JUNTADA PET. 18587 - DA UNIÃO MANIFESTANDO SUA DESISTÊNCIA DA 
EXECUÇÃO CONTRA TODAS ASPARTES QUE MANTIVERAM 
UTISCONSÓRCIO COM 0  ESTADO DE MG.

0 5 /0 4 /1 9 9 9 PETICAO AVULSA MANDADO DE INTIMAÇAO DA FUNAI COM 0  OFICIAL DE JUSTIÇA 
EM 0 6 /0 4 /9 9 .

0 5 /0 4 /1 9 9 9 RECEBIMENTO 
DOS AUTOS

DO AGU. ( VOLUMES 06 E 07 )

1 7 /0 3 /1 9 9 9 AUTOS
EMPRESTADOS

AO AGU. ( VOLUMES 06 E 07 )

1 7 /0 3 /1 9 9 9 JUNTADA CÓPIA DO MI DO AGU DEVIDAMENTE CUMPRIDO.

1 6 /0 3 /1 9 9 9 INTIMACAO DO 
AGU

REF. AO DESP. PUBL. NO DJ DE 1 0 /0 3 /9 9 .

1 0 /0 3 /1 9 9 9 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 0 4 /0 3 /1 9 9 9 .

0 5 /0 3 /1 9 9 9 REMESSA DOS 
AUTOS

À SEÇÃO CARTORÁRIA.

0 4 /0 3 /1 9 9 9 DESPACHO
ORDINATORIO

OUÇA-SE A UNIÃO FEDERAL SOBRE SEU INTERESSE EM 
PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS EXECUTADOS. 
INTIME-SE, DE OUTRO LADO, A FUNAI, LITISCONSORTE ATIVA 
NESTE PROCESSO DE EXECUÇÃO, SOBRE 0  SEU INTERESSE EM 
DAR SEQÜÊNCIA À PRESENTE CAUSA.

0 3 /0 3 /1 9 9 9 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

2 4 /0 2 /1 9 9 9 JUNTADA PET. 74563-CARTA DE ORDEM DEVIDAMENTE CUMPRIDA.

2 2 /1 2 /1 9 9 8 PETICAO AVULSA N° 74563 CARTA DE ORDEM DEVOLVIDA PELA JF.SJ/MG. EM 
ATENDIMENTO AO OF. N° 1074/P  DE 0 7 .1 1 .9 5 . AO MINISTRO 
PRESIDENTE.

2 0 /1 0 /1 9 9 7 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

C/ 6 VOLUMES E13 APENSOS (1 APENSO A EXEACO/ 1 PET 1320-5 / 
5 VOL. EMBARGOS DE RETENÇÃO/ 1 VOL. EMBARGOS A 
EXECUÇÃO/ 5 VOL. CTA. ORDEM 9 5 0 03157-4 )

2 0 /1 0 /1 9 9 7 APENSADO, 
PROCESSO NRO.:

5 VOLUMES DE CARTA DE ORDEM DEVOLVIDAS DA SJ/MG PELA 
PET. 4 2990  REF. OF/ 104/P)

2 0 /1 0 /1 9 9 7 JUNTADA PET. 4 2990  (OF. 1236/3V /97  DA SJ/MG) DEVOLVE CARTA DE 
ORDEM CUMPRIDA - EM 5 VOLUMES)

1 6 /1 0 /1 9 9 7 PETICAO AVULSA 42990(O F. 1236 /3  V/97 DA SJ/MG: DEVOLVE CARTA DE ORDEM EM 
5 VOLUMES) AO MIN. PRESIDENTE

3 0 /0 6 /1 9 9 7 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

C/ 6 VOLUMES E 2 APENSOS (PET. 1230 E EMEACO 323)

3 0 /0 6 /1 9 9 7 JUNTADA PET. 28747 (OF. 670 /3V /97  DA 3 a VARA DA SJ/MG)

0 3 /0 6 /1 9 9 7 EXPEDIDO 
OFICIO/TELEX N.

OF. 534/P  AO JUIZ DA 3 VARA FEDERAL7MG SOLICIT. 
INFORMACOES SOBRE A CART. DE ORDEM

2 0 /0 5 /1 9 9 7 DESPACHO
ORDINATORIO

OFICIE-SE AO JUÍZO FEDERAL DA 3 a VARA DA SJ/MG PARA QUE 
INFORME SOBRE 0  CUMPRIMENTO DA CARTA DE ORDEM

2 4 /0 4 /1 9 9 7 CONCLUSOS AO 6 VOLUMES E 2 APENSOS (PET. 1230 E EMEACO 323)

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORI... 28/04/03
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PRESIDENTE H
2 4 /0 4 /1 9 9 7 DECORRIDO 0  

PRAZO
SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

1 5 /0 4 /1 9 9 7 JUNTADA CÓPIA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL

0 9 /0 4 /1 9 9 7 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 250397

2 5 /0 3 /1 9 9 7 JULG. POR 
DESPACHO - 
HOMOL. A 
DESISTÊNCIA

1 4 /0 3 /1 9 9 7 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

SEXTO VOLUME C/7 APENSOS.

2 4 /0 3 /1 9 9 7 DECORRIDO 0  
PRAZO

SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

1 4 /0 3 /1 9 9 7 JUNTADA NO SEXTO VOLUME DA PET.8315/UNIAO FEDERAL:REQUER 
DESISTÊNCIA DO PROCEDIMENTO EXECUTORIO.

1 4 /0 3 /1 9 9 7 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 060397

1 2 /0 3 /1 9 9 7 AUTOS
EMPRESTADOS

A AGU (C/ 5 VOL. E 3 APENSOS)

0 7 /0 3 /1 9 9 7 EXPEDIDO 
OFICIO/TELEX N.

1432 AO JUIZ FEDERAL DA 3A. V. DA SJ/MG (COMUNICA 
DESPACHO)

0 7 /0 3 /1 9 9 7 INFORMACOES 
PRESTADAS PELO 
STF, OF. NRO.

OF. 112/P  A SEÇÃO JUDICIÁRIA/MG

0 6 /0 3 /1 9 9 7 JULGAMENTO POR 
DESPACHO - 
PREJUDICADO

OS EMBARGOS DE RETENÇÃO POR BENEFEITORIAS. PREJUDICADO 
0  JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NA PET. 1230

0 6 /0 3 /1 9 9 7 INTERPOSTOS
EMBARGOS

Ju n tad a  Petição: 711 5 /1 9 9 7

1 4 /0 2 /1 9 9 7 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

EMBARGOS DE RETENÇÃO COM 0  ADITAMENTO A INICIAL DOS 
EMBARGOS.

1 4 /0 2 /1 9 9 7 JUNTADA NOS APENSOS DOS EMBARGOS DE RETENÇÃO A PET.24 DOS 
EM BARGANTES: ADITA MENTO A PETICAO INICIAL DOS EMBARGOS 
DE RETENÇÃO.

1 4 /0 2 /1 9 9 7 JUNTADA PET.010556/FUNAI

0 3 /0 2 /1 9 9 7 DESPACHO
ORDINATORIO

NA PET.01 0 5 5 6 /FUNAI:"NOS AUTOS”.

0 7 /0 1 /1 9 9 7 EXPEDIDO 
OFICIO/TELEX N.

OF.013/GDJ AO JUIZ DA 3 VARA DA JF/MG REMETE COPIA DE 
DECISÃO

1 8 /1 2 /1 9 9 6 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

1 8 /1 2 /1 9 9 6 APENSADO, 
PROCESSO NRO.:

AOS AUTOS DA EXEACO 323 OS AUTOS DOS EMBARGOS DE 
RETENÇÃO (6 VOLUMES)(

1 8 /1 2 /1 9 9 6 JUNTADA PET. 41524 (OF. 1244 /3V /96  SJ/MG) ENCAMINHANDO AUTOS DOS 
EMBARGOS DE RETENÇÃO (PROCESSO 9 6 0 0 3 5 5 0 8 -8 )

1 8 /1 2 /1 9 9 6 JUNTADA PET. 41623 (OF. 1 251 /96  3A. VARA MG

http://www.stf.gov. br/processos/processo. asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORI... 28/04/03
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1 3 /1 2 /1 9 9 6 APENSADO, 
PROCESSO NRO.:

NESTES AUTOS FOI APENSADA PET.1230-5. ..

1 3 /1 2 /1 9 9 6 JUNTADA PET.040853/O F.1207/SJ/M G .

1 2 /1 2 /1 9 9 6 DESPACHO
ORDINATORIO

NA PET.040853:"JUNTE-SE,CONCLUSOS".

2 6 /1 1 /1 9 9 6 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

2 6 /1 1 /1 9 9 6 JUNTADA DOS CÁLCULOS

2 6 /1 1 /1 9 9 6 RECEBIMENTO 
DOS AUTOS

DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1 9 /1 1 /1 9 9 6 DESPACHO
ORDINATORIO

REMETAM-SE OS AUTOS AO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

1 7 /1 0 /1 9 9 6 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

1 7 /1 0 /1 9 9 6 JUNTADA PET. 32422/FUNAI AOS AUTOS DA EXECUÇÃO

1 5 /1 0 /1 9 9 6 DESPACHO
ORDINATORIO

TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO QUE JULGOU OS 
EMBARGOS, A EXECUÇÃO DEVE PROSSEGUIR EM SEUS PRÓPRIOS 
AUTOS. DESENTRANHE PECAS DE F. 35 A 43 E JUNTE AOS AUTOS 
DA EXECUÇÃO.

0 9 /1 0 /1 9 9 6 PETICAO AVULSA 32422 DO AUTOR (AO MIN. PRESIDENTE

0 4 /1 0 /1 9 9 6 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

0 4 /1 0 /1 9 9 6 JUNTADA PT.032108/U NIAO FEDERAL.

0 4 /1 0 /1 9 9 6 DECORRIDO 0  
PRAZO

SENDO QUE SO A UNIÃO FEDERAL SE MANIFESTOU.

2 5 /0 9 /1 9 9 6 JUNTADA MANDADO DE INTIMACAO DA UNIÃO

2 3 /0 9 /1 9 9 6 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 160996

1 6 /0 9 /1 9 9 6 DESPACHO
ORDINATORIO

ABRA-SE VISTA AOA EXEQUENTES

0 4 /0 9 /1 9 9 6 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

0 4 /0 9 /1 9 9 6 DECORRIDO 0  
PRAZO

SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

2 0 /0 8 /1 9 9 6 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 07 .0 8 .9 6 .

0 7 /0 8 /1 9 9 6 DESPACHO
ORDINATORIO

JULGO IMPROCEDENTE OS EMBARGOS

1 4 /0 5 /1 9 9 6 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

1 4 /0 5 /1 9 9 6 JUNTADA PET. 15353 DA UNIÃO (IMPUGNACAO AOS EMBARGOS)

1 3 /0 5 /1 9 9 6 AUTOS
DEVOLVIDOS

PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

2 5 /0 4 /1 9 9 6 PETICAO AVULSA 12651 DA FUNAI (AO MIN. PRESIDENTE)

1 8 /0 4 /1 9 9 6 AUTOS A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORI... 28/04/03
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EMPRESTADOS

1 8 /0 4 /1 9 9 6 DECORRIDO 0  
PRAZO

SEM MANIFESTACAO DA FUNAI

1 2 /0 4 /1 9 9 6 JUNTADA MANDADO DE INTIMACAO DA AGU

0 2 /0 4 /1 9 9 6 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 260396

0 1 /0 4 /1 9 9 6 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 260396

2 7 /0 3 /1 9 9 6 REMESSA DOS 
AUTOS

A DPI P/PUBLICAR DESPACHO (SEM OS APENSOS).

2 6 /0 3 /1 9 9 6 DESPACHO
ORDINATORIO

RECEBO OS EMB. INT. OS EMB. P/ FINS DO DEPOSITO

2 9 /0 2 /1 9 9 6 VIDE EMEACO 323-3

2 9 /0 2 /1 9 9 6 REGISTRADO MINISTRO PRESIDENTE

2 9 /0 2 /1 9 9 6 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

2 8 /0 2 /1 9 9 6 REMESSA DOS 
AUTOS

A AUTUACAO APENAS 0  6 VOLUME COM SEU APENSO

1 2 /0 2 /1 9 9 6 JUNTADA PET.2725 DA JF/MG COMPLEMENTANDO CARTA DE ORD.DEV.

0 1 /0 2 /1 9 9 6 JUNTADA PET. 1265 DA JF/MG DEVOL.CART.DE ORDEM,OF.1073/P

0 7 /1 1 /1 9 9 5 EXPEDIDO 
OFICIO/TELEX N.

1074/P  A 3 V. FEDERAL/MG ENCAMINHA CART.DE ORDEM

0 7 /1 1 /1 9 9 5 EXPEDIDO 
OFICIO/TELEX N.

1073/P  A 3V. FEDERAL/MG ENCAMINHA CART. DE ORDEM

1 1 /1 0 /1 9 9 5 DECORRIDO 0  
PRAZO

SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

0 4 /1 0 /1 9 9 5 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 220995

2 2 /0 9 /1 9 9 5 DESPACHO
ORDINATORIO

HOM. A CONTA DE F. 1 .977.

0 1 /0 8 /1 9 9 5 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

1 9 /0 7 /1 9 9 5 JUNTADA PET. 22503 DO AGU CONCORDANDO C/CONTA DE FL. 1977

1 9 /0 7 /1 9 9 5 AUTOS
DEVOLVIDOS

1 4 /0 7 /1 9 9 5 VISTA AO 
ADVOGADO- 
GERAL DA UNIÃO

2 7 /0 6 /1 9 9 5 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 190695

1 9 /0 6 /1 9 9 5 DESPACHO
ORDINATORIO

INT. A UNIÃO NO PRAZO DE 10 DIAS

1 6 /0 6 /1 9 9 5 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

0 2 /0 6 /1 9 9 5 PUBLICADO DESPACHO DE 19 .05 .95

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORI... 28/04/03
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1

DESPACHO NO DJ
{ ■

1 9 /0 5 /1 9 9 5 DESPACHO
ORDINATORIO

V
MANIFESTEM-SE AS PARTES SOBRE A CONTA (F. 1 .977).

1 8 /0 5 /1 9 9 5 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

2 1 /0 3 /1 9 9 5 JUNTADA PET.8038/TJ/MG:DEVOLVE CARTA DE ORDEM CUMPRIDA.

1 5 /0 2 /1 9 9 5 EXPEDIDO 
OFICIO/TELEX N.

104/P  A JF/MG ENCAMINHA CARTA DE ORDEM

1 5 /0 2 /1 9 9 5 EXPEDIDO 
OFICIO/TELEX N.

103/P  AO TK/MG ENCAMINHA CARTA DE ORDEM

0 1 /0 2 /1 9 9 5 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DESPACHO DE 0 5 .01 .94

0 5 /0 1 /1 9 9 5 DESPACHO
ORDINATORIO

EXPECA-SE CTA. ORDEM, APOS A SEC. CONTROLE INTERNO

0 6 /1 2 /1 9 9 4 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

0 6 /1 2 /1 9 9 4 JUNTADA PET.036943 DA UNIÃO FEDERAL

0 5 /1 2 /1 9 9 4 AUTOS
DEVOLVIDOS

PELO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

2 3 /1 1 /1 9 9 4 VISTA AO 
ADVOGADO- 
GERAL DA UNIÃO

1 6 /1 1 /1 9 9 4 DESPACHO
ORDINATORIO

VISTA A UNIÃO P/10 DIAS P/REQ. 0  QUE DE DIREITO

2 7 /1 0 /1 9 9 4 REGISTRADO MINISTRO PRESIDENTE

2 7 /1 0 /1 9 9 4 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

2 5 /1 0 /1 9 9 4 JUNTADA PET.031983  DA FUNAI (EXECUCAO)

2 5 /1 0 /1 9 9 4 RECEBIMENTO 
DOS AUTOS

DA SECAO DE ARQUIVO

0 7 /1 0 /1 9 9 4 BAIXA AO 
ARQUIVO DO STF

GUIA 2406

2 8 /0 9 /1 9 9 4 TRANSITADO EM 
JULGADO

1 6 /0 9 /1 9 9 4 PUBLICADO 
ACORDAO, DJ:

1 0 /0 6 /1 9 9 4 DECISÃO 
PUBLICADA, DJ:

0 1 /0 6 /1 9 9 4 JULGAMENTO DO 
PLENO - NAO 
PROVIDO

POR MAIORIA DE VOTOS, 0  TRIBUNAL REJEITOU OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO, VENCIDO 0  MIN. MARCO AURÉLIO, QUE OS 
RECEBIA, NOS TERMOS DO VOTO QUE PROFERIU. VOTOU 0  
PRESIDENTE. AUSENTE, OCASIONALMENTE, 0  MIN. MOREIRA 
ALVES.

2 7 /0 5 /1 9 9 4 DECISÃO 
PUBLICADA, DJ:

1 9 /0 5 /1 9 9 4 VISTA AO 
MINISTRO

INTERROMPEDIDO 0  JULGAMENTO PELO PEDIDO DE VISTA DO 
MIN. MARCO AURÉLIO, DEPOIS DOS VOTOS DOS MINS. RELATOR E

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORI... 28/04/03
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ILMAR GALVÃO, REJEITANDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃ. ( f,(

2 7 /0 4 /1 9 9 4 PE71CAO AVULSA 10556 DA FUNAI-REQ.EXP.CART.DE ORDEM-P/REL.S/AUTOS

2 6 /0 4 /1 9 9 4 CONCLUSOS AO 
RELATOR

1 4 /0 4 /1 9 9 4 VIDE EMBARGOS 
DE DECLARACAO

EDACO 00003 2 3 -7

1 4 /0 4 /1 9 9 4 INTERPOSTOS 
EMBARGOS DE 
DECLARACAO

PET.8826 DO REU

0 8 /0 4 /1 9 9 4 PUBLICADO 
ACORDAO, DJ:

2 2 /1 0 /1 9 9 3 DECISÃO 
PUBLICADA, DJ:

1 4 /1 0 /1 9 9 3 JULGAMENTO DO 
PLENO - PROVIDO

POR VOTAÇÃO UNÂNIME, 0  TRIBUNAL JULGOU PROCEDENTE A 
AÇÃO, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. CONDENOU, AINDA, 0  
ESTADO DE MINAS GERAIS AO PAGAMENTO FE CR$ 7 5 0 .0 0 0 ,0 0  
(SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIRO REAIS) DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA METADE DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS, BEM COMO, OS RÉUS, EM CONJUNTO, EM CR$ 
7 5 0 .0 0 0 ,0 0  (SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS REAIS) 
DE HONORÁRIOS E TAMBÉM DA METADE DAS CUSTAS. VOTOU 0  
PRESIDENTE. AUSENTE, OCASIONALMENTE, 0  MIN. SEPÚLVEDA 
PERTENCE.

0 8 /1 0 /1 9 9 3 PROCESSO A 
JULGAMENTO - 
PAUTA, DJ:

N. 39

0 8 /1 0 /1 9 9 3 DECISÃO 
PUBLICADA, DJ:

REFERENTE JULGAMENTO PLENO 0 6 .1 0 .9 3 .

0 7 /1 0 /1 9 9 3 DECISÃO 
PUBLICADA, DJ:

REFERENTE JULGAMENTO PLENO 0 1 .1 0 .9 3 .

0 6 /1 0 /1 9 9 3 QUESTÃO DE 
ORDEM

POR MAIORIA DE VOTOS, 0  TRIBUNAL, RESOLVENDO QUESTÃO DE 
OREM, SUSCITADA PELO RELATOR, DECIDIU DECLARAR A 
NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NA SESSÃO DE 
0 1 .1 0 .1 9 9 3 , A SER RENOVADO, APÓS REGULAR PUBLUCAÇÃO DA 
PAUTA. VENCIDO 0  MIN. MARCO AURÉLIO, NOS TERMOS DO 
VOTOD QUE PROFERIU. VOTOU 0  PRESIDENTE.

0 1 /1 0 /1 9 9 3 JULGAMENTO DO 
PLENO - PROVIDO

POR VOTAÇÃO UNÂNIME, 0  TRIBUNAL JULGOU PROCEDENTE A 
AÇÃO, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. CONDENOU, AINDA, 0  
ESTADO DE MINAS GERIAS AO PAGAMENTO DE CR$ 6 0 0 .0 0 0 ,0 0  
(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS REIAS) DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS E DA METADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM 
COMO, OS RÉUS, EM CONJUNTO, EM CR$ 6 0 0 .0 0 0 ,0 0  (SEISCENTOS 
MIL CRUZEIROS REAIS) DE HONORÁRIOS E, TAMBÉM, DA METADE 
DAS CUSTAS. VOTOU 0  PRESIDENTE.

0 1 /0 9 /1 9 9 3 CONCLUSOS AO 
RELATOR

0 1 /0 9 /1 9 9 3 JUNTADA RELATORIO DO MIN. RELATOR

1 1 /1 2 /1 9 9 2 PROCESSO A 
JULGAMENTO - 
PAUTA, DJ:

48

2 7 /0 5 /1 9 9 2 REDISTRIBUÍDO 
POR SUCESSÃO

MIN. FRANCISCO REZEK

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE-ACO&ORI... 28/04/03
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2 5 /1 1 /1 9 9 1 PETTCAO AVULSA NR.022331 DO AUTOR AO GAB. MIN. CELIO BORJA ( Uj $ 0

3 0 /1 0 /1 9 9 0 CONCLUSÃO CONCLUSÃO AO RELATOR W

2 9 /0 6 /1 9 9 0 VISTA AO 
PROCURADOR- 
GERAL DA 
REPUBLICA

2 7 /0 6 /1 9 9 0 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DJ 2 9 /0 6 /9 0

1 9 /0 6 /1 9 9 0 DESPACHO
ORDINATORIO

DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DA PETT- CAO 9829 AOS REU

1 5 /0 6 /1 9 9 0 CONCLUSÃO

1 5 /0 6 /1 9 9 0 PETICAO AVULSA PET 9829  RAZOES DE ADMARIO P.DE OLIVEIRA E OUTROS

0 5 /0 6 /1 9 9 0 PETTCAO AVULSA 9829 DO REU

1 0 /0 5 /1 9 9 0 PETICAO AVULSA 7620 E 7972 DA FUNAI E UNIÃO RES- PECTIVAMENTE C/R

2 7 /0 4 /1 9 9 0 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DJ 0 2 /0 5 /9 0

2 6 /0 4 /1 9 9 0 REMESSA DOS 
AUTOS

A DPI

2 5 /0 4 /1 9 9 0 DESPACHO
ORDINATORIO

ABRINDO VISTA AOS AUTORES E REUS, PARA RAZOES

1 8 /0 4 /1 9 9 0 CONCLUSÃO

1 8 /0 4 /1 9 9 0 JUNTADA CARTA DE ORDEM CUMPRIDA

2 4 /0 4 /1 9 8 9 JUNTADA COPIA O F.361/R  1 SJ/MG REMETENDO CARTA DE ORDEM

1 0 /0 3 /1 9 8 9 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DJ 14 03 89

2 8 /0 2 /1 9 8 9 DESPACHO
ORDINATORIO

DETERMIN. A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ORDEM A 3.VARA-S

0 2 /0 2 /1 9 8 9 CONCLUSÃO

0 2 /0 2 /1 9 8 9 DECORRIDO 0  
PRAZO

DE NAO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.

2 2 /1 1 /1 9 8 8 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DJ 23 11 88

0 8 /1 1 /1 9 8 8 DESPACHO
ORDINATORIO

DETERMINANDO A REABERTURA DA FASE INSTRUTORIA P/ P

2 9 /0 4 /1 9 8 8 CONCLUSÃO

2 6 /0 4 /1 9 8 8 INTERPOSTO
AGRAVO
REGIMENTAL

6599  DA UNIÃO FEDERAL

2 6 /0 4 /1 9 8 8 DESPACHO
ORDINATORIO

NA PET 6599 DETERMINANDO QUE A SE CRETARIA INFORME

2 6 /0 4 /1 9 8 8 PETICAO AVULSA 6600 DA UNIAO-RAZOES

0 4 /0 4 /1 9 8 8 PETICAO AVULSA J. DAS PET 5 7 5 7 ,DE IZAIAS ESTORQUEE CELINA ESTORQU

2 8 /0 3 /1 9 8 8 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DJ 29 03 88

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORI... 28/04/03
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

EXECUÇÃO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA N° 323-3

EXEQÜENTE : FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO -  FUNAI 

EXECUTADO : ADÃO CO RREIA DE FARIA E OUTROS 

EXECUTADO : ADIM ÁRIO PENEDO DE OLIVEIRA E OUTROS 

EXECUTADO : ESTADO DE MINAS GERAIS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE:

1. A União Federal e a Fundação Nacional do índio -  FUNAI

promovem Execução de Honorários de Sucumbência, em Ação Cível Originária, contra 

o Estado de Minas Gerais, Adão Correia de Farias, Ademário Penedo de Oliveira e

outros.
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2. O pleito de desistência da União Federal, às fls. 2062, quanto ao

Estado de Minas Gerais, foi deferido e homologado pela Presidência dessa Suprema 

Corte, às fls. 2063.

3. Em continuação, verificando a ausência de manifestação da União

quanto ao interesse de dar prosseguimento ao feito, em relação aos demais executados 

(litisconsortes passivos), determinou Vossa Excelência, em decisão de fls. 2280/2281, 

que o ente federal fosse ouvido acerca “do seu interesse em prosseguir na execução 

contra os demais executados” e a FUNAI, litisconsorte ativa, “sobre o seu interesse em 

dar sequência à presente causa, eis que não consta dos autos tenha ela formalizado 

qualquer pedido de desistência. ”.

4. Em atendimento ao aludido provimento, a União pronuncia-se, às fls.

2287, requerendo a desistência do feito em relação a “todas as partes que mantiveram 

litisconsórcio com o Estado de Minas Gerais”. Por outro lado, a FUNAI, manifestou-se 

às fls. 2292, asseverando “que pretende dar prosseguimento à Execução. ”.

5. Nesse passo, Vossa Excelência, após homologar o pleito da União, às

fls. 2294, determinou a ouvida do Procurador Geral da República, à vista da postulação 

veiculada pela FUNAI.

6. Em síntese, o relato.
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7. Vencedoras em ação ordinária declaratória de nulidade de títulos de

propriedade de imóveis rurais, a FUNAI, juntamente com a União, que passou a 

integrar o pólo ativo da demanda, obtiveram procedência do pedido, com a condenação 

dos réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Nessas condições, cada 

autor, faz jus ao percentual de 50% do montante devido pelos executados, onerados 

pela sucumbência decorrente da sentença proferida no processo original. Cumpre 

salientar que a FUNAI jamais abriu mão do crédito, tendo, inclusive, manifestado 

expressamente, às fls. 2292, o seu interesse em dar continuidade à execução. Demais 

disso, o processo encontra-se em tramitação regular, tendo sido expedida e cumprida 

Carta de Ordem (cópia às fls. 2003/2005) pelo Juízo Federal da 3a Vara da Seção 

Judiciária do Estado de Minas Gerais (fls. 2082/2278), citados os executados foram 

citados e, uns depositaram o devido valor e outros tiveram bens penhorados.

8. Ex positis, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo

prosseguimento do feito.

Brasília, 10 de julho de 2002.

MA RI ÇTOS
S u b p r  íb lica

ema

Aprovo:

Geraldo Brindeiro 
Procurador-Geral da República
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação CJ n° 204/2005 Brasília, 28 de junho de 2005 i
M l

Destinatário: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira m

Procedimento Administrativo n° 08100.007122/96-35 aL

Assunto: Ação Civil Originária n°323 W

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Informo que a ACO 323 já foi extinta, havendo remessa dos 

autos aos arquivos do STF, desde 2003, consoante extrato de andamento processual em anexo.

Cópia da decisão que extinguiu o processo também segue em

anexo.

administrativo.

Desta feita, sugiro o arquivamento do presente procedimento

Atenciosamente,

ISABELA MARIA BARROS THOMAS 

COORDENADORIA JURÍDICA - 6a CCR/MPF

1
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Brasília, terça-feira, 28 de junho de 2005 - 17:33h
ANDAMENTOS

AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nr,323
ORIGEM:MG RELATOR: MIN. FRANCISCO REZEK
REDATOR PARA ACÓRDÃO: -

AUTOR: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
ADV.: LOREDANO ALEIXO E OUTRO 
LIT.ATIV.: UNIÃO FEDERAL 
REU: ADAO CORREIA DE FARIA E OUTROS 
REU: ADIMARIO PENEDO DE OLIVEIRA E OUTROS 
ADV.: LUIZ CARLOS DE FARIA E OUTRO 
ADV.: ALEXANDRE DE ALENCAR E OUTROS 
LIT.PAS.: ESTADO DE MINAS GERAIS

ANDAMENTOS

DATA ANDAMENTO OBSERVAÇÃO

2 8 /1 1 /2 0 0 3 BAIXA AO 
ARQUIVO DO STF

GUIA 13205 (BAIXADO EM 27 .1 1 .0 3 )

2 4 /1 1 /2 0 0 3 REMESSA DOS 
AUTOS

A SEÇÃO DE BAIXA DE PROCESSOS

2 2 /1 1 /2 0 0 3 TRANSITADO EM 
JULGADO

EM 1 7 /1 1 /0 3

0 6 /1 1 /2 0 0 3 JUNTADA CÓPIA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO. DEVIDAMENTE 
CUMPRIDO.

0 5 /1 1 /2 0 0 3 INTIMACAO DO 
AGU

REF. AO DESPACHO PUBLICADO NO DJ 0 3 /1 1 /2 0 0 3 .

0 3 /1 1 /2 0 0 3 PUBLICACAO, DJ: DECISÃO DE 2 1 /1 0 /2 0 0 3 .

0 3 /1 1 /2 0 0 3 JUNTADA MANDADO DE INTIMAÇÃO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO- 
FUNAÍ. DEVIDAMENTE CUMPRIDO

3 1 / 1 0 / 2 0 0 3 INTIM ACAO DO  
AGU

DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO DE FOLHA 2334.

2 9 /1 0 /2 0 0 3 VIDE

2 4 /1 0 /2 0 0 3 REMESSA DOS 
AUTOS

À SEÇÃO CARTORÁRIA, COM 07 VOLUMES E 13 APENSOS.

2 2 /1 0 /2 0 0 3 DECISÃO DO 
PRESIDENTE

DECISÃO DE 2 1 /1 0 /2 0 0 3  - DECLARO EXTINTO O PROCESSO DE 
EXECUÇÃO E PREJUDICADA A PRETENÇÃO DEDUZIDA NOS AUTOS 
DA PETIÇÃO 1230, POR PERDA DO SEU OBJETO.

1 7 /1 0 /2 0 0 3 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

COM 07 VOLUMES E 13 APENSOS.

0 1 /0 8 /2 0 0 3 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

COM 07 VOLUMES E 13 APENSOS.

0 1 /0 8 /2 0 0 3 JUNTADA PET N° 98456: MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO EM ATENÇÃO AO 
DESPACHO DE 2 4 .0 3 .2 0 0 3 . NADA TEM A REQUERER.

http://www.stf.gov.br/processos/processo.asp?PROCESSO=323&CLASSE=ACO&ORIGE... 28/06/05
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3 1 /0 7 /2 0 0 3 AUTOS
DEVOLVIDOS

PELO AGU. (  \

L  )
0 1 /0 7 /2 0 0 3 AUTOS

EMPRESTADOS
AO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. \ T

0 1 /0 7 /2 0 0 3 JUNTADA CÓPIA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO. DEVIDAMENTE 
CUMPRIDO.

3 0 /0 6 /2 0 0 3 INTIMACAO DO 
AGU

REF. AO DESPACHO PUBLICADO NO DJ 2 6 /0 6 /2 0 0 3 .

2 6 /0 6 /2 0 0 3 PUBLICACAO, DJ: DESPACHO DE 3 0 /0 5 /2 0 0 3 .

1 6 /0 6 /2 0 0 3 DESPACHO
ORDINATORIO

EM 3 0 /0 5 /2 0 0 3 : DEFIRO 0  PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 
UNIÃO, PELO PRAZO DE 15 DIAS. PUBLIQUE-SE.

3 0 /0 5 /2 0 0 3 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

COM 07 VOLUMES E 13 APENSO.

3 0 /0 5 /2 0 0 3 JUNTADA PET N° 73496 MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO, REQUERENDO VISTA 
DOS AUTOS.

2 9 /0 5 /2 0 0 3 JUNTADA MANDADO DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO, DEVIDAMENTE CUMPRIDO.

2 8 /0 5 /2 0 0 3 INTIMACAO DO 
AGU

DO INTEIRO TEOR DO DESPACHO DE FOLHAS 2 3 0 4 /2 3 0 9 .

2 2 /0 5 /2 0 0 3 VIDE

1 9 /0 5 /2 0 0 3 REMESSA DOS 
AUTOS

À SEÇÃO CARTORÁRIA.

1 9 /0 5 /2 0 0 3 JUNTADA PET N.° 66524 DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI EM 
ATENÇÃO AO R. DESPACHO DE 2 4 /0 3 /2 0 0 3 .

2 2 /0 4 /2 0 0 3 PUBLICACAO, DJ: DESPACHO DE 2 4 /0 3 /0 3

0 9 /0 4 /2 0 0 3 DESPACHO
ORDINATORIO

EM 2 4 /0 3 /2 0 0 3 : MANIFESTE-SE A FUNAI SOBRE 0  CUMPRIMENTO 
DA DECISÃO EXEQÜENDA, REQUERENDO, DE FORMA 
FUNDAMENTADA, 0  QUE ENTENDER DE DIREITO. DIGA A UNIÃO 
SOBRE A HIPÓTESE, MAIS PRECISAM ENTE, QUANTO AO 
CUMPRIMENTO REFERIDO, CONSIDERADO 0  QUE PORVENTURA 
TENHA SOBEJADO À HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. PUBLIQUE- 
SE.

0 1 /0 8 /2 0 0 2 CONCLUSOS AO 
PRESIDENTE

COM 07 VOLUMES E 11 APENSOS

0 1 /0 8 /2 0 0 2 JUNTADA CÓPIA DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DA UNIÃO, DEVIDAMENTE 
CUMPRIDO.

0 1 /0 8 /2 0 0 2 RECEBIMENTO 
DOS AUTOS

DA PGR COM PARECER PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO

0 7 /0 5 /1 9 9 9 INTIMACAO DO 
AGU

REF. AO DESP. PUBL. NO DJ DE 0 3 /0 5 /9 9 .

0 6 /0 5 /1 9 9 9 VISTA AO 
PROCURADOR- 
GERAL DA 
REPUBLICA

0 3 /0 5 /1 9 9 9 PUBLICADO 
DESPACHO NO DJ

DECISÃO DE 23 .04 .99 .

2 3 /0 4 /1 9 9 9 DECISÃO DO 
PRESIDENTE

HOMOLOGO 0  PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM QUESTÃO, PARA QUE 
PRODUZA SEUS REGULARES EFEITOS JURÍDICO-PROCESSUAIS. 
TENDO EM VISTA A PETIÇÃO FORMULADA PELA FUNAI (FLS. 2292), 
OUÇA-SE A DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.

1 2 /0 4 /1 9 9 9 JUNTADA PET. 20100 - MANIFESTAÇÃO DA FUNAI.

1
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EXECUÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nr. 3 2 3
PROCED.
RELATOR
EXQTE.
ADV.
EXQTE.
ADV.
EXCDO.
ADV.
EXCDO.
ADV.
EXCDO.
ADV.

MINAS GERAIS 
MINISTRO PRESIDENTE
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
UNIÃO FEDERAL
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
ADAO CORREIA DE FARIA E OUTROS
LUIS CARLOS DE FARIA E OUTRO
ADIMARIO PENEDO DE OLIVEIRA E OUTROS
JUAREZ LOPES DA SILVA E OUTROS
ESTADO DE MINAS GERAIS
FRANCISCO DEIRO COUTO BORGES E OUTRO

DECISÃO: A União Federal, rep re sen tad a  pelo seu A dvogado-G eral (LC 7 3 /9 3 , artigo  4 o, III), 
e sc la rece  que , de acordo com a Funda ção Nacional dos índios - FUNAI (d ocum en tação  a n ex a ), o 
m andado  de im issão na posse foi cum prido in teg ra lm en te  e as  transcrições dos títulos ap re sen tad o s  
pelos Executados foram  cancelados, ab rindo -se  nova m atrícula para  reg istro  em nom e da União. Desse 
m odo, e considerando  a sua d esis tên c ia , dev id am en te  hom ologada, da execução  dos honorários 
advocatícios relativos a todos os ex ecu tad o s, a União nada  tem  a req u e re r  (fls. 23 2 6 /7 ).

Assim sendo , cum pridos os te rm o s do acórdão  proferido por e s ta  C orte, declaro extin to  o 
p rocesso  de execução  (CPC, artigo 795) e p rejud icada a p re ten são  deduzida nos au to s  da Petição 1230, 
por perda  do seu  ob je to  (RISTF, artigo  21, IX). In tim e-se . Brasília, 21 de ou tubro  de
2003. Ministro MAURÍCIO CORRÊA P residente

E ste  d o c u m e n t o  é  va lido  a p e n a s  c o m o  in fo r m a ç ã o ,  n ã o  p rod u z in d o  e f e i t o s  le g a is .

Utepado&te j Ajuda j Pate canado

http://www.stf.gov. br/dj/MontaPaginaDJ.asp?ORIGEM=AP&CLASSE=ACO&PROCESS... 28/06/05
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A T A  DA 310a REU N IÃ O  DA 6a C Â M A R A  DE C O O R D EN A Ç Ã O  E REV ISÃ O
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2005, a partir das 10h, na sede da Procuradoria
Geral da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra.
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, o Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira e o Dr. Durval
Tadeu Guimarães. Secretariou a reunião a analista processual Carla Daniela Leite Negócio. Foram
objeto de discussão e/ou deliberação os seguintes expedientes e procedimentos administrativos:
1. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.007122/96-35. Assunto: Acompanhamento, junto ao 

Supremo Tribunal Federal, da Ação Cível Originária n° 323-7. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que a ACO 323 já foi extinta. Unânime.

2. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.003146/97-32. Assunto: Construção de linha de 
transmissão ligando o sistema Guri -  Venezuela a Boa Vista/RR, cortando a Terra Indígena 
São Marcos. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República 
no Estado de Roraima, unânime.

3. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.008431/97-86. Assunto: Recursos da Procuradoria 
Regional da República -  Ia Região em ação civil pública que trata do Parque Indígena do 
Araguaia (Ilha do Bananal). Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, 
em razão da perda de objeto. Unânime.

4. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.004598/98-31. Assunto: Indenização à Comunidade 
Indígena Xokleng, de Ibirama, pelos danos sofridos pela construção da Barragem Norte, que 
inundou a reserva Indígena Duque de Caxias. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, unânime.

5. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.007103/98-52. Assunto: Material oriundo de 
reuniões no Ministério das Relações Exteriores, visando examinar as posições defendidas pelo 
Brasil na área de direitos das populações indígenas nos foros internacionais (Nações Unidas e 
Organização dos Estados Americanos). Projeto de Declaração Interamericana e das Nações 
Unidas sobre Direitos das Populações Indígenas. Declaração de Durban. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, devendo a Coordenadoria de Documentação 
e Informação manter os documentos em arquivo. Unânime.

6. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.007591/98-06. Assunto: Acompanhamento da ação 
civil pública n° 98.0006937, proposta pelo Ministério Público Federal contra a Funai e a 
Fundação Nacional de Saúde, objetivando o estabelecimento de uma política pública de saúde 
baseada no Modelo de Atenção Integral à Saúde do índio. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

7. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.007984/98-11. Assunto: Acompanhamento da Ação 
n° 97.60001892-6, promovida pela Funai contra Valdir Giarettta e outro, que tramitou perante 
a Vara federal da Subseção Judiciária de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

8. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.008002/98-81. Assunto: Ação proposta pela 
Comunidade Indígena Xavante contra União, Ibama e Companhia Docas do Pará, que contesta 
a realização de obras para a implantação da Hidrovia Araguaia Tocantins. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

9. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.00.8016/98-95. Assunto: Acompanhamento da Ação 
Possessória n° 93.1000515-7, movida pela Comunidade Indígena Pataxó Hã Hã Hãe, Funaj e„
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União contra Apolinário Alves da Silva e outros. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

10. Procedim ento A dm inistrativo n°08100.002554/99-75. Assunto: Relatório circunstanciado de 
identificação e delimitação da T.I. Muriru, de interesse do grupo indígena Wapixana, no 
Estado de Roraima. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, em 
razão da perda do objeto. Unânime.

11. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.006606/99-19. Assunto: Ação civil pública movida 
pelo Ministério Público Federal objetivando a anulação do contrato 039/82, celebrado entre a 
Funai e a empresa Timbó -  Indústria de Mineração Ltda., cujo objeto foi a construção de uma 
estrada na T.I Waimiri-Atroari. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, em razão da perda de objeto. Unânime.

12. Procedim ento A dm inistrativo n° 08100.007974/99-48. Assunto: Portaria Presidencial n° 
984, de 22.10.99, que cria grupo de trabalho para estudar a viabilidade de reagrupamento dos 
índios Xetá e seus descendentes, no Estado do Paraná. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

13. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.004263/2000-41. Assunto: Insatisfação dos índios 
Assurini com as obras realizadas pelo Governo do Estado do Pará em decorrência do Termo de 
Compromisso firmado com a Secretaria de Transportes -  Setran em razão da abertura da 
estrada denominada PA-156, que liga o Município de Cametá a Tucuruí, no interior da sua 
terra de ocupação tradicional. Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Município de Marabá/P A, unânime.

14. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.000892/2001-82. Assunto: Recomendação n° 
003/2001 -  PR/SP, dirigida à Fundação Cultural Palmares, para que reveja o estudo de 
identificação e reconhecimento territorial da Comunidade Remanescente do Quilombo do 
Carmo, no Município de São Roque/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Município de Sorocaba/SP, unânime.

15. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.002764/2001-73. Assunto: Impactos da UHE 
Quebra-queixo sobre a Terra Indígena Xapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

16. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.007047/2001-38. A ssunto: Portaria n°
001/2001/RPB, que instaurou inquérito civil público com o fim de investigar a existência de 
uma comunidade quilombola no povoado de Cedro, Município de Mineiros/GO. Relator: Dr. 
Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

17. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.007277/2001-05. Assunto: Identificação da 
Comunidade Remanescente do Quilombo de Casca, no Estado do Rio Grande do Sul, e 
delimitação das terras ocupadas pela mesma. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Pelo seu arquivamento, unânime.

18. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.006550/2002-57. Assunto: Reivindicações de 
recursos da Funai para implementação de projeto de auto-sustentação na Comunidade 
Guajajara, no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, unânime.

19. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.008350/2002-39. Assunto: Deficiência no 
atendimento à saúde indígena pelo Instituto Trópicos, responsável pela prestação de assistência 
à saúde no Distrito Sanitário Especial Indígena de Cuiabá/MT. Relatora: Dra. Deborah
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Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, que já 
investiga o assunto. Unânime.

20. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.010111/2002-49. Assunto: Denúncia de 
narcotráfico na Terra Indígena Guajajara, no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, que está 
acompanhando a questão. Unânime.

21. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.00465/2003-56. Assunto: Carta s/n°, de 20 de 
janeiro de 2003, que faz considerações a de fatos ocorridos na Terra Indígena Kokama e 
solicita providências do Ministério da Justiça, da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da 
6a Câmara de Coordenação e Revisão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Município de Tabatinga/AM, unânime.

22. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.002309/2003-30. Assunto: Documento elaborado 
na X  Assembléia Geral da Organização dos Professores Indígenas de Roraima, realizada no 
período de 13 a 16 de março de 2003 no Município de Pacaraima. R elatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação judicial em banco de dados 
próprio. Unânime.

23. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.002800/2003-61 e apensos. A ssunto: Propostas 
elaboradas pela Associação das Comunidades Indígenas Kaxarari -  ACIK, que tem como 
objetivo pedir apoio da sociedade por melhores condições de vida. Promoção de Arquivamento 
às fls. 40/43. Procurador O ficiante: Dr. Fernando José Piazenski, Procurador da República 
no Estado do Acre. R elatora; Dra. Deborah Duprat. Decisão: Retomem os autos à 
Procuradoria da República no Estado do Acre, para notificação do representante. Unânime.

24. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.003726/2003-08. Assunto: Desaparecimento do 
índio Joaquim Xavante, residente na Aldeia Volta Grande/MT. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, local dos 
fatos. Unânime.

25. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.004340/2003-13. Assunto: Termo de
Ajustamento de Conduta entre a Companhia Vale do Rio Doce -  CVRD e a Funai, tendo como 
objeto a implantação de projetos estruturantes na Comunidade Indígena Sumí (T.I. Sororó) 
como medida compensatória pela implantação da estrada de ferro Carajás. R elatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, em razão da perda de objeto. Unânime.

26. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.004603/2003-86. Assunto: Inquérito Civil 
Público instaurado na Procuradoria da República no Estado de São Paulo para apurar os danos 
ambientais causados pela implantação do Rodoanel Mário Covas, trechos note, sul e leste. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

27. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.005363/2003-37. A ssunto: Proposta de alteração 
do Decreto n° 1.775, de 8 de janeiro de 1996, para incorporar, de forma explícita, a consulta ao 
Conselho de Defesa Nacional -  CDN quando se tratar de terras localizadas na faixa de 
fronteira. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, por falta de 
objeto. Unânime.

28. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.005703/2003-20 A ssunto: Termo de Conciliação 
referente à contratação temporária de técnicos para a Funai por meio de convênios com 
organismos internacionais. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: pelo seu arquivamento, 
em razão do exaurimento do objeto. Unânime.



29. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.007687/2003-18. Assunto: Liminar concedida na 
Ação Civil Pública n° 2003.36.00012735-0, movida pelo Ministério Público Federal, tendo 
como objetivo compelir a Funai a reiniciar os trabalhos de campo do Grupo Técnico de 
demarcação das terras indígenas Sangradouro e Volta Grande, no Estado do Mato Grosso. 
R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação em 
banco de dados próprio. Unânime.

30. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.007801/2003-00. Assunto: Representação de 
lideranças da Terra Indígena Araribóia, no Estado do Maranhão, relatando graves problemas 
enfrentados pela Comunidade Indígena Guajajara, tais como assassinatos de índios, danos 
ambientais, entre outros, e solicitando apoio das autoridades. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, unânime.

31. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.007953/2003-02. Assunto: Decreto de Io de 
setembro de 2003, que institui Grupo de Trabalho Interministerial para propor medidas para 
elaborar diagnóstico e apresentar propostas acerca da situação fundiária das terras de domínio 
da União no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, uma vez que, com a homologação da T.I. Raposa Serra do Sol, o presente 
procedimento resta sem interesse. Unânime.

32. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.008157/2003-89. Assunto: Atuação de servidores 
da Funai em prejuízo da erradicação do garimpo de diamantes nas T.I.s Roosevelt e Parque do 
Aripuanã. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, tendo em vista 
que a questão já está sob acompanhamento da Procuradoria da República no Estado de 
Roraima. Unânime.

33. Procedim ento A dm inistrativo n°1.00.000.009534/2003-05. Assunto: Instalação de antena de 
rádio e de posto da Polícia Rodoviária Federal na Terra Indígena São Marcos/RR. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

34. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.009535/2003-41. Assunto: Abaixo-assinados dos 
índios participantes da Aty-Guassu -  Grande Assembléia das etnias Guarani, Nandeva e 
Kaowá, realizada nos dias 17 e 18.10.2003, onde foram discutidos problemas fundiários, 
violência física contra os povos indígenas, falta de recurso e ausência de representantes 
indígenas na elaboração de projetos e na administração de recursos destinados aos índios. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

35. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.009745/2003-30. Assunto: Ação de Reintegração 
de Posse n° 2000.72.02.001916-1, que tramita na Ia Vara da Justiça Federal de Chapecó/SC. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

36. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.000735/2004-10. Assunto: Implantação de 
assentamento do MST — Desapropriação da Fazenda Sudamata -  Limite com a T.I Rio 
Formoso, ocupada pelos índios Pareci/MT. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter 
à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, local dos fatos. Unânime.

37. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.001008/2004-70. Assunto: Investigações para 
apurar o homicídio de Carlito Cinta Larga, vítima de emboscada na entrada de sua residência, 
em Aripuanã/MT. R elatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da 
República no Estado de Rondônia. Unânime.

38. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.004674/2004-60. Assunto: Irregularidades nos 
convênios firmados pela Funasa nos Estados do Maranhão e Pará com o Instituto de
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Cooperação Pró-Vida. Promoção de Arquivamento à fl. 103. Procurador Oficiante: Dr. 
Juraci Guimarães Júnior, Procurador da República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

39. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.008127/2004-53. Assunto: Pedido de revisão dos 
limites da T.I. Apinajé. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da 
República no Estado do Tocantins, unânime.

40. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.001766/2005-79. Assunto: Solicitação, por 
correio eletrônico, de membro da Comissão Pastoral da Terra, de informações a respeito das 
áreas indígenas localizadas na região de incidências da rodovia Transamazônica. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Pará, 
unânime.

41. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.006118/2005-17. Assunto: Representação 
promovida pelo Conselho das Aldeias Waiãpi -  APINA, que encaminha o documento “Como 
é nosso jeito de vier e como planejamos nosso futuro”, no qual explicitam a necessidade de 
promover a mudança para novas aldeias localizadas no interior da Terra Indígena, apresentam 
as prioridades para o ano de 2005 e pedem o apoio do Ministério Público Federal para a 
compra de munição e armas de caça. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Estado do Amapá, a quem cabe decidir sobre o pleito de compra 
de armas e munições pelos Waiãpi.

42. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.00.000.006703/2005-17. Assunto: Ofício do Conselho de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana -  CDDPH, que solicita indicação de membro da 6a 
CCR para compor as comissões especiais destinadas a apurar denúncias de violações de 
direitos humanos perpetradas contra o Povo Indígena Xavante, no Estado do Mato Grosso, e 
contra crianças Guarani-Kayowá e Guarani-Nhandeva da Reserva Indígena de Dourados, no 
Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Dar ciência 
da indicação ao Dr. Eugênio Aragão. Após, arquive-se. Unânime.

43. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.14.000.000240/2004-03. Assunto: Possíveis
irregularidades praticadas pela cacique Esmeralda Dias, consoante representação formulada 
por indígenas da Aldeia Massacará/Kaimbé. Promoção de Arquivamento às fls. 29/31. 
Procurador O ficiante: Dr. Sidney Pessoa Madruga, Procurador da República no Estado da 
Bahia. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânim e.

44. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.14.000.000534/2005-16. Assunto: Termo de Declarações 
prestadas por Uilson Souza Santos, índio Tuxá, a quem foi negado o acesso livre e gratuito ao 
transporte municipal em Juazeiro/B A. Promoção de Arquivamento à fl. 14. Procurador  
O ficiante: Dr. Sidney Pessoa Madruga, Procurador da República no Estado da Bahia. 
Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

45. Procedim ento A dm inistrativo n° 08105.001163/96-41. Assunto: Conflitos fundiários 
envolvendo os índios Tapeba. Promoção de Arquivamento à fl. 31. Procurador O ficiante: Dr. 
Márcio Andrade Torres, Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel 
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

46. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.001024/2004-95. Assunto: Existência de 
aterramento nas proximidades da Aldeia Sobradinho, no Estado do Ceará. Promoção de 
Arquivamento às fls. 24/25. Procurador O ficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador
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da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

47. Procedim ento A dm inistrativo n° 0.15.000.000072/2005-47. Assunto: Ofício do Núcleo de 
Apoio Local da Funai no Ceará, que comunica a existência de ação de reintegração de posse 
versando sobre área pertencente aos índios da etnia Tapeba, no Município de Caucaia/CE. 
Promoção de Arquivamento à fl. 50. Procurador O ficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, 
Procurador da República no Estado do Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

48. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.16.000.000802/2005-17. Assunto: Representação 
encaminhada por indígenas, noticiando, genericamente, possíveis irregularidades 
administrativas no âmbito da Funai, tais como: retirada de madeira, ouro e diamantes de terras 
indígenas, sob a possível conivência dessa autoridade. Promoção de Arquivamento às fls. 
70/74. Procurador Oficiante: Dr. Francisco Guilherme Vollsted Bastos, Procurador da 
República no Distrito Federal. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. D ecisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

49. Procedim ento A dm inistrativo n° 08109.00.0734/99-60. Assunto: Representação formulada 
pela Associação de Moradores do Povoado Santa Maria dos Pinheiros, noticiando a omissão 
do Incra em destinar ao povoado, ocupado por remanescentes de quilombos, acesso à Rodovia 
BR-135. Promoção de Arquivamento às fls. 107/109. Procurador O ficiante: Dr. Juraci 
Guimarães Júnior, Procurador da República no Estado do Maranhão. R elatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

50. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.16.000.001222/2004-66. Assunto: Ocorrência de 
ilicitudes em tese praticadas por agentes públicos contra José Celso Ribeiro da Silva nas 
dependências do Reformatório Agrícola Krenak. Promoção de Arquivamento às fls. 25/26. 
Procurador O ficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no 
Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

51. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.21.000.000464/2004-72. Assunto: Apurar eventuais 
irregularidades na aplicação do “ICMS Ecológico”, instituído pela Lei Estadual n°2.193, 
mormente no que concerne às populações indígenas. Promoção de Arquivamento às fls. 
378/383. Procurador O ficiante: Dr. Allan Versani de Paula, Procurador da República no 
Estado do Mato Grosso do Sul. Relator: Dr. Duval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado 
o arquivamento, unânime.

52. Procedim ento A dm inistrativo n° 08112.001131/98-91. Assunto: Regularização Fundiária da 
Terra Indígena Xakriabá de Rancharia. Promoção de Arquivamento à fl. 127. Procurador  
O ficiante: Dr. Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas 
Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Remeter à Coordenadoria 
Antropológica. Unânime.

53. Procedim ento A dm inistrativo n°08112.002170/99-69. Assunto: Situação conflituosa 
instalada na Terra Indígena Guarani, no Município de Carmésia/MG, a partir de agressão 
praticada por Girlan Loures da Silva contra Salvino dos Santos Bráz, ambos índios Pataxó. 
Promoção de Arquivamento à fl. 361. Procurador O ficiante: Dr. Adailton Ramos do 
Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago 
de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
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54. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.22.000.000971/2004-79. Assunto: Desconexidade 
objetiva das informações sobre a população indígena de aldeias Maxacali e Xakriabá, apuradas 
pela Anatei, em comparação com os dados informados pela Funai em Censo Demográfico 
efetivado em 2002. Promoção de Arquivamento às fls. 174/175. Procurador O ficiante: Dr. 
Adailton Ramos do Nascimento, Procurador da República no Estado de Minas Gerais. 
Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

55. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.23.002.000087/2001-34. Assunto: Desintrusão de 
garimpeiros da T.I. Munduruku, no Estado do Pará. Procurador O ficiante: Dr. Felipe Fritz 
Braga, Procurador da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Retomem os autos à Procuradoria da República no Município de Santarém 
para que se manifeste conclusivamente a respeito do teor dos autos. Unânime.

56. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.000.003325/2004-51. Assunto: Representação 
formulada por índios Guarani e Kaingang, que presta esclarecimentos acerca da utilização, 
pelos representantes, de veículo da Funasa. Promoção de Arquivamento às fls. 15/16. 
Procuradora O ficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches Krueger. Relator: Dr. Durval 
Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

57. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.005.000296/2005-15. Assunto: Exigência do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Federal de assistência da Funai ou de sentença liberatória da 
tutela para abertura e manutenção de contas correntes de indígenas. Promoção de 
Arquivamento à fl. 23. Procurador O ficiante: Dr. João Akira Omoto, Procurador da 
República no Município de Londrina/PR. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

58. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.25.007.000004/2005-16. Assunto: Ofício n°
106/DSEI/COREPR/Funasa, que informou que não estava ocorrendo o pagamento da equipe 
de profissionais de saúde que prestavam assistência à população indígena do Município de 
Paranaguá, o qual estava sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Paranaguá, 
conforme Termo de Compromisso n° 019/2002, firmado entre o Município e a Funasa. 
Promoção de Arquivamento às fls. 125/126. Procurador O ficiante: Dr. João Vicente Beraldo 
Romão, Procurador da República no Município de Paranaguá/PR. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

59. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.26.000.000661/2000-81. Assunto: Obras de asfaltamento 
na BR 275, que liga as cidades de Petrolândia e Tacaratu, passando pela Terra Indígena 
Pankararu. Promoção de Arquivamento às fls. 265/266. Procurador O ficiante: Dr. Marcelo 
Mesquita Monte, Procurador da República no Estado de Pernambuco. Relator: Dr. Eitel 
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

60. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.26.000.000328/2002-34. Assunto: Ameaças sofridas por 
Jaime Antônio de Moura, integrante da Comunidade Indígena Kapinawá, no Município de 
Buíque/PE. Promoção de Arquivamento às fls. 49/50. Procuradora O ficiante: Dra. Luciana 
Marcelino Martins, Procuradora da República no Estado de Pernambuco. Relator: Dr. Eitel 
Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

61. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.31.000.000841/2002-56. Assunto: Presença do Sr. 
Sandro Contarato, que pertence aos quadros da Polícia Militar do Estado de Rondônia, na 
Terra Indígena Cinta Larga. Promoção de Arquivamento às fls. 7/9. Procurador Oficiante:
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Dr. Reginaldo Pereira da Trindade. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

62. Procedim ento A dm inistrativo n° 08125.000264/98-82. Assunto: Apreensão de aeronaves 
suspeitas de abastecerem garimpos clandestinos durante a Operação Yanomami. Suspeita de 
retirada do motor de uma das aeronaves apreendidas no hangar do aeroclube de Boa Vista. 
Promoção de Arquivamento às fls. 101/103. Procurador O ficiante: Dr. Maurício Fabretti, 
Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

63. Procedim ento A dm inistrativo n.° 08123.005875/96-75. Assunto: Suposta violação dos 
direitos e interesses da Comunidade Indígena Guarani Morro da Saudade, em decorrência da 
suspensão do Termo de Compromisso de Convênio n° 066, de 04/09/1996, firmando entre a 
Secretaria Municipal de Educação/SP e o Centro de Cultura Indígena Guarany Ambá Arandú. 
Promoção de Arquivamento à fl. 873. Procuradora O ficiante: Dra. Isabel Cristina Groba 
Vieira, Procuradora da República no Estado de São Paulo. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

64. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.33.002.000350/2002. Assunto: Carta do Cacique da T.I. 
Toldo Chimbangue, d 28.6.2002, denunciando o apresentador do programa SBT Verdade, João 
Rodrigues, e o agricultor Vitorio Piccini por prática de racismo. Promoção de Arquivamento às 
fls. 105/106. Procurador O ficiante: Dr. Harold Hoppe, Procurador da República no Município 
de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

65. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.33.002.000009/2004-36. Assunto: Termo de declarações 
prestadas por Tarcísio Pedro Carvalho à Procuradoria da República no Estado de Santa 
Catarina, no qual noticia ser vítima de discriminação racial por parte de Antônio Luiz Larusso 
Lato, vulgo “Toni Lago”, repórter do SBT local. Promoção de Arquivamento às fls. 149/150. 
Procurador O ficiante: Dr. Harold Hoppe, Procurador da República no Município de 
Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

66. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.33.002.000015/2004-93. Assunto: Apurar eventual 
irregularidade na percepção do benefício assistencial pelo curador da índia Maria de Oliveira. 
Promoção de Arquivamento às fls. 32/33. Procurador Oficiante: Dr. Harold Hoppe, 
Procurador da República no Município de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

67. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.33.002.000159/2004-40. Assunto: Possível irregularidade 
na demissão do professor Moacir Feliciano, que lecionava na Escola Indígena Cacique 
Vanhkre. Promoção de Arquivamento às fls. 107/108. Procurador Oficiante: Dr. Rubens José 
de Calasans Neto, Procurador da República no Município de Chapecó/SC. Relator: Dr. Durval 
Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

68. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.34.012.000325/2003-71. Assunto: Apurar eventual 
omissão da Prefeitura Municipal no combate a doença conhecida como “bicho-do-pé”, que 
atinge a Comunidade Indígena Piçaguera, localizada no Município de Peruíbe/SP. Promoção 
de Arquivamento às fls. 43/47. Procurador Oficiante: Dr. Luiz Antônio Palacio Filho, 
Procurador da República no Município de Santos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.
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69. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.34.012.000326/2003-15. Assunto: Discriminação sofrida 

por integrantes das comunidades Piaçaguera e Rio Branco no Festival de Cultura Paulista 
Tradicional, realizado no Parque da Água Branca, em São Paulo. Promoção de Arquivamento 
às fls. 58/63. Procurador O ficiante: Dr. Felipe Jow Namba, Procurador da República no 
Município de Santos. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

70. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.34.012.000147/2004-69. Assunto: Apurar supostas 
ameaças efetuadas pelo Cacique da Terra Indígena Piaçaguera, em Peruíbe/SP, a alguns 
indígenas que moram naquela região. Promoção de Arquivamento às fls. 20/21. Procuradora  
O ficiante: Dra. Daniela de Oliveira Mendes, Procuradora da República no Município de 
Santos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

71. Procedim ento A dm inistrativo n° 1.34.018.000176/2003-90. Assunto: Termo de depoimento 
prestado pelo Sr. Henrique Mesquita na Procuradoria da República no Estado de São Paulo, 
solicitando intervenção do Ministério Público Federal para impedir a retirada de sua família da 
Praia da Figueira, em Ubatuba/SP. Promoção de Arquivamento às fls. 80/82. Procurador  
Oficiante: Dr. Ângelo Augusto Costa, Procurador da República no Município de Taubaté/SP. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

72. Procedim ento A dm inistrativo n° 08127.000539/99-76. Assunto: Proposta de levantamento 
de áreas remanescentes de quilombo na região do Jalapão/TO. Promoção de Arquivametno à 
fl. 50. Nota Técnica n° 47/2005, da Coordenadoria Antropológica da 6a CCR. Procurador  
Oficiante: Dr. Zilmar Antônio Drumond, Procurador da República no Estado do Tocantins. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Tendo em vista as informações contidas na Nota 
Técnica produzida pela Coordenadoria Antropológica, retomem os autos à Procuradoria da 
República no Estado do Tocantins, para exame e providências. Unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a rí

D E BO R A H  M ACEDO  D BR ITTO  PEREIR A
Subprocuradora-G eral da República  
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