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MINISTÉRIO -DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INCIO - FUNAI 
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1NST!TUTOS0C~M. 
Dati I I __ 
cod. ·ô fb Dq g ys:,~ 

mo 373/DEt/lOgDR/84 Em 31.08.84 

Do: Delegado Regional da 101 DR 

Ao: Diretor do DPI 

Assunto: Ref. Rdg 564/DPI 

Senhor Diretor, 

Termo de acordo 

, 
Em anexo, encaminhamos a V.Sg copia do 

realizado entre o Senhor Omiro de ~ouza e 

esta Fundaç;o, conforme solicitaç;o contida no radiograma 

n2 564/DPI de J0.08.84. (c.·r;-4. _rl"-f~'i- ~C{L _)- 

\,,ordialmente, 

Fundação Nacional do lndio. FUNAI 

Ubiratan Tupinambá da Costa 
Delegado Regional 10.a DR 
Porl 753/ P • 19/09/83 
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de Po.trlm&nlo lnd. / DPJ 
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MlNlSTÊRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INDIO - FUNAI 

TE:-J~O D~ ACORDO ~u~ 3:•iTRE SI J!.AZEú DE L"M LADO A FL"NDA 
QÃO lTACIOXAL. DO ÍiillIC=FUXAI, ATRAY~S :JE SUA 103 DET,~ 
G.ACI.A REuICIT.:U, SEDI.ADA. l AY.E:U:wt. :BEirTO B?.ASI::i, n2536 
CIDlTRO- NESTA CIDlill:E DE BCA VIST.A.-1'2, "E, :):E ccrzo LA 
DO, o SR. orzrao :DE SOL'"ZA, J3.? .. A.SILEIRC, C.ASA.:>O, AG.ilOPE 
C'(.TA.:"ITST.t; RESI:J~TE E :DOii!::CIIIJ~O ilESTA MESlfA CIDADE' 
À nU.\ IÇI!JCIAu ::csT~r.n, 1[~219-CENT~O, E!C: C.L"rÚ.TER PRO 
'tí~SÓP~O, cr SLJA, ATÉ QUE O tRGÃO COi<íPETE!ÇTE :D:ES'l1A - 
?L7G>áÇ,ÃO SE ?R.Ol~'1WIE E:t! .!):sFIKi::TIVO A B3S?EITO DA CC;f 
TROVfIB.sL\. En:STE;T:3: Er~T?.S A. .D:32:iARCAÇÃO D.l FAZ~IDA SÃO 
t\F..COS .Dú Q'ú"'E SE E:iCONTRAK .ATI:TGID.QS OS LIMIT2S TIA FA 
Z:ENDA FrnA.I., KA l'tr!S!,'..A. :a.EGilO, !iEDI:mTE .AS SIDUI~f~ES' 
c:J:csu-.uAS E cmmrçOEs: 

/" . ) 

3Il1füIRA: O Sr. Olmi::-o de So"t;;.za, na qualidade de dete1tor de 1Z.l 
{ ttio de don-f nio de uma area r-.ia.1. con s t.azrt e de esczí, tura.s ~..l.blicas 

devidamente registradas sob n2 3571 às :fls.36 do Livro 2-:i; ~ sob nQ 
4051 às fls. 226 do Livro 2-0- do Ca...-tÓrio à.e Rec;istro de Imóveis - 
I.ocal., estando 2.õ-,;,a:::-dand.o o já refetido pronu.."'1.ciame:ito da ]\m.d.a,;ão •· 
1fa.cional do índio -FU:;AI, atra.v~s de seu Ór~ão Cor::.petente, sobre a" 
procedência de sua doc~mi~~taçS(). já enc3minhada a.~terionnente à Sede 
da F1.n-Iil, par-a esse f':..m, combina, :POr S".J.a vez, em aguardar- tal à.eci 
são, man't endo sua posse e "ã.ominio tal qu.a.l se encozrt.ram, :p~rmitindo ' , - . - no errbarrto que os indios :nora.dores dentro do penmetro de sua gleba 
ali :pe:rma!l.eçam em caráter :provisÓ:rio até a decisão :fi.."l:ll desta Fun 
fü:!.ção. 
SZGl.11\DA.: Os tnzxauas res?ectivos, represe:::itantes de suas couuni.§; 
ãadea incligen.as vizinhas à :referi.d.a Fazenda, :presentes a este ato - 
e de comum acôrdo e que também assina!ll o presente tênn.o, por sua vez 
·empreé.."'1.derão todos os seus esforços no sentido de eVi tar novas ed.i:f'á; 
ca.çães ãentrro da área, assi:n cono evitar atritos a"'ltre as co:n::u:c.ida - 
des :.'!_Ue dirigem e o: proprietáriÓ m.."J)re. identificado e seus respecti 
vos prepostos, tudo em caráter provisório, comprometa"l.do-se todos a 
·res9eitar o ~resente tênn.o de acôrdo até ulterior decisão, que será 
·a:ru:iciada ~ela FI,'XlJ através de s"G.a 10~ ~elegacia Ref;io~al. 

"' - 
~ZWZIRA.: As co:nunidc.des i..."l.aí6enas, através de aeus tuxa:uas - . , aqua presentes se corrp rome't em a cu: tiva..r a 8.tZricultura nas areaa on 
de já vinham cultivo.ndo, trudc até a deltisão que se aguarda • 

.E por esta!'eI!l. assim justas e combânadaa as partes as 
aãnam o presente têrmo de acôrd.o e treis (3 )vias de iE,11:i.l teor e for 
na, assinando também os tuxa.uas das diversas comunidades a.q_ui preseB 

.~ tes, ficando uma via com esta Dele ~ Regional, outra com o Sr.01- 
···~~- 1~ro de Souza e a outra com o ~ ua-g da. !tegião, para todos os 
':: .~e~ tost l ais, q-..ie se fizerem.,21 ~ss' os. 

:e,·.,~ .,,:;I._ ~~L' 1\ '..,- .. _},, (( /,v' , aj.,:·:i-;·:~ ~ -:<-~~:!:~. O.i.ID.l.ro ~ t', o~~a -~ropr:i.et450~ ·V~.~ ..• _ _j~ d~ 19184 • 
. , ':)r. :.iõirn _ ~ _ ina!1ba da Co:Jta ,~~>--_-: !3el. , '-o ãa s~iva 1Ie."l.ezea 

:)c:e~sdo~ ~a(riono2 __..-- __ _!1..aY.ar~P:rdcumd.ot' :?.ec:;ional~ ,../.. _ () 
_, - --- . " • 1 / 1 \ , . . - - . ~ .• f_. t • • ._ L ~ ..:__ 1 ••.•••• ~ -G ,..... ... 1 -, .r I ~ .,. I / ••.••• ; ~ 

Seraf'~~c:..=-a ---.a:LÍIIÚ:lcio' :.,asc~cn.;o- c.ú S-f1. va. ._ 
-;;'CQ,....."'....,,; ~~- . .,.. A e--,.,,-'="""'°'...,... T.,.._ ,-"\..,•,:a., .. ~-""r'e-"="~ da -:,~........; ~r- MQ[J. !~6 . 21,.2~·, ~. · · ' · , ·· - '""-''" ...._.._ b - .;J..... ••.••• ..__.._.u- """-' 

cor.tinl.!a - ver~o -: 



Co:it)lnuação:- 
• 

Tuxau.a.s: . :.·,) .• 1. •• .,J 

1 - ~--iuel -:silva dos Santos - tuxaua da."Maloca da Bala11 

Secretá...""'ios: 
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•••. c·\:-ffc;,r. ~foão Cs.r~v., bras., casado, 
,;!~<.i:Y-~~.!: d07.le.oi~iad~· nesta cidade. , 
..,_ .<-~ ., _...., ~ ../ ' 

~~~ i . w~~~1 :6f:0-l-CQ 
lJ' • , l;1 ~ / • > ~ 'b, • 111.....:.sor.. .• rança, oras. viuvo, .•. une , pu. ..:..ico, 
resiQe~te e domiciliado n/cidade. 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A 1 
Gabinete do Pre•ldente 

INFORMAÇÃO N9 otd4 /PJ/84 
Ref.: PROC. FUNAI/BSB/2504/79 

Senhor Procurador Geral, 

O presente processo veio a esta PJ, a pedido da 
Sra. Antropóloga MARIA AUXILIADORA CRUZ DE SÃ LEÃO, responsável 1 

pela DID/DPI, conforme despacho às fls. 290 verso, em que solici 
ta seja examinado o acordo de fls. 291, por estar o interessado 
ocupando uma área indígena. 

Ao examinar os termos do acordo em tela, pude - 
observar que são impostas restrições aos índios, no uso e gozo da 
área em questão nas cláusulas segunda e terceira. 

O artigo 18 da Lei 6.001/73, assim dispõe: 

"Art. 18 - As terras indígenas não pode 
rão ser objeto de arrendamento ou de qu~l 
uer ato ou ne ócio jurídico ue restr1n 
Jª o peno exerc1c10 a posse 1reta pe 
la comunidade 1ndigena ou pelos silvico 
las (grifo meu)." 

Assim sendo, entendo ser tal" acordo" nulo de 
pleno direito, pois há um vicio intrínseco, insanável, que é ju~ 
tamente a transgressão legal. 

Neste caso, avoco o próprio Côdico Civil Brasilei 
ro, que em seu artigo 145 nos mostra o seguinte: 

Art. 145 - ~ nulo o ato jurídico: 

''! ( . 

V - Quando a lei taxativamente o declarar nulo ou 
lhe negar efeito." 

Mod. 116 
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Mod. 116 

MINIST~RIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U N A 1 

Gabln•te do Pr••ld•nt• 

Prcc, 

FLS. 

Face ao exposto, entendo não haver qualquer vali 
dade no "ACORDO" em questão, e que, em havendo um título de pr~ 
priedade, que abranja área indígena, que se evidem esforços juri 

dicos no sentido de se anular referido documento e reintegrar a 
comunidade indígena na posse direta da terra. 

_, 

JASCC/bje.PJ 



MINISTtRJO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO • FUNAI 

REF.: PROC. RJNAI/BSB/2504/79 
I NT. : DINARTE NOBRE DE MADEIRO 

Ao Sr. Delegado da 10\3 DR, para conhecimento 
e providências com base no Parecer da PJ. 

Fm, 03.10.84 

r: 
DPI/AAF/nn. 

À Procuradoria Jurfdica/lOsDR, solicitando ate~ 

der ao despacho supra. 
• 

Sebasffo Amancio da Costa 
Delegado Regional 10.a DR 

Porl 782/P 01.10.84 

Senhor Delegado Regional 

r, Cumprida a determinação da Procurado 

ria GeraJ/FUI~AI, contida às fls.295/297,assim como ao despa - 

cho supra. da D.P.I., conforme 

se anexa(ns. 29'f), somo 

DPI/FUI~AI, para os fin: 

vê do Ofício cuja fotocópia' 

do presente à - 

MOO 1J? 



MINIST6RIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INOIO - FUNAI 

Boa Vista -RR,13 de novembro de 1984 

os .~84-DEI/J.OBDR/FUHAI. 

Prezado Senhor 

Cumpre-nos levar ao conhecimento de Vossa Se' 

n..~oria que a Procuradoria Jur-Ídica desta Fundação examinando os• 

termos do acôrdo provisório firmado por esta Delegacia Regional'' 

e Vossa Senhoria, em relação às Comunidades Indígenas da "Maloca' 

1~- da Bala", "Maloca da Roça", "Maloca do Lago Grande", MaJ.oca do -' 

Darora" e ":Maloca do 11auixi", em data de 23/janeiro de 1984, ªX!!, 
rou a Informação n2 224/PJ/84 ém data de 01 de outubro do -corren' 

te ano, declarando 11não haver_gualguer validade no 11acordo11 em-' 

questão", por entender que o mesmo feria o art. 18 da Lei n'1 •••• 
6.001/73-Estatuto do 1ndio- e como tal é declarado nulo, nos ter' 

mos do que estabelece o art. 145 do Código Civil Brasileiro vigeE 

te, o que foi aprovado pelo Excelentíssimo Senhor Frocurador Ge - 

ral por despacho exarado às fls. 2':fl do processo n2 2505/79, con 

forme se vê das fotocópias que se anexam ao presente para seu co 

nhecimento •. 
,--. 

Sem outro particular, servimo-nos do ensejo 

para apresentar-lhe protestos de consideração e respeito. 

Se.;;vr'~o An,a .CI, r a Ctn'.á 
Ue!egado He!?tc•.a , o.a L>R 

f-ut. 7~/P · Ot:i0.84 

Ao 

Il~Q Sr. Olmiro de Souza 
Rua Nicolau Hostmann, nQ 219-centro 

Boa Vista - R..~ 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 

f UNA 1 

Rcf.: Processo Funai/BSG/~504/79 

Do: De lesado i"esional 

Ao: Uirctor do D.r.1 

~r. Di rctor, 

lm atenç;o ao despacho exarado por essa Jirctoria 

~s fls. 298 do presente processo, estamos encaminhando a V.Sa. 
, 

para co nhc c i rae rrt o , as providencias ..!uridicaE./IOfl:)R no sentido - de e t e n oc r- aos de s p ac ho s contidos às f l s , 295/297/PJ/82.Ei, co_!:! 

forme fls. 293/299. 
, 

Por oportuno, entendemos que a areada Fa:enda ' 

~ao ::arcos deva ~crccer uma tomada de posiç;o dessa Diretoria, 

, . . " arca 1nc1gcna, 
, -- i nci o, deverao confrontar-se doravante, tendo endo e~ vista o 

. 
••• 

fJ/GSS, no sentido da manutençao de posse oaquela' 
' • • #V , 1no10 e nao considerando que ambas as partes, 

, 
a t r-eve s da 

Sr• Clmiro de ..:iouza e oe raa i a propriet~rios titul~dos na ;rea' 

da Fazenda ~~o ;:,arcos 1 entenderam estarem amparados por Lei - , , 
na manutencao da posse da area constante de seus titulos. , 

Boa Vista-~R, 05 de dezembro de 1984. 

·.~.Jt . , .·:- 

. ,. 


