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ADAIR PEDROSO DE MORAES, brasileiro, casado, 

portador da RG n° 6.732.705, e sua mulher DONAIDE MORATO, 

brasi1eira, casada, portadora da RG nª 13.151.109 residente Sitio 

Revessa, Bairro lvaporunduva, Município de Eldorado - SP; 
ANDRELINA PUPO, brasileira, portadora da RG nª 22.774.286-2, 
amasiada com JOAQUIM MAIA DA SILVA, brasileiro, portador da RG nR 
22.774.288-6, residentes no Sítio Cortezias, Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; ANTELINO RODRIGUES DA SILVA, portãdot 
do Titqlo de Eleitor n° 524589701-16, 

brasileiro, amasiado com BENEDICTA 

zona 148, 

RODRIGUES 

seção 
DA 

0020, 

SILVA, 

brasileira, portadora da RG nª 30.032.393-1, residente no Sitio 

Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP: ANTONIA 

RODRIGUES DA SILVA ALVES, ·brasileira, viúva, portadora do Titulo 

de Eleitor nR 524590501-59, zona 148, seção 0009, residente Sitio 

Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; ANTONIO 

CRISTINO PEDROSO, brasilelro,,:casado protador da RG nª 21.162.260 

e sua mulher ARACY ATIBAIA PEDROSO, brasileira, casada, portadora 

da RG nR 28.231.435-0, residente no Sitio -Revessa, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP: ANTONIO CRISTINO 
PEDROSO FILHO, brasileiro, casado, protador da RG n11 23.220.210-i 

e sua mulher ELVIRA DA SILVA, brasileira, casàda, protadora do 

Titulo de Eleitor nv 2016191301-08, zona 148,· seção 0014, 
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residente no Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de 
Eldorado - SP; ANTONIO DOS SANTOS, brasileiro, portador do Titulo 

de Eleitor n 11 524 523601-16, zona 14 B, seção 0007, amasiado com 

MARIA EUSÉBIO DA SILVA, residentes no Sitio Revessa I Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; ANTONIO LINO DE MOURA, 
brasileiro, portador do Título de Eleitor n11 524591501-24, zona 

148, seção 0020, e sua mulher ANA DE FRANÇA MOURA, brasileira, 

casada, portadora da certidão de caamento n11 690, Livro n11 08, 

fls. 88, do Didstrito de Itapauna, Município de Eldorado, 

residentes no Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP: 

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da RG 
22.254.453, e sua· mulher SEBAS'l'IANA DA SILVA, brasileira, casada, 

portadora do Título de Eleitor n11 524625001-32, zona 148, seção 

0009, residente no Sitio da Revessa, Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, 

brasileiro, solteiro, portador do RG n11 26.003.981-0, residente 

no Sítio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - 

SP; APARICIO MARINHO, brasileiro, casado, portador da RG n° 

11.472.144 e sua mulher CACILDA DA SILVA MARINHO, brasileira, 

casada, portadora da RG Nº 22.393.175, residentes no Sitio 
Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP: ARCILIA 

DA SILVA RODRIGUES, brasileira, viuva de JOVELINO RODRIGUES DA 

SILVA, por-t.ador a do Titulo -de Eleitor n11 524593601-59, zona 148, 

seção 0009, residente no Sitio Revessa,Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; ATAIDE MOTTA DOS SANTOS, brasileiro, 

casado com ANDRELINA DIAS DOS SANTOS, portador da RG n11 

5.366.110, residente no Sitio Morro Grande, Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; AURELIO RODRIGUES DA SILVA, 

br as i.Le Lro , casado, portador da RG n 11 9. 936 .132, e sua mulher 

ROSEMEIRE DE PAULA MORAES SILVA,·brasileira, casada, portadora da 

Certidão de Casamento n11 281, Livro B. 12, fls. 190, do Distrito 

e 

de Itapeuna, Município de Eldorado - SP, 

Ivaporunduva, Municiípio de Eldorado 
Ml\.RINHO, brasileira, viuva de Sebastião 
T'çitulo de Eleitor Nª 524594201-08, 

residentes na Vila de 

SP; BENEDICTA FURQUIM 
Ma.ri nho , portadora do 

zona 148, seção 0009, 

Município de residente no Sitio Revessa, Bairro lvaporunduva, 

Rua per11ilrr10 "'ª Ve11'1f ~1 - ~Hlll~fé - s. fatqo -sr- fone: 071-0700 
. !).; 
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Eldorado - SP; BENEDICTO FLORINDO, brasileiro, viuvo de EUGNIA 
FURQUIM FLORINDO, portador da Certidão de Nascimento n11 68 Livro 

09, fls. 27 do Distrito de Itauna, hoje Itapeuna, Município de 

Eldorado, São Paulo, residente no Sitio Bocó, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorador, SP; BENEDITA FERREIRA DOS 

SANTOS, brasileira, vidva de APULINO MOTA DOS SANTOS, portadora 
da RG n11 23. 464. 915-X, residente no Sítio Morro Grande, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; BENEDITO ALVES DA 

SILVA, brasileiro, casado portador da RG N11 21. 253. 208 e sua 
mulher ZILDA FURQUIM DA SILVA, brasileira, casada, portadora do 

Titulo Eleitoral n 11 1815023901-91, zona 148, seção 0020, 
residentes no Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de 

Eldorado - SP; BENEDITO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, 

portador do CIC n° 035 429 428 80 e sua mulher, MARIA DA GLÓRIA 

DA SILVA, brasileira, casada, portadora da RG n s 21.782.448, 

residente no Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de 

Eldorado - SP; BENJAMIM MEIRA DO AMARAL, brasileiro, casado, 

portador do Título de Eleitor n° 524596101-67, zona 148, seção 
0020 e sua mulher NARCISA VIEIRA DO AMARAL, brasileira, casada, 
portadora do Titulo de Eleitor n° 524621601-16, zona 228, seção 

0060, e do protocolo da RG n11 28.983.238-X, residentes no Sitio 
Bocó, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; CESAR DO 

AMARAL, braslleiro, casado, porador da RG n° 16.052.668-1 e sua 
mulher IDA FURQUIM AMARAL, brasileira, casada, portadora do 

Titulo de Eleitor n11 524604901-59, zona 148, seção 0020, 

residentes no Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de 

Eldorado - SP; CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, 

portador do Titulo de Eleitor n11 524310201-91, zona 148, seção 

0020, e sua mulher ONDINA RODRIGUES DE SOUZA, brasileira, casada, 

portadora da RG nª 17.752.480, residentes no Sitio Revessa, 
Ba Lr-r o Ivaporunduva, Huri Lo Lp Lo de Eldorado - SP: CONSTANTINO 

RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, portador da RG 

nª9.936.162 e sua mulher LAURA DE MORA DA SILVA, brasileira, 
casada, portadora da RG n11 9.936 .. 161, residentes no Sitio 
Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldo~ado - SP; DIVINA 
FURQUIM, brasileira, portadora de Titulo de Eleitor nª 524600301- 

ílnn f\P.rnnrcin f"1é1 VA 1111 ! 11 - rmnnrl! - 8. Part l o -SP- Fone: 871-0708 
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75, zona 148, seção 0009, amasiada com DOMINGOS oos 
SANTOS,brasileiro, portador do Titulo de Eleitor nª 1815024101- 

16, zona 148, seção 0020, residentes no Sitio Bocó, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; DOMINGAS FLORINDA DOS 

SANTOS, brasileira, portadora do Título de Eleitor nª 164469501- 

BJ, zona 148, seção 0016, amasiada com JOÃO DE JESUS GONÇALVES, 

brasileiro, portador do Titulo de Eleitor nª 524488101-59, zona 

148, seção 0020, residentes no Sitio Bocó, Bairro Ivaporunduva, 

Municfpio de Eldorado - SP; DONIZETE FURQUIM, brasileiro, casado, 
portador da RG nª 29.287.259-8 e sua mulher GENI DE FRANÇA 

FURQUIM, brasileira, casada, protadora do titulo de eleitor nª 

1815026401-08, zona 148, seção 0020, residentes no Sitio Revessa, 

Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; EDSON PEDROSO DA 

SILVA, brasileiro, solteiro, portador da RG nª 23~462.371-8, 

residente no Sitio Rodrigues, Bairro Ivaporunduva, Município de 

Eldorado - SP; ERMENIO FURQUIM, brasileiro, casado, portador da 

RG nv 19.759.653 e sua mulher OZELIA NOLASCO DE FRANÇA, 

brasileira, casada, portadora da RG nª 19.759.658, residentes no 

Sitio Cortezias, Bairro lvaporunduva, Município de Eldorado - SP; 

FERNANDO MARINHO, brasileiro, casado, portador da RG n 11 

18.996.127 e sua mulher LAURITA RIBEIRO DA SILVA MARINHO, 
brasileira, casaa, portadora,do Titulo de Eleitor n11 524407701- 

08, zona 148, seção 0003, residents no Sitio Rodrigues, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; GASPAR FURQUIM, 

brasileiro, casado, portador do CIC 926.825.618.53 e do Titulo de 

Eleitor nª 524603501-59, zona 148, seção 0009 e sua mulher 

URSULINA DOS SANTOS FURQUIM, brasileira, casada, portadora da 

Certidão de Casamento nª 728, Livro 09, fls. 26 e vª do Distrito 

de Itapeuna, Município de · Eldorado, residentes no Sitio 

Rodrigues, Bairro Ivaporundu~a, Municipio de Eldorado - SP; 
GENEROSA VIEIRA DA SILVA, brasileira, portadora da RG NP 

22.774.287-4, amasiada com Jost .D~ SOUZA, brasileiro, portador da 
e 

RG NP 22.774.289-8, residentes no Sitio Cortezias, Bairro 
Ivaporunduva, Munic.:f.pio de Eldorado - Sl'; GINO FLORINDO DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, portador da RG N11 21.782.409 e sua 
mulher PEDRINA DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora do 

( 

r,w, rºrn" r~n ~" v~l ~~ r 11 - nHfflílfft - f:l • f<'"l o -qr- fºtie: P 11-01 P~ 
y 
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Titulo de Eleitor nª 1815023301-0B, zona 148, seção 0020, 
residentes no Sitio Barra do Gonçalves, Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; IRENEU SOARES DA MOTA, brasileiro, 

solteiro, portador da RG nª 16.166.999, residente no Sitio 

Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; JAMACIR 

RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do Título de 

Eleitor nª 524606601-59, zona 148, seção 0020, residente no Sitio 

Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; JOANES 

ADAIL ECO DO BRASIL RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, desquitado, 

portador da RG n 11 16 .167. 059, residente no Sítio Posse, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; Jost LIVRAMENTO PUPO, 
brasileiro, casado, portador do Titulo de Eleitor n° 524611301- 

16, zona 148, seção 0009 e sua mulher MARIA DAS DORES FLORINDA 

DOS SANTOS PUPO, brasileira, casada, portadora do Titulo de 

Eleitor n 11 524617001-08, zona 148, seção 0009, residentes no 

Sítio Bocó, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP: JOSÉ 

LIVRAMENTO PUPO, brasileiro, casado, portador do Titulo de 

Eleitor nD 524611301-16, zona 148, seção 0009 e sua mulher MARIA 

DAS DORES FLORINDA DOS SANTOS PUPO, brasileira, casada, portadora 

do Titulo de Eleitor nª 524617001-08, zona 148, seção 0009, 

residents no Sitio Bocó, Bairro lvaporunduva, Município de 
Eldorado - SP; JOSÉ RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, 

portador da ºRG nª 15 .139. 674 e sua mulher MARIA DA GUIA MARINHO 
DA SILVA, brasileira, casada, portadora da· RG nº 12.636.983, 

residentes no Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de 

Eldorado - SP; LENI RODRIGUES DA SILVA, brasileira, portadora da 

RG n11 24.288.225-0, amasiada com SETEMBRINO DA GUIA MARINHO, 

brasileiro, portador dá RG, n11 28.983.287-1, residentes no Sitio 

( . 
\...,- 

Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP: LEVI 

MEIRA PUP, brasileiro, casado, portador da RG n11 22.466.144-9 e 

sua mulher SENHORINHA SANTOS ATIBAIA PUPO, brasileira, casada, 

portadora do 1.ritulo Eleitoral n11 524582901-67, zona 148, seção 
~ 

0008, residentes na Vila Ivaporunduva, Bairro Ivaporunduva, 
Município de Eldorado - SP; LUIZ DO AMARAL, brasileiro, solteiro,· 
portador da RG nc 25.186.583-6, residente no Sitio Bocó, Bair~o 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; MARINA FURQUIM, 

p1rn pernar.10 r'a Ve11a, l1 - Sqmaré - a. fªqto -sr- fone: 87f-0700 
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brasileira, solteira, portadora do Titulo de Eleitor nv 52450301- 
83, zona 148, seção 0020, residente no Sítio Revessa, Bairro 
Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; MARIO RIBEIRO DA SILVA, 

brasileiro, casado, portador da RG n° 25.186.594-0 e sua mulher 

ALDA MARIA DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora da RG n 11 

16.940.941, residentes no Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; NADIR MOTA DOS SANTOS, brasileira, 

portadora do Titulo de Eleitor nv 1839668401-83, zona 148, seção 

0020, amasiada com VANDIR RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, 

portador da RG. N° 21.747.900 residentes no Sitio Revessa, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; NATALIA DE SOUZA ROSA, 
brasileira, viuva do amasiado DURVALINO MEIRA, portadora da RG nv 

15 .196. 636, residente no Sítio cortezias, Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; ODETE DOS SANTOS PONTES, brasileira, 

viuva de ANTONIO CALIXTO DE PONTES, portadora do Titulo de 

Eleitor n11 524574201-75, zona 148, seção 0008, residente no Sitio 

Morro Grande, Bairro Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; 
PAULO PEDROSO DE MORAIS, brasileiro, solteiro, portador do Titulo 

de Eleitor nº 524479401-41, zona 148, seção 0005, resdiente no 

Sitio Barra do Rodrigues, Bairro Ivaporunduva, Município de 

Eldorado - SP; PEDRO . FURQUIM DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
portador da RG nv 20.589.376,~ e sua mulher LOURDES RODRIGUES DA 

SILVA SANTOS~ brasileira, casada, portadora da RG. nª 15.534.520, 
residentes no Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Município de 
Eldorado - SP; PEDRO PUPO, brasileiro, casado, com APARECIDA 

FLORINDA DOS SANTOS, portadores da Certidão de casamento n9 868, 

Livro 10, fls. 67, do Distrito de Itapeuna, Município de 

Eldorado, residentes no.Sítio dos Gonçalves, Bairro Ivaporunduva, 

Município de Eldorado - SP; ROSA PAULINO PALMIRA, brasileira, 

viuva de BENEDITO. PALMIRA, portadora da carteira de Trabalho nv 

25158, série 492a e Certidão de Casamento n s 358, Livro B.06, 

fls. J4v0, Distrito de Itapeuna, Município de Eldorado, residente 

no Si tio Revessa, Bairró Ivaporunduva, Município de Eldorado - · 
SP; SEBAST1io FURQUIM, brasileiro, casado, portador da Carteira· 
de Trabalho nv 47593, série 00160 - SP e sua mulher CECILIA 
RODRIGUES FURQUIM, brasileira, casada, protadora do Titulo de 

Titin l1nn1nn1n qn ''"1fffl. l ~ - fi1ll11fff~ - S. Pnnln -!1P- Fnne: 071--0700 

~ 
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Eleitor nv 524597601-41, zona 148, seção 0020, residentes no 

Sitio Revessa, Bairro Ivaporunduva, Municipio de Eldorado - SP; 

SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA, casado brasileiro, portador da RG 

n11 21.940.595 e sua mulher MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, 

brasileira, casad,a portadora do Titulo de Eleitor Nv 524615701- 

24, zona 148, seção 0020, residentes no Sitio Revessa, Bairro 
Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP; SIMÃO RODRIGUES DE 
MORAES, brasileiro, casado, portador da RG n° 18.608.558 e sua 

mulher NISETE RODRIGUES DA SILVA DE MORAES, brasileira, casada, 

portadora da RG nv 21.108.355 resdientes no Sitio Revessa, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - 
brasileiro, solteiro, portador do CIC 
de Nascimento nª 1083, livro 23, fls. 
Munlcipio de Eldorado, residente no 

SP; e ZICO MAIA DA SILVA, 

nv 192917598-13 e Certidão 

156, Distrito de Itapeuna, 
Sitio Cortezias, Bairro 

Ivaporunduva, Município de Eldorado - SP por seus advogados 

infra-assinados, vem, respeitavamente, à presença de V. Exa. 

propor com fundamento no arts. 411, inciso I, 282 e seguintes do 

Código de Processo civil, e demais disposições legais cabíveis à 

espécie, AÇÃO DECLARATORIA, cumulada com AÇÃO ORDINÁRIA contra a 

UNIÃO FEDERAL, contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

( 

contra a 
Sociedade 

Branco,n11 

expostos: 

"ALAGOINHA" Companhia de Empreendimentos Gerais, 
Janeiro à Avenida Rio 

fato e direito a seguir 
Anônima com sede {no Rio de 

137, 4° andar pelas razões de 

I-OS FATOS 

1. Uma das primeiras definições de QUILOMBO 

que conhecemos é do Rei de Portugal no ano de 1740 que definiu os 
Quilombos como: 

"toda habitação de negros fugidos que passem 
de cinco, em parte desprovida, ainda que não 
tenham ranchos levantados nem se achem pilões 
n~les" (in Revista Brasileira de Geografia,· 
Outubro - Dezembro de 1962, p. 79) 

n11n nn1·11nr<1n rln "º1fff1, 11 - ~Hlnftf~ - ~- r~nlº -sr- fone: 071-0100 
::;- 
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2. Mestre Barboza, num estudo ti tu lado 

"Organizações comunitárias Remanescentes de Quilombo - Vale do 

Ribeira SP (Documento em anexo) definiu Quilombo na seguinte 

maneira para a pesquisa feita em relação as comunidades da Vale 

do Ribeira: 

( 

Quilombos são organizações comunitárias 

essencialmente constituídas de negros 

descendentes de escravos africanos, 

traduzidas por uma reunião de Mucambos (casas 

de barro cobertas de palha), constuidas num 

ponto .geogràficamente estratégico, chamado 

Cafundó" (pag. 

3. Existe no Estado de São Paulo, no Vale do 
Ribeira varias comunidades remanescentes de Quilombos. 

4. Uma delas é Ivaporanduva. 

5. Segundo estudos feito por Guilherme dos 

Santos,Barboza, os escravos foram trazido a Vale do Ribeira pelos 

mineradores mais ou menos por volta de 1720 a 1730. Após 1752, de 

acordo com Guilherme dos Santos Barboza, r 
"provavelmente, os mineradores de 

Ivaporunduva, por alguma causa desconhecida, 

deviam estar em situação difícil, ou por já 
não encontrarem ouro, ou, talvez, na febre de 

conseguir um máximo de produção com um número 
reduzido de escravos, prática mui to comum, 

acabaram desestimulados com o pouco resultado 

e, abandoqaram Ivaporunduva, deixando à mercê 
da propria sina toda a escravaria, que já 
conhecendo de certa forma, a região ali~ 

permaneceu, subsistindo. Mas, tão certo como 

:foram ali abandonados, os pr op r Los negros, 
conhecedores dos costumes da sua época, 
preventivamente, deslocaram o local de 
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fixação mais na direção do cotovelo que o Rio 
Ribeira faz, sem, no entanto, estabelecerem 

se num ponto aberto, de maneira a exporem 
suas presenças. Por serem católicos, 
erigiram um mucambo, que funcionava como uma 

capela, iniciaraam a desenvolver uma forma 
insapiente de organização. Afinal, era 

melhor que retornar ao cativeiro." 

6. Tudo indica que Ivaporanduva permaneceu 
alguns anos sem a presença de outros pessoas. 

7. Por volta de 1740 chegou na região uma 

senhora de nome Joana Maria, natural de Minas Gerais, senhora 
esta que legalizou a situação dos pretos residentes em 

Ivaporanduva. 

8. De acordo com Barboza, 

( 

"Pelo expôsto, fica evidente que, quando 

Joana Maria chegou a Ivaporanduva, devia ter 

aproximandamente, 25 anos, pois era récem 

casada pela primeira vªz, com André de Souza, .. 
que veio · a falecer em Ivaporunduva. Isso 
parece confirmar a previsão de que os 

mineradores devem ter chegado por volta de 
1720, pois, quando Joana Maria chegou, já 
encontrou os negros "escravos", e ê bom 

esclarecer que, na verdade não se tratava de 

"negros escravos", um~ vªz que viviam livres 

em.Ivaporunduva, poderiam ser escravos, mas 

por condiçãó imposta pela exposição de sua 

geografia hu,mana e por consequência disso, - não ter condições de provar sua liberdade, e 

~ . faltava-lhes um papel escrito 
justific;;;do, uma carta de alforria. 0- 

be'neficlo que Joana Maria prestou, neste 

contexto, foi, justamente, pa~sar esse papel, 

9 
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isto é, legalizando a liberdade dos negros do 
Arrayal da Mina, ou lvaporunduva. 

A-par disto, aj nda hoje existe em mãos dos --- ~ 
moradores· desta comunidad~ 
~ 
assegurando a legabilidade daquelas 

documento 
terr~Hi•_ 

9. Até hoje, a população existente é 
~cen~ des~s primeiros residentes do Quilombo. 
, ---- -, 

( 10. Há de lembrar 

remanescentes de Quilombos t.lJn sua origem 

de exemplares étnicos, justamente por 

escravos que perderam sua linhagem quando 

que as organizações 

numa pluralidade imensa 

serem descendentes de 

da sua escravatura. 

11. E que com as mudanças recentes as 

comunidades tem perdido um pouco de sua pureza sendo atiJ~o 

pelo progresso. 

12. Mesmo assim, o Mestre Barboza conclui 

seu trabalho definido Ivaporanduva como a 

"Organização comunitária 

Quilombo,,. tranduzlndo-se 

remanescente 

numa forma 

de 

de 

organização permitida, sendo, provavelmente, 
a mais antiga de todas, pelo menos das 

existentes hoje, uma vêz que as outras sempre 

se referem a Ivaporunduva como sendo um 

centro importan~ pois: 11para 1-á--f.a.m--~ 
as..aisf1r ~ ssa na i.9!tla centenária" atual., 
que por volta de 1790' substituiu a Cª-E_elinha, ----- . 
que era constituída de um antigo e velho 

· - 'I'ombo refere-se aos o Livro do 

limparam o local e ali 

mucambo. ------- 
negros, que 

construíram sua propria igreja, dedicada à 
santa da qual eram devotos, Nossa Senhora do· 
Rosário dos Pretos. outra referência 
importante é a de Dona Antônia, de Pôrto dos 

1111.i n0nF,rrln 1i11 '1r>!'Fl 11 -· ílnrnnr~ - fi rr11qn -np- fn1w: íl71-n7ílíl 
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Filões: os enterros da comunidade seguiam de 

barco até lvaporunduva, em cujo cemitério 

eram enterrados. 

( 

Quanto à localização, ê um Cafundó, a nível 

do chão, fixando-se na parte externa da curva 
do Rio Ribeira, num lugar de difícil acesso, 

de onde se vê ao longe, quem se aproximar, 

subindo ou descendo o rio, embora 

dificilmente possam ser visto." 

13. o .estudo acostado a peça inicial traz as 
razões que levaram os pesquisadores concluir que a comunidade de 
Ivaporanduva é remanescente de Quilombo e, portanto, apta de ser 

contemplada pelo art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias sendo reconhecida a sua titularidade sobre as terras 

por ela ocupada. 

II-A Definição da Área ocupada pela 

comunidade Negra de Ivaporanduva 

( 

14. T~_9_cem~~~- 
a forma de organziação social, aspectos históricos, caráter ~~~~~~~---=-~~~.:......~~~-'L-__:--- ~-~~~~- 
comunal de .controle da terra, as tradições, os padrões de 

assentamento atual e elementos outros, os peritos unto com 
população puderam identifacar a área ocupada pela comunidade 

definindo divi~e infere~ mapa em anexo. 

15. Levantamento em Cartório das áreas 

incluidas no mapa (documentos)mostraram que à área ocupada pelos ----- remanescentes dos Quilombos é de terra devoluta do Estado de São -·~- 
Paulo e da Alagoinha-Companhia'de Empreendimentos Gerai§-. 

III-DO DIREITO 

16. A carta Magna de 1988 confirmou a. 
responsabilidade do Estado para a conservação da cultura e em 

especial das culturas populares, indígenas, afro-brasileiras,e de 

n1rn nP.rnAr~n <ln Ve 1 'lfl f 11 - ~HlTI~l-*é - s . fan~ o -sr- fone: 011-0100 
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outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, 
chegando a declarar no art. 216: 

Art. 216-Constituern patrimônio cultural 

( 

brasileiro os bens de natureza material e 

imaterial, tornado individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes 

grupos formadores da sociedade brasileira, 
' nos quais se incluem: 

I-as formas de expressão; 

II-os modos de criar, fazer e viver; 

III-as criações cientificas, artísticas e 
tecnológicas; 

IV-as obras, objetos, documentos, edificações 

e demais espaços destinados à manifestações 
artístico-culturais; 

( 

V-os conjuntos 
hisstórico, 
arqueológoico, 

urbanos e sítios, de valor 
paisagístico, artístico, 

ecológico e cientifico. 

17. Nota-se que o Poder Público ficou 
incumbido de proteger as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional, incluindo os modos de criar, 
fazer e viver (Art. 216, inciso II) 

18. No caso da cultura negra, o legislador 
foi mais longe, declarando no parágrafo quinto do mesmo artigo 
que ficam tombados todos os documentos e os s1tios detentores de~ 

~ 
reminiscAncias históricas dos antigos quilombos. 

'·. 
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19. Mas o cerne do direito ora reclamado 
judicialmente tem assento no art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, onde se lê: 

"Aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, ~ ~-~--- ---- - 
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos." 

20. o art. 68 do ADCT cria situação jurídica 
definida, garantindo aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos a propriedade definitiva das terras por eles ocupadas, 

impondo ao Estado o dever de emitir-lhes os títulos respectivos. 

21. Necessária para a aplicação do direito é 
que há ocupação efetiva das terras e identidade do grupo como 

remanescente de quilombo. 

União, ·ao Poder 

propriedade. 

22. Existindo estas condições, é dever da 
Público Federal a emissão dos títulos de 

( 

' 
23. Ao constitulmte ao consignar à obrigação 

do ti Estado" .ª titulação das terras, usando o termo com inicial 

maiúscula e no singular, reporta-se, inquestionavelmente, ao 
Estado Brasileiro. 

24. Quando quis o constituinte atribuir 

deveres aos Estados membros, utilizou, sempre, o termo Estados, 

no plural, v.g. no próprio ADCT, art. 19, caput, art. 24, art. 34 

parágrafo BR, art. 57, caput. 

I 

25. Adicionalmente, o assunto impõell ao 

examinador o confronto entre o t!recei to contido no art. 68 do ------- -. ---- 
ADCT e os regramentos abarcados pelos artigos 21~ e 216 da Lei ~--~~--~~~=-~~~-- ---- 
Maior, eis que, como ensinam os exegetas, a interpretação de uma. 
norma legal não pode fugir do contexto do ordenamento onde 

inserida. 
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26. Declarados tombados, pela própia carta 

Federal, os documentos e sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos (Art. 216, parágrafo 5°) compete 

à UNIÃO, seja para fins de tombamento ou desapropriação, a 

respectiva identificação das áreas. 

( 

27. o constituinte elevou à condição de 

patrimônio cultural brasileiro (art. 216, caput) as referências, 

de qualquer .natureza, dos grupos formadores da nossa sociedade, 

dentre os quais corno é óbvio, estão os componentes dos quilombos. 

28. Pensamento este confirmado por Wolgran 

Junqueira Ferreira, no seu livro Comentários à constituição de 

1988 (Julex Livros, 1• Edição, Vol. 39): 

"Havendo remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras, 

a ter ação e pretensão contra a 

que lhes emita titulo de 

passam eles 

União para 
propriedade definitiva." (Página 1333) 

j 
\ 

29. Já vimos que é direito asse9úrado pela 

Constituição aos remanescentes das comunidades dos quilombos, a 
:: 

propriedade ·definitiva das terras que estejam ocupando, com a 

garantia da respectiva titulação. 

JO. E que com esse direito, surge o dever de 

respeitá-lo com a efetiva titulação assegurada pela carta 

Fundamental, e a prestação compete ao Poder Público Federal, a 

União. 

31. , Os negros da comunidade de 
. , ) 

Ivaporunduva, conforme o laudo etn~ologico que faz parte integral 

desta peça são remanescentes de comunidades de quilombos. 

32. Os documentos históricos, mais as. 
tradições orais, e a presença de roças tradicionais, cemitérios, 

e outros elementos permitiram o levantamento das terras ocupadas 

pelos remanescentes de comunidades de quilombos. 

Pnnl n ··8P-- Fnno: íl71-070n 
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33. Presentes estão os elementos fálicos 

objeto do art. 68 do.ADCT. 

34. t dever da União reconhecer a 
propriedade 'definitiva da área, com a emissão do respectivo 

título • 
• 

é 

35. PorémJem emitindo este titulo, o Estado 
tem a obrigação de levar em conta a base do habitat tradicional 
do grupos, delimitada por motivação antropológica, seus padrões 
de a~ntarnento e organização social, de modo que sejam mantidos 

seus usos, tradições e costumes, ~nica forma de preservação de 
sua identidade, conforme emerge da vontade normativa, nos termos 
do art. 68 do ADCT. 

36. Para que possa promover a emissão de 
títulos, esta pode ser feita, é necessário que seja reconhecido o 
direito de propriedade coletivo, abrangendo todo o espaço -~----- ---__::_-~----------------------------' 
~itot:ial_ nec~io à continu~de d~ comum das terras, 

reprodu ão física e cultural, respeitado o modus vivendi da 
reminiscência negra, tal como sedimentado pelos seus ancestrais. 

37. Este espaço territorial é o que foi 
definido na . planta anexa, que identifica a área de ocupação, 
oferecendo elementos precisos para a delimitação e posterior 

demarcação. 

38. o título, o~torgando a ao-propriedade, 
' 

mediante comunhão 11pro indiviso", irá consolidar situação de fato 

preexistente, permitindo a transmissão do direito do uso e gozo 
das terras aos descendentes dos co-proprietários. 

' 
39. Diante o exposto, é a presente para 

requerer: 

40. a citação da UNIÃO FED~RAL, na pessoa do. 
Procurador-Chefe da Procuradoria da União em São Paulo, e da 
11ALAGOINH.A11 - Companhia de Empreendimentos Gerais, Sociedade 

Anônima, na pessoa que qualquer dos seus sócios-gerentes e a 

n11f\ flnrnnn1n tifl '7P.i'lR, 11 - S\H11f\fÓ - S. ran10 -Sp- fone: 07.1-0700 
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Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para, querendo, 
contestarem o feito, no prazo de lei, sob pena de revelia. 

41. Seja declarados, como remanescentes de 

~_nidad~Jl_e_qullombgs, ..a&... inte..2Eant~ da Comunidade Ne~ra 

Ivaporunduva, para os fins do art. 68 do ADCT. 

Comunidade Negra Ivaporunauva, 
· á-Q.!.l._ ara registro no car 

e suosequente emíssão _g.e tituJ_o 
io Imobiliário, em favor dos ~----- remanescentes dos quilombos, com .q i à 

propriedade comum, em harmonia com o disposto no art. 68 do ADCT, 
~ 

regularnentadndo _ à forma de administração __.d~ 
obedecidas as tradições históricas e sociais do grupo. ' 

4J. Seja assinado, na senten a, prazo ara 

que a UNIÃO cumpra a obrigação de fazer objeto do pedido, sob 

pena de, não o fazendo, promoverem os autores a execução do 

julgado nos próprios autos, como admitido na lei processual. 

44. Seja dado conhecimento da existência da 
I 

presente ação ao Juizo de Direito da Comarca de Eldorado, e ao 
Cartório do Registro de Imóveis~ Anexos da Comarca de Eldorado, 

45. A condenação nos ônus da sucumbência, a 

razão de 20% sobre o valor da causa a titulo de honorários 
advocaticios. 

r gratuita 
( palavra. 

46. Seja deferida o pedido de justiça 

autores pobres na acepção jurídica da por serem os 

47. Protesta por· todos os meios de prova em~ 
direito admitidos, especialmente pela posterior juntada de 

documentos, al6m dos que acompanham esta inicial, requerendo, na 

forma do art. 427 do CPC, com a redação dada pela Lei nª 8.455~ 

de 24.08.1992, seja dispensada a prova pericial, tendo em conta o 
~ - ~ - ~ n11r1 llnrnr1n1n rln '7Ai'lA, 14 - S11maré - S. Paulo -SP- Fone: 871-0708 
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Laudo Antropológico/Etniológico ora apresentado, elaborado Qor 
auto~efu, que oferece e en os su Iclen~ para ~ 
convencimento desse M.M. Juízo e para a adoção, pela UNIÃO 
FEDERAL, das medidas necessárias à delimitação e demarcação da 

área objeto do pedido, prova oral em audiência, depoimento 
pessoal dos representantes legais das requeridas, etc. 

48. Declaram os autores serem pobres no 
sentido jurídico do termo, pelo que desde já pleiteiam os 
beneficios da justiça gratuita, nos termos da lei. 

49. Dá o valor de causa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais) para fins fiscais e de alçada. 

Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
São Paulo, 22 de agosto de 1994 

~~ENHALGH 

OAB/SP 38.555 

~~d~~ 
MICHAEL MAR~OLAN 
OAB/SP 81{309 

NELSON VICENTE DA SILVA 
OAB/SP 92.710 

L\LJ_Jili_ 
ATON FON FILHO 
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