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COEUI(),
.lESMERINO
OLIVEIRA
ARRUDA
brasileiro, casado, médico, residente
na cidade do Rio ele Janeiro,
onde neside na rua Alrrur-ant'e 'Tarrrariclar-é, ~. apt. 901, p<>rtador da
Cart.eir-a de ){<lentidade sob o n ° 115, erntt.icla pelo Senado ]Federal e CPJF
n. 000.21.7.217='.20>, ror seu bastarrre procurador
e .advogado, vem, rros
rer-mos do § 8°, do ard.go Zº, ele o arti.go 9º, do Deoreco l·TJ5, de 08
ele janeiro de 19Ç)6, ofereoer CON7ESTAÇÁO nos autos
do PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FUNAI/BSB/L«)86/85,
<tUe tern por objetivo
a
i.denr.ificação e deli.1nitaç.ão da Área ][ndigena TAPERA, no n1uni.cipio
de Cauoaía, !Estado do Ceará, instaurado pela Portaria nº 1.32·1!86 de
".Yl/ 09/86 "' outras <1ue~ucederam,
argu:i.ndo par.a rarrto o seguinte:
1
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IRREGllLAllLDAIJE

.-,

NA SUA CONSTI1,UIÇAO

No dtS1poe.to <lo § 1°, do aludido di.spo5ittvo,
ven1
1estabelecid.a a@ regra.e pa1·a <leBí.gnação, a con1petência
de -qu:e111
de§tgnará e O§ ebernerrtos e suas respectiva.§
,qua.lifi.cações,
para
i11.teg:rare1n o Grupo Técni.co, aludindo
o § 2°, que ror ocasião do
levsmcernenco
fundúirio
r de que
t rara o § 1º, caso se;a necessário,
ro<lerá ',rir a eer r1~aUza<l.oconjunta1nente
oorn O ól'g:ão fe<l~ral ou
eerachral es.p\ecHi.co.

Alude airrda o § 3º, do rneerno di.sposi.d.v.-::r., <LlU'lc."'l o
g"rupi.11 i.ndigie·ua envolvido partici.pa.rá do proce990 em_ todas- as stras
Fases. Esculcesido o § 4 °, <rue outros órgãosi públicos.
rrrerrrbr oe da
oormrnirlade.
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. ici~ntí.fica

ou
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"
envolvido,
paderão
ser convidados#
Técnico, a parti.ci.par elos trabalhos.

par

solicitação

do

Grupo

Não resta qual'luer dúvida sobre a inteligência
do
disposto no § 1°, do artigo 2°, do Decreto :22/ 91, poi@,a redação é de
clareza meridiana
no senti.do de que o Grupo Técnico
será
const:iarldo
par céonicoe da ~AI,
e no oaso ern lití.g:io o
Presiderrte da !FlU(NAl( designou o Glr <e!ITT dlesacoJrdlo com ai morma

11.egall

<-llllJ[e Jregudla

Deoreuos

tall pJrocedlú.1tnelmto1 <-irurall sceJ}a, os Jrevogaidlos

Jrn°s .. 9'4}··945 <e

94.9,1~61

dite 23/

09/871

(C'

Decrero

1m

O

221

de

04/02/9Jt
l1rnst1rnníllllce1rnto

j1Uorúsdl[cú.01maú.s1 [stto sú.gim[fú.c.att <1[1lll<e o pr"toeresso, sce]a ele:

ó1rgãios

dle

(j[lLIC<e

A g«rura1mt(L!dl do devtdo p1rocce~60 lcegatllt 1rcevcela o
réoníco
e ]púlbUco1 dlce reall.ú.zaçãio dl<e _ílur61tú.ça1 pellos

1m.attunreza ffo1r1 conslste,

p1rcecilpur.c1um.ceirnte1

1m1Unm.a garant:Íil!

pellai CaJrra M.atgima ef ,etiv«!lç.ãio do dl[1re[to, <-l(1llte1r seJja
§1UclbJitet[vo, 1ITTa1t<e1rfa1.ll 01m púbUco, .àt .f'uriediçêo.
O conrredicário
,ei a an1pla deies», 1l'oJl"'«Rmrn
1reg1radlos ooma ttodlos os 1ITTeu.os e 1recuursos
ai. ela u.1me1nemttes,
011.1rto1rg.adl21

à

1est,e1mdeJílldlo

ií.m1c[d1ê1mcií.a.t

@ll.li,íJl

<exp1r<essa.Jíll1Le1mt<e,

prooediime•nttos edmtntstretivos,

por via dlce

a.ttl1..uaç.ãío

ao

sô

comtst[tt1Ulll.JUHte

[1mdu.spos[tt[v.at
exer-câcío

podlie1d1
se

ate1rndle1r

ifo1r e1fretiva,

,esltalbrelecu.dos

dlre dleJfe§a téc1mácat

os
llllat

co1mse~purêm1.ciatessa

dles[gmüi.o

baHzadla

aos

do

[egu.§[adlo1l"

ma co1mt1r.adlittoiru.r.edladle

p1razos
sua 1ma[s

1regirnllJ11res p.a1rai
extteJlll§.at

o

ainmpHttudlet

conno acom1treoe ago1ra.

Por ifü10lll, a ga1r,,mrnt[.a dlo direi, to de propriie•dade,.
é O cent.rc da tiruccsttão ai. ser dlii.[1Ur[d[a, [sto polr(j(lLIC\f:'~ O [mrnóv<ell
ide1mt[1füc.ado ,e dleHmnt1taidlo corno .áurea [1mdlú.ge1ma, poss1t.u[ f[Haç.âio
oe1rntte1rnáurfa1. rio Carcórto dlo ]Regu.st1ru
dle Irnóvots da Comarca

dle Cauoaia, onde f[eat s[t1uradlo, foí af orado pello ll[m1[ão desde
1L9'21L, 1me[le estão blldburú.dlos os tt<eJFJreimos dle 1ma1r[lílllhta, e corno é
1

,e~..tte§ ü.nnóv1eK§ fo1ra1om exchuu.dlos dlas sresmru.atJr[a.~ pella
()1rdlcmm J[~él~fatdle or d<e: dlezemmlbiro dle 1L1261 C0![1ntpllc1tadla pdla. de
0.3 dle dl<ezemrnh1ro dlce JlJ9l01 at1L.1ra.llnITT1<e1rntce 1rcegiurlladlo§ p<e:llo JDcc1rceto
p,cllctt.ifflco,

JLct 9,,7;90/ 461 ,qprne dlh,põe sobxe os lbeJms U.JITTÓveu.s dla l[J1mLão, comrn
as JtJ[TlodlU[c:.:nções dl.atdla.s p<ellas Jl.1e[s 22.5/ 48 e ZnS..5/541,

Não
viiJt"
,21111 ~

a

sc1r-

objjetto

ob§1t.atlíll1t<C,

dl(e

o dl[1re[tto dl,e p1ro1Fl)Jr[edlaidl<r:,

dle§co1rnsd!l11.ir[ç~nopell~n v[a.
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j]umdliic1iJ,(.
Cr

rY;

1

..•

..,F

~

ent1retaumtot emt~[U-lCatmtto não

atacado

for

]Pela vâa Regalt 1rnr.elle se

do born direito, e não podle viur a se1r
af erado po1r
meras co1rnjiecnmras dle soc[ologos,
1reUgú.osost
a1rn1t1ropólogos1 e em1ge1mlhteiiJros, poii.s, sebl"llJarammente, os escudos
Ievados a ef etto ]POJr estes p1roifitssâo1rnais, t1ro11.1rxe1ra1om apenas a
certeza dle f:lpuce uem girnqpo dle Ihtab[ltéJumtes dla~pucefa1. área, raão
vil.shmílllllbJra

a

ful{]{lil.Çill

possl.llce os 1re~ru-1cisú.ttos dle Jrnalbira,ção

~prnce os
lmab[Htte a 1recelbe1r a \L1J.ntcefa1. dlo dl[1re[lto [1rndl[g·,en«ll;;n§§ceg11.mr><lldlo nn«ll
1om1rni1.to

rriemos, c01rnlmcece10lll a sua

t1radlú.ciomtall e pe1noma1me1rntter
01ru.gemm

i1.1mdlíi.gce1rn.ai.,

C~1rtt.a1. ]FederalL

A t1Ul1t<ela do dlúlt"ce[to [1mdlú.genllat co1m!fe1rklla p<e:llo
olb>edlece ao dl[slPosto

]5§taidot

mo [mtc[so J[V, dlo .ai.1rdgo 6ºt

Código Clvãl, combmado co1tn o aurttigo 67t da
o omss probandi'
desloca-se nesre caso
jJ1Uur'idl[cas dle dliurce[to piúchHco

e1mca1r1negadlas

dlo

]Le[ 6001L/ 73, po[s,

as

pc(iur.ai.

ptes.so.ai.s

dia hnplemme1mtatção

dhestte§ dliure[tos, face o d[['§potHto ria JLeii. 5.-3·JJlt dle 05 de deze11nh1ro
dice iL9l,7t 01rndlce cestão ellcell1tcadlas as at1r[lb1Uc[çõcesda JFlLUNAlL
1Lceú. 5,37n/671 ~pme ú.1mst[tuú..1rn a JFll[Nl\.][1 elle1mcoUJr
coi1no H1m.ai.1l[f(]l.atdlte cellemrnem1t<tll1t dle stra â1msdt1Urii.ção,a dle p1rn100LoveJr
À

e

o lcevau1tran111ue1mtot a1máUse. est1rndlo

il.Jtullil.o e os girnlp«:,s S(J1Ci1at['§ [1rnd[g,e1mas;

assãsrência
dl~!

bJtsle

sobre

pescipi.dsa cú.e1rnttinca

o

p1ro1nnLOVte'Jl" a p1rtes1tação d1e

nnédl[co=sa1rn[ti1ria1. aos áimdl[o§; p1rommovce1r a cedl1Urcação
aip1rolP1r[aJulai dlo

na

[1m1tceg·1rai.çã.o
u.1íllstJMUrJD11tcemtttos

[mtdii.o.

vtsando

socú.cedladce

unac[oimai.ll;

~iedliVlllrllg.aiç:àiot

o [1rnttienness1e

[1mdllge1mú.sra; et ifú.llllailmrn.emttet 1exe1rcú.ta.Jr

ai

suta

pirog1nessilva

ipe[os

dlces]Pcelrtaurt

colertvo pa1r-a. a causa
o podle1r de poUcia Jtll.íll§

ár-eas Jl"'teB<eJrvatdl.at§ e mas JITT.attté1r[.ai.s at[1rnem1t1es a. p1roteçãío dlo [1mdao;

com

podlreJrres dlce 1rep1resce1mração oUJr dle

iine1r-1emutes

ao

Rlla ReglsRação

vtessem

JFtegãmrne tlLirtefaur
co1tIDt1Urnn

a se1r edliitadl.as
J5[s

OUJl

do

hndlú.o,

ass[sttê1mc[ai.

jUJurú.dl[ca

tal como esrabeleoldo

cemm ll.eu.s e6pec[.au.§

iqpme

a este 1r-espe[to

dl.at[ pOJr dlu.a][nte.

po1r~[lLile,

o

esrntdlo

a1rnt1rop[ógii.co,

s•eJITT

tll[1Ula&iqpucie1r [mtcJlú.ca1t[vo dlce atllJ[aç.io da ]FlJ[Nl\.J[ ma 1reg·iãot 1rceg·u.st1ros
ilmtltteJMlllOS; ]íll:ilt9[1l.lllel.ai JFU[NJDAÇÃO
OllJ[ mo
1ext[1mto SJEJR..vrço ]!))E
JPJR.01[']EÇÃO AO llNlDJ[O=§Pllt ra[s como,
esttaittú:st[cais

birgão

0Hcta[s1

Jl"1egiistt1rns

e1L11ca1Mt"egadlo dlo

de

JtIDtapas dle

Iocaltzação,

[1rn1t1e1rv1enmções 1fe[tt<tlls

ornú.dlado e p1rottieçãio

aos

1p1ello

ú.1mdl[o5, e»

N::83 lj j trt_

Proo,

4

]L~V11d tQ
Rub:.J

fl1,

1LndHZ«11.dlo o c1r[1téJr[o racla], o cJr[té1r[o Regai,
o c1rii.té1r-io
dlo dlese1mvollv[mme1mto

o CJrú.té1rú.o cu_ull1t1unraR,

ecomôrnãco

ou

se l.UítiUz~11.Jramm

éiipemtaso c1rh:é1rú.o da a1L1cto=ú.dlentú.1fú.cai.çâio étt1mÚ.Céllt a cerceza dla
1t1racUiicii.01maUcUadle e co1rn.tii.1m.ddladle vtva, o <lrrne evitdlelíllciia1riia
a
oc1Uqpação

e

Jhtabii.tt:ação pe1rJoma1me1rn1te,

§ 1 °, dlo

rio

disposto

da

aurttii.go Z.311,

con1dfüg,uoração seg1Uora

JFedle1rall,

Co1rnstt[tu.dção

do

vez

ce dlocl.UnraRe1mtos
oHcii.ai.ú.s ,e Hv1ros dlkllátu.cos escr icos pella
1p1róp1riia JFlllNA.U.
1rnüll h:~uorn co1rntt1ra a comcbnsão ifbn;aill dos ll:1r;aill>alllh1.os. 1ne-~U ~z~ndospell~
JF\LJ[N AJ{ 1ma «furea obJjeto desta ação.

igprne,

i1rn.1ÚnomeJros

ele1m.e1rn.tos

lega.ils,

lhtii.stó1ricos

A JFlJ[NAJ[ 1mâio podle esctxsar-se
1p1ritJrnc[p[os

llega[s dle

de

cu.1mltllp1ri1r os

dl[1r1eii.!to coJrnsdtlLirc[o1rnaR=.acJlmm[1mii.stt.1ra1tu.vo,

pJrú.1rncú.p[o ela moralâdade,
da llegaUdladlre,
dla
e dia [mrnpessoaHdladle, ape1rnais p.c111ra satlisifaz(eJr aos
de
e1mtú.dladce6
[1mte1ilmac[o1ma[s,
dle
ireUgtosos

ig[l.Urall s<eJa, o

publicidade
[muteiresses

dle asp[1rações
po1l[tü.cas, ou <1ruc,emrn
sabe, o ,bmttre1re~me exobuslvo de albn--ú.gair allg1Llnnts a1m1t1ropóU.ogos.
iemtvollviidlos

1emm p1rocessos

estabelece

]É certo ig[llne
como condtção

dl[sposlto no

§ 1 °, dlo a1rttago 23Jl,

o

'.2

a1rttii.go

U:1rn[ci.all

de

dlo ]Decireto

1

22 / ()Jl,

lP1ClUr.a o .at(e1rn<1lii.mm,e1rnto

ocupadas

po1r [imdios

1r écníco,

kll<eJrntt[Jfücaçãto 1po1r G1r1Utpo

1p1roccea:füe1ri aos e~tl.Urdlo~ ce levanramentos,

dlo

(lrrne, a

dl.a Constti1tu..11ú.,ç~io ]Fede1rall,

dl(e-!l1lll«llJrc21\--:ão das rerras tt::1rad!ii.cio1mablíllcentte

seJí;n pJneoed[dla

°

rgprnce
ii.1rn.ai.ir1rcedlávcell

coimdlii.ç.ãio

o ac;aitt.íll.llne1rntto da lleg·allkllade e 1fantu.1ora ccllPJL. . eoíação do
1om<é1rú.1to <e'JITT atos
'iruce se s1LJrcedle1rão, a poslt1e1rii.01râ, eís 1po1r<l[1LU<e1

para

dlevcemm os fflíllces1rn1tos 01bedlii.ê1mc[a Jnestin1.t~aos
aJrltiÍ. go 2

°

t

dl[spo§lto do

vemm esralbcelrec[dla as Jregras

<l['t.memrn dl1e-sú.gim,aur.át

e

§

11° t

do .at!l.Ucdlidlo dlú.sposu.ltiivo,

pa.ira dlresigmtai.çâiot a con1r11ipettê](llc[a

os

e[emrM~Jrnltos e

~pucaii[ífüc.aições1 p.atJr-a u.1rn1tegir-aJr-emrn o Girnqpo
2 °;

c:.nso

sej1ai

1rnecess.áur[ot

podl<eirát

smas

'r éc1rn[co~
v[1r

<n

Jnespecdvas
ailb.urdl[m1dlo o

sesr

§

1reai.Uzai.do

comrn o ó1r~{âto Jfedlce1rall Ol.UC 1esttadlll.1tatll cespec[fll.co,

comtftl.UOllltt:.atimtient,.e

]\.lltrnc]lie ,atibm,dl.ai o
gn·l.Urpo

1lº 1urs~purce ro, dlo

dl o JDecJtt~tto 2'.2 / 91l,
No

dlie

§§

§

30,,, dlo 1rnce~1mLo d[s1po§u.ttú.vo, <gprne o

ú.1mdlig·e1rn.a 1e:1mvolvú.dlo pai.1L+1t.[cú.pa1rát dlo pirocesso

at§ suxas ft!a§e§, ft'.ai.cuRtan!ldlo
JLlinre1mb1ros çla co10Inunrn[dladle

.

O

§ -1~ o,

-r= Oll.1(1t]t"OS óirg"ãos

cu.eirndífií.c.at ou esp.e:cu.aHst11s

e1urn ttodlas

p1údbUJcos(.
§o\b1r1/ o

~,tt,11

Proa. N."

g'll"1ll~po

emvolvfdo,

[1mdv.gemta

solâcítação

do G1rnqpo
Não

fie.

f

Rubrle1

f )J: '({J' {ú

ser

podle1rão

s

('1':.~ <j( tJ[.
<'

convfdados,

prnr

1['éc1mu.co, a pat1r-t[cu.paJFdlos t1r-alballbos.
OCOJl"JFle

<1rmaliqpuce1r

dhúcvu.da

sobre

a

i11mteUgê1mcu.a do dlil.slPosto mo § 1tº, dlo airtii.go 2º, dlo Deorero
22/ 9Jl, de]PoÚ.s, a 1redla.,ção é rlle clareza 1meJrkll[a1ma mo semtt[dlo
de

'r écn[co

récnlcos
d«R
JFll[NAJ[t e mo caso emrn ll[ttLg«.o o JP>Jres[dle1mte dla JFlll[NAU dlesú.gimou1
t1rês técimiicos dla(jpu{(efa1. ]F1Uumdlação1 e lPessoas Ollll!l::Jras esttJra1mJht~.s
aos (l[U.lla.dbros dl.ai iornesimat llogo o ginnpo co1rn.sttú.rt._1t.nhu~§ce de ip1essoa.§
~pule

o

G1nucpo

não co1mtte1amptatdlas

mo

se1rá

co1msti1tl1Urú.dlo

Decr-ero

(jpLice 1neg1rntaum1tce1m1ra a 1omaté1ri1cn1..> o

'g['Ule vtcía os atos po1r estes 1p1ratacadlos,

mos

teJriíllllo§

,esrtanr

co1mtemmpfatdlo

po1r

atté poinqprne,

este G1rrupo

§

6°,
dcve1r~
a1p1ne:se1rnt.cJur
1neUa1tÓJrlo
cú.1rcUJurns11:a1mc[:a1.do à ]8lU[NAJ[1 e não se ien1tte1mdhe ª<J[lUltei<e !Cl[llllte rião
olbfetlva1m11

dlo

cir[;aJ.Jr

em norma

dlii.Jreiitos

pat1r,c1.

llegalt p1radcandlo
allg1U1m1s

e

atos

1re6t1ri1ngiur

os

<irrne
dle

01rnlt1r·e1ITT.,

l\ (][l.l.Ut.e§\tão abor dada aoer-ca dla posse [Jmcllú.geJílla

dos

Tapelbas1

sua

Jhtalbil.ração

dlec0Jr1rre1m\tedlo [1mdl[ge1matot

mais

aballu.zados

[1m<e1rn1101ru.all

pe1nmna1me1rntce,

euoonera f orne 1r,esu.stênc[a eJílltJre os

dlolUlt1ri11madlo1ries1

a

p1ropósú.to

o

[.lbrnstr.at.dlo

COMENTÂRIOS à
CONSTITUIÇÃO
DE i988 voll.uc1ITTe VJ[][][? pág~ -4~563/ 4.564?
cornenrando o dlu.6posto do anrdgo 231l dia ClF, asstrn p1rellecú.01mar

p1roifess0Jr José C1retelllla

Jú1m[o1rf rao

se1rn

~ art·ígo i98 da EC st. 1, de 1969 e seu..~
parágrafos
aplicaHJ=se
ao
caso
concreto
que
oxsuaineutos.
São
hipôceee«
diiorenees.
Em L946, o
pressuposto
para a inalienabilidade
das
t:erras
dos
Indios
era
a
HABITAÇÃO PliRMANENTh:
Agora,
não. É a POSSE,
rneerao'
fort:uita. Qual<[uer t:ríbo 'lue /1abit·c,
UICSHIO
par
algum
t:eD'lpa,.
certa

r~gião,

adquire

a

I
t,e

~Posse

permanent:e~
do que se conclui que
os
dlsposit:lvos
const:it:ucionaís
artÍ!fO .1.86 da Const:ít:uíção Federal

/41

.,..,.

...-~·,, ~ ( U. '.L~

6

Proo. N.'~--.,

'u)ç.,

f\1._

R11l11lc1

b } fl\) tD

L!J67 e artigo L98 e seus

§§ Lº

e 2°., da
Euienda. nº .1., de .1969 ~ faHla.Ís t:eHI
efeito retroativo,
não se referindo a
t:er.ras adquiridas
antes de 1!J61p e,
depois,
sob
o
únpa.cto
da
Const:it:uição
de :1946. Por
que?
Porcpie, e111 .1946(coH10 e111 37 e e111
34), o pressuposto,
eai prvl do Iadio,
era a LOCALIZAÇÃO
PERMANENTE-:
Só coHl esee condição, camprovede,
é
que seria respeitada a posse (art:• .l.29,
da Const:it:uição Federal de 1934; ert:
.154, da Const:it:uição Federal de .193:,;
art: .2.z6., da Constit:uição
Federal de
.1.946). O respeito a passe decorria da
loca.lízação pcrTnanente.

Depais das duas últ:ÍHla.s Cart:as.,a de
.1.'}67 e
a
de
.1969, a
POSSE
PERMANENTE
é a que decorre
da
HABITAÇÃO,

tnesmo

fort:uit:a.

ou

precária,
donde
a ínaplícabilidade
reeroerive da Const:ít:uição de .1967 e
da Emenda n o 1, de 1969, ao caso
concreto
que
oxsuniruunoe.
1à.l
aplicação ret:roat:íva seria subversão
t:ot:alà nossa
ordem juridi~
pais,
iria

cont:rapar

indio

ao

leglt:únos
a
u•

a passe

direito

efê.rnera

adquirido

propriet:áríos,

do

dos

concr-et:izado

CJUa.se vint:e anos ....
Corno

Silva,

Csrios Medeiros

panderava

reít:erando

Carlos MaxíHliliano,

a

colocação
de
não se pade
dar
à
prot:eção

efeit:o
ret:roat:ivo
possessória
ean' favor
dos índios, pais
isso í1npart:aría., se1n Iitniee no t:elllpa,
devolver
eodo t:errit:6rio-nacional
11º~
silvícolas que s.'io, hoíe a cont:inlld!/if

/
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na hist:ória das tribos
vuando os port:ugueses
a cerre:

aqui vivendo
descohrirent

dle Ju[stú.ça
concedendo
a segiunr.aurnç,é!t imrnpet1raclla at1ravés do MS 1rnº nJJ:3.5=5=
JDJF (92+'.20633o6), peU.a
]RJ{O VJBR..MJE]LJH[O AGrJROJPASnroJRJ[]L
MEJRCA NlrJíJL S~A~ e 01Lnt1ros.
crnmt1ra
ato dlo
Mbn[st1ro de
Estado dl;ai Ju.i[st[çai, ern face do mesmo teir assmado JP01rt:aur[a
M[m1.[ste1r[al dleco1t'Jre·1mte dlr.e p1ropos[ção da JFlUINAJ[, mo voto dlo
JBxc<elle1mt[sslmmo
§iemtlmoJr M[m1.u.stt1r-o César Rooha, dlestac.,It1omos o

Opoirtummo

1r-essaltaur, <lpure,

o

S1rnpeirio1r lrir-[buornal

segu1r[1mte:

argurnent:o

UOu esse

se

ín,põe

0,1

dlroico de
propriedade,
a desúnportant:ízar
os
registros públicos ÍH1obilíários, base
out <fUC se sust:ent:aaquele direito de
propriedade,
e, para reflexão
dos
processualist:as, invertendo o ônus da
prova~"
est:arÍa.Hlus

Na vevdade,
apefa1.dlat~\

e§taurÍLa1omos

a fragilizar

a p1reva.lece1r

a .aargu..mrnnemiraç.âio d.ais

dlcesco1rnst11.J[tlm1dlo

lR.eg[sttJr-o l[mmob[HáJr[o dlo ][mmóvei

o

slLim111Li1ru.ammen11te

JF.atze1rndla Soledade,

1J.mrba1ma dlo nnlLim11u.cipu.o dle Caucaía, ern cuc]o

teit1remto

o
;áurea

]i foram

edWfaca.dlos com~j1Llnmttos Jhtailb[tt.aicií.on.arií.s* .aip.aurefürnos cormmírártos,
tce1r1re1mos dle IL111L<ll.lrú.1mlrna, re a zona hndl11Jcst1rú.a[ dle Caucaía, dlâa1mtce
dle lLI!JílílL sii.n11pl,es aro dle lLinnnL técmlÚ.co,
poJr'9[ILUe u.sso se1ru.ar a
rnegação co1mstt[rncc[.01rn.a[ do dlú.reú.to dle p1rop1r[redlade
co1msag1radlo
desde a p1r[1or1teu.1ra Co1msttu.tt11..uu.çãio lPoll[dca. dlo J[1ITTipie:1ril.o, ]á no seu
arrtilgo 1t79, do dlú.1rceú.1to dle ammpfat dleffcesa, dlo co1rntL1rardlú.t:ó1rlo
e dlo
devtdo p1rocesso llegall, exclli.ucií.1rndlo da ~1-1r~1recu.aç.ãío dlo Podle1r
J1LI[dl[c[áurlo as vtolações p1ratii.cadlas comera a R<e[, Clflllle ern ú&tt[mrn.-ai
aimállils,e seJrií.a ar 1meg,autii.v.ai dlo
l[Jnntaghne1nn1,
lLimn séoudo,
ôlestes

1m1um1tcat

SlLitp9s.~.os

prlncíplo

da rie•se.rvalegal.

~pme .ai. \Ufirnú.ão e JFlll[NAJ[t po1t mnLatii.s dle

p1ratt:icanramm

lLim1íll

[Jrndlil.os 1L AJP]E]8.A§1

ato
e dle

sce9pu[ce1r;· en111L dleifresa
UJDill

itnommemtto

p~ra

.."'

<.'

"

M[1mú.stJru da ]Fazr:em1dla.,
u.mma
s[u.uação socíal a1g1rndl«Jt, vâvenolada 1rn11.mma favela !loca[ e commo
1resposra, a JFlU[NAl[, co1mst[turremm gir1lllpos técm&cos dlre t1rabaU10,
ouzro,

<lfllJle

lllnnm JreUgioso

expõe

mada constataeam

ao

sobro a exlsrênoia

e pe1t10llle1mê1mcia dle

íridíos Jílléll(l[lllrella áurea, poJrcémm, pa1ra a\te][lldle1r aos zeolamos

1fe[ttos

pe[a iiITTp1re1msa dlo Caurdleal Arcebtspo dle JF01rtaleza, co1mclburú.,ra1om
pela ex[stê1rncu.a
dle [1midlú.os, 1ma~[ll.l[e1la ár-ea, pessoas, (j[lllle, corno
lbe1om

dle1omostn.".atlITT

atdlepttos

anrnto§ adlnü1mfot1rat[vos,

1rehm41llmtes,

neoessãdade
estes

os

1mecess[radlos~

ic

corno

a

é 1crni.ãe dl21. mm.ai.io1rla das [1rnve1rnções1 n11~0 t[ve1rann

dl[f[crnlldladles

ap1resce1mradla,

po1rémrn,

1rec1mc1t.í:lura10lll

1rrepett[Jr a a1ltr.e1t1rnattu.va

ern

pois, os escudos re'velam '1[1Lme

1mo10111e Joscé

Co1rdleu.1ro,

s[lburação,

81[UJiií3limdlo

Ul-nr.es :lf oí

Cjpll[r:e

lht.áilb[lliITTemttef ap1roveií.tt:::aumd!o=se
aig1Unms lhtalbrr.raimtes

A1r(jrrnkll[ocesce pcedl[1r esmoãas,

eles

co1ITT

dl<e

11.Jllíll1t socii.óllogo

dla

dle

áurea

1t.mílllla

v[e1ramm

a

11.ogo .age1rndlo1Uc umL

e1rnco1rn1t:ro, e tumdlo corraeçour 1po1r ai.

pode ií3l
\lfümií.ão, ll[U.Ure é p1rop1r[rera1r[a dl;ais te1riras hndl[ge1mK11§, dlrec[auranr po1Jr
Ü

(j[llJ(C se

mesres

[1md[aga

cé

otll1lU1tOS1

S<e

pe1nm~um,e1rnte ií.1rndl[ge 1rn.ai.1' Croio .i:1ru[e
não, 1m101nmive1rnt1e, ,qrur:aurndlo a p1rióp1r[a lJl1rn[.ão jjá t[m1Una «Jt1f01r:<lldlo esras
tunnm de seus Ó1rg~osj at posse

1

Jrlrll<E';§llnas 1te1rir.ai.6 dlcesde 1l«:J2JL. O co1mt1r~ur[o se1r[a .ai.dli01nii.ti1r

1p1rndlest-1e

a UíJíllu..ão 5;e1r pairlte e Jj1rn[z dlo seu p1rólP1rií.o [1mtre1r<esse,. De 01rnt1ro

!adlo1 corno

lleg«n.R, dlo

adhITTitiiJr

se ffaça

Jrasa dlo dlevll.dlo

1táh1rn[a

co1mt1r.adl[tó1rão e dlai <1umnpll.a

plU[bHc,tdladle e

dla

llegallitdadlce,

defesa, dlo
1negil."as

piroc<es6o

p1ru.mtc[p[o

dl«n

co1ms1tÍ!.tucloirna[s

co1rasag1radla§emrn rodas as Carnas Democrártcas"

Desde
concebe

o Esrado

lllrll«llJt'lfCllllll O

(j[U.lf<ll.U1tdlo,
piradcanrndlo

flJlÚ.JrteÚ.tO

1d[<e

J?1r[mnuei1rat Co1rntlirut[ção
1r<eguilaune1mt;ai ai. ação

[mil!.'..llao

lb1r.asitll1eu1ro

1mUJ!Illlll

autos

p1rop1ru.edla,d[et

do

[1mJj1UnrÍLdl[cost

onde

l[10lllpé1r[ot

acitmrna dlas

dle

se
Jjog.aurndlo à

]Di1rceú.tof

COJlll'Sa!.g1rai.d[o

dlitsc1ril.1nr11ú.1tnattó1rú.at,

\cstaJI."

Estado

e

,d[e6dle

pat1r.at ~rurcet

será 1tll1rnet o dlb-eú.tto

ai.

se

<llo

g.aura1mdas co1rn~ttilru[cÜ01rnais

lfiurn11dl«ll1tn1e1tnttatlÍ.st ou iestatllnos ai.b1rú.!l1tdlo as po1rras dlat solbsce1ratu1tilai. dla

raossa ifed1~1r.aição, p;ai1r«11 as 01rg.ar.1rnlz«llçõies Não Gove1nrna1m1e1mraii§ e
01rgai.1mu.zai.ção dlas Naçõe"B iLJllrnu.dlast vil.1remm 1rnuunru lfUJ[ll:11.Jnrot lfllão

«-Jhedlaur.aur

destas 'Naçõe-s
][1t1tdt6..ge1mat§i co1Lns1tiut11.u[1L1tdlo prefll[lll[ce1mos Prvthmt:or:ados, dleJL1tt1ro dl.<11.
not;i.sai. JFecllen.-.cJtçãio?
JR..[~pu1ez21.s exii.sttie:JUrn, tt:te.·1nrittóJr[os .auurn ll:::»lltet6·

1m.1Ut[to dl[stt-<n1m1t~i,

a

ú.midlep1e1mdle1mcua

z/

w

ç

,u

~:-,r,
tf;T.
Proc l\.'_iL., LL[t

9

.(

fls._....._,~--,.
ftabrlaa,~~.....i.i.i...a.,.,...._

tra1ombé1orn, ttu.udlo -Jf avor-ece
mornerato

estabelecer,
tte1r1rat

e

a

1l.l[][Jilla

ação dlesra 1m.élltl1.L1nreza, pois~ mo

(jprne a lUlim[~o, 1poss1U[[ a 1p1r1e1r1rogat[va

ern seu 1be1mcif[c[o o
po1mlma foza

dloiomhu[o

be1mfeito1rias

dhe ela

p1róp1ria

dle 1Lmrn1a ánre«ll dle

i1mcai.llClll&áveis1

dllilrieiltos

bens púhUcos
dlo 1om1Unrnu.cu.p[o, 'ipure
possure
sura
ialucto1mo1omu.a1.,
conjumtos
lhtalbitacd.ou1tais, zona
ibmdl1.Lustt1r-iall, tll.1ldlo Isso as fava§, sem publl[cií.dade dla 1p0Jrtt«1Urú.a (lpLlle
dlesigno1rn os a1.ge1mtes ]paira ta1.1mto, se1ITT o co1mt1radlitó1rlo e sern o
cll[1re[to clle aiílíllplla dlef esa, e1mífümm, sesm o devido
p1ruoes§o llegal.
semm cortheceer da e:,dstêimc[a our n~iio dlo dl[1re[1to dl<e p1rop1rtedknd<e,
Isso causa-nos peiripllex[dlai.dle.
t1ra1msfe1rií.cllos à

rercebros,

NlILIDADE DAS POR1-:AJUAS
F"'AL TA DE PUBLICIDADE= INEFICÁCIA
é <yue a§ Por tar'iae referieuci.a<la'S', não
foram publicadaB no órgão oiiciel cornpet:ent:e,. o <C[Ue ilie reu'ra oe
eieicos e a eficécie, incernos e excernos que delas pos&.am advir, não
ceado, port:ant:o,. validade algu.u1a.
O ]Presidente
<la ]FllJ[NAl[, à época, ao sanoioriar
a
O rna.is grave

Por tar-ia 9upran1.encí.onada~
resolveu
cri.ar o Gnr Purtdarnerrrado
no
Deoroco
22/ Ç>lr entretanto,
es<[Ueceu a.9.uela autortd.a.<le, ele fazer
constar ua9rne:la portaria.1 a data 9.ue a rrreerna errrrar'ia orri vi.gor1
,es.peci.a.hnente, por11:1ueo decreto referi.do, no seu § 5º, <lo Art. 2°,

dererrninava
a pub.licaç.ão do ato constitutivo
abrindo trrn lapso temporal
para a participação
pe§soas de direito, no processo, úi verbie.

do referido
Gi1L
de determinadas

All. 2• - A demarcação das terras l!adicionalmente ocupadas oelos índios será Plfüdida dl? identilicaç,ão po1 G1upo
T fo1ico, 'l'P. procederá aos est1Jdos e !etJan!,3mentos, s fim de .atender ao disposto no§ 1 °. do Arl. 2:31 . ,ja C,Jnstituiç 30.
§ 5• · Os ó19ãos públicos federais, estaduais e municipais devem, no âmbito de mas compelências, e as entid~des civis é
facultado, prestar, peiarM o Gruoo Técnico. informacões sot,re a ârea objeto de estudo, no l)!arn de trinta dias a partir
da publicação do ato que constituir o 1efe1ido Grupo.
(Grifei).

JDepreende-s1t'!

d.-ai., 9ue,

a portaria

que constituiu
o
G1f', PASSARIA A TER EFICÁCIA APÓS A SUA PUBLICAÇ.~0, <-1ue al.iás, é ato
formal
-:p.1e visa ae.ts\eg:urar os efei.to9 externos
e propiciar
o seu
,conheci.n1cnto
ie controle
pelos Í.uteres§ados dí.retos e pelo povo ern
ger.a.l. .a.tr«J.vé@ dos motos l.eg.ais.

10
':.'>'l

Proe. N.' (),) 1 1
Fie.

v(,

/ ()

B o 10() to

Rubrlea

~vs ato., e conrrat,,s admínisttatktt~ Qllt' omitirem 011 i:ksat@fli:ktem J p11bliddai:k ne,es.dría nâá sà deLí·am de produ.-ír
si:11s regularese/e1toJ como se e,1-p,WJ1 a invah'dado p,:,r fôlla desse lff/111.~ko de elicJda e moralidade. f sem pJJbbd,,
nJo 1/wm os {)Iam, {)ãfa in,pugniÇ$o adrrinl!tlilli'ã ou ~açio iudicíi (Jllef o de dKadêndi {)ira irr,petraçlo de
mandsdo de segtJ1KJÇa{f 21.1 di.s r:h publk;ç$,;J. QWI os r:lt? f)lescriçio da ar-io cJbíi.w.,_
O Mescr'e ]H[ely]Lopes no mes1110 livro,

P· 86 ten@i.na,
1

verhis:
"Publkidack éa dfw/..qãçâo olkW do àfo p~a conhedmenlo púb!h, e inicio de seus eleitos eNternos. fü( p01qi.~ as kis,
atos e cMttaro.~ admnistratAl()s a» pr(1dU.:."'fm av,se(Juincias iur/dkas klfi dos @i.tM (lUI! ,,.~ emitem m.;em publidd$tk

ciata adQIÍ!irem ,,alidade 1/(/N@t.rat ist,, i p~~e as p~~s e terc@ir,,s.
A pub/ki-lãde nlo é elenient,, formatir,.1,1 do ato; i teQ111'si?o de e!idCJa e nk,r~dBd~ Av í.~o mesn1,,, ,,.( at,,s irregu!are.<:não
se convalidam com a pub/k.açk,,. neri, o.~ regulares a di_;pensam 1ma SUJ ex@oüibllidadl', auind1.1 a lei ou t~ tl'gulaml'r.to a
e.1ige·~ (ú'iileil.

]Eisque,
sa.o a@segurados

Bem

a publicação,

a todo:!il,viola-se

o

não Fhrern oe prazo9 9ue
do dewido processo

prlnc[pio

legal.
O pri.nci.pi.o da publicidade dos aroe adrntnlscrattvos,
ob_íetiva precipuamente
o conhecirnento
e o controle destes atos
pelos interessados
diretos, pelas entidades, órg'ãos públí.cos. le p(!:~Lo
povo em geralt ({Ue poderão através dos me-ios oonst.ícuoioriais,
controlar,
fiscalizar e denunciar
qualquer
ilegalidade
proveniente
di€~st.e~,
ei~ por,que o .artigo 37, <la CIP, hnpõ,e à aclrntrrist raçâo públtc.a,
obedtência aos princí.pioe d11.:.: leg'alidade, i1npessoalí.dade, moraliclade
e ptsblicidede dentre outros.
o inciso lLX, do artigo 50., da ClP, dtz que
.ua lei só paderá
rest:ringir a publicidade
dos aéos processuais
<f'Iando a delesa. da ínt:únidade orr o iruiereese social o ex.igirein".
A propó~ito

Comentando
Zauedla di. Piet.ro diz:

este

pr,eccito,

a

Dra.

Maria

Sylvi.a

·~· .. ,,,nw a Admíníst,ado Aíblka lllfeli íntms.~spúNko.t nJá se ÍIJ..f/lki ,., .,ígiA, de .~ti$at,,s pr,,~s.~L~ a
Si' estiver !'nl ,~.,_q,_, a ::."l'guran~~a
oúblka; ou qw ,, asJun/0, se diVu/..Qa(k, t.o.,.~ olfflckr a intinl.'°dade di det@f11*1ida tiessos. sffll aw/QUIJI
b~efki,, Nra ,, in~esse púb/i,:,,; p,."lde oc,wer que Yil certas dtcunstândaf.. o int!'f@!SP públic,, estei,a ff/1
,:,wltro com ,, direÍlo a intímidide, hN1ese em QUe 3t/ll~ det,'l' ~t. ~ce1 em dN!Ímenta d@ste, pela ã{)/kaçâó
&, prindpk, di sw1emada d,., infete."'(e pú/.l!ir:o s,'if:ire o indMdual..

nlo rer qw ,., próprio irw1erse púótiv as.<im determine, c,11110, pa l'Nempb,
1

O Dr. Sérgio
«le Andréa
Ferrrelra., no
Cosnancárioe à Oonecicuiçêo, 30. vot; pá,,g. 9,8,, cornencendo
enA suuiliee . essirn diz:

seu livro
a aiecérie

u,!4 administ1;;çáo pública tem seus meios p1Óptios de divulgação, de comunicação ..
que sio os dilrios oficiais, e, q11ando se trate de atos internos, onas eleitos não
ariniam tera!iros fora do âmhl7o do Ó1gio ou entidade, os boler,"r3 kuemos:
"
««Ati.fr, em matiria ;;dminisl,aliva, tanto l]ti,mlo nd it1dsdkional as notifkaçóes e (
intimações sJo fundamentais, como ga,antia do dkeito de defesa, das ,equerentes,
per,mte a adminislraçiD pública, p,1ra ciência de atos e dedsõe«; início de tluênci<17

,,J'

jVI

ll

dos pr;nos rt,urs11ís "'prtssuposto, portanto, da o,o,,ência dt> p1edusáo, ínclusivi!
da chamada coisa íu/.qqd.llf/minÍilf.i.f.iJ!l . ": ..
"A publicidade, na medida em que di conhecimento geia/,. da atua~áo
administrafiPa, enseja a eletividade di! outro p1incípio bJslco, que i o do controle e
liscãzaçáo da administr~lo pública. R {GfileiJ.

A matéria 9:uestionada nos presentes autos, envolve
aro administrativo
praticado pela ]RU[NAJ[, e 9:ue vem regulamentado
no Decr'ero 22/ 91, onde no seu § 50. indtca expres@amente
a
obrigatoriedade
de publlcação do ato que constitui o Grupo T éoruco,
para o início de fluência de prazo e neste oaso, a publicidade a cp.1ese
refere o Decreto regulamentador,
é a publicidade de âmbito nacional.
vale dizer, a do Diário Oficial da lU[ntão, vez 1me, para exercerem os
deveres atinentes as suas competências,
os órgãos públicos fecleraís,
estaduais e· munici.p,a.is, eó roderi.am tomar conhecimento
do ato
constitutivo do Gruro Técnico, praticado pelo Pr'esiclerrre da JFUJINAJI,
através do órgão ofíoial. de pubUcação dos atos públicos com efeito
externo, no oaso o Diár io Oficial da lU[nião, i.sto por9ue, tendo as
Porrarlas em c:iuestão, sido publicadas apenas através de bobet'irn de
circulação interna da ]F!Li[NAJI, não alc.,ançari.a o conhecimento
elos
órgãos púhli..cos interessados! rmrtto menos,
das errttdacles oi.vis, e
estas não poderia1n vis a
exercere1n a faculdade de prestaren1
perante o Gn1po Técnico,
as informações
sobre a área objeto de
estudo, no prazo de trinta dias, contados da puhli.cayão do ato, de 9me
faz menção o disrosidvo
referido, considerando
9ue1 em se tratando
de órgão de divulgação
interna da ]FllJ[NAl[r não
adngi.ri..a estas
entidades no 9:me concerne ao conhecimento
e-xt.erno da<{uele ato,
estaria a ]Fl[J[NAJ! ferindo di.reito Hquido e certo assegurado em norma
«::p.1e regularmenta
este procedimento,
1ual se_ja,o <li.rei.to de terceiros
exercerem
perante
o Gn.1po Téoruoo, faculdade
da mais alta
relevância
na identificação
e d eltrruraçâo da área 9ue pretende
demarcar a ]FIU[NAJ[.
SOMENTE
PIIBLICIDADE

PODERÁ

ESTABELECIDOS

OS LIMI7ES

i.ndigen.as

ATRA VÊS

DE.

LEI

VIR. A SER. R.ESTR.INGIDA

NA CARTA

F.SPECÍFICA
DENTRO

É
DOS

Q...UE

A

LIMITES

FEDER.AI..

DA I'ROTEÇ~O

CONS77TUCIONAL

A 9ue@tão de i.denti.fi.cação e delimitação
das terras
se. apre@enta de f onna con1plexa, entretanto,
não -pode

s{J (
vt(t

l'rv
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Pro,. N,•
Fre.

g.:~ (_l ( l{ L·

1'f

Ruhrlc•

;

r))(j

J:Q

afastar dos di.ta1nee estabeleci.dos. pela Constituição JPederal vi.gente1 e
as Corisctttrtçõee
de 69, 67, 46, 37 e 34, di.plon-.as oonsrtruoionais
que
conferiram
detenní.nada
proteção
às terras
habitadas, segundo os

usos, costumes e rradtçôes pelos Inclios, de onde vem a. ícléia essencial
de permanência,
explicitada pela nonna constitucional.
JBvi.dientemente, 1ue esta proteção tutelar conferida
aos

í.nd1..osnão

rode

di.screpar

da

situação

atual

e do

consen\Slo
histórico,
Pois, ninguén-.
converte-se
tndtgena
por
sirrrples
manifestação
de vontade, vez que, ser' in<lí.gena não oorrsiare ru.rrrt ato
de rnarrifesraçâo fornial; ser à..ndí.genaré ter nascldo ín dío, í.111.portater
sido or'iado, educado
e domesticado
segundo
os usos, oost.urrtes e
tradições dos í.ndi.osda origem a 9ue pertence .

-

.,,.

INEXISTENCIA
DE I'OPULAÇAO
INDÍGENA
NO CEARÁ
DECLARADA
PELA LEGISLAÇÃO
EPELAFUNAI

Na verdade,
as populações
indigen.as
no Ceará
oorrioça rarn a ser ext'irrtas desde 18351 quando através ela ]LA:-1i Pro'vInoia!
n o 2, de 13 de maio de 1835, já suprirr1i.a as vtlas dos iridios de Soure e
Arrornche@, já ern 1850,.através da Decisão nº 92,, de '.21 de outubro de
1850, O

Mi.ni.S\téri.o do

nacionais as terras

l[n1péri.o marrda
incorporar
.aos proprios
dos inclios, 9:ue já não vtviarn rnais alcleados e si.m

<lí.~persos.

dei.x.ar de ress.71.ltar,
ainda, ,que a
população
i.ndí.g-ena, por Iooaltzação dos grupos
divulgada
pela
lFlLJ[Nl\J{, ern 30/ oo/fü. não indica a exi§tência
de riual9uer tribo
indígena no Esraclo do Ceará; no ano anterior, 1980~ a JFlU[NAJ( elaborou
Não

pnden1.os

d.a sua coord.eua,ção
de engenh.ari.a
um
1napa
n.a11.::iona.l,
indi.c:ando to<las .a.§ reservas
e par9ues
in<lí.gen.a~, faze nelas, po@to6
indí.gena'9,
po\'ilt.os de
atração,
lirnit.ando
a área
elas ddegad.a~
region~_ts. onde observa-se
cquc inexiste no Estacio do Ceará 9ua.l(1uer
td.bo ou ár'ea ind,gena
e corrohorando
tudo isto, o
An-1ui.vo de

:a.través

Serviço
oorrstarrce

Presídenre

JPúblko

do

]Estado do

IE@píri.toSanto,

ex.eedtu

seus arqutvo@, onde con~t.a o a viso recebido
da Provtnoia do JEsp(rito Santo, 1ue lhe foi cemettdo

de

pell

certidão

p~o

·4t

t

·~,.

--, ') , , I '4.7'7,t;

P1e1. N." ~.. l "-(
FI,.
J j

Rubrla.
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u

.

I) v.,'),( l /:.G

Mírrisré.rIo dos Neg:óci.os do ][n1pérí..o, datado de 21 de outubro de 1850
onde consta
o avfso expedido
à Pr'ovfnoía do Ceará, rnandando
seí{Üeetrar

e incorporar
aos (nclioe

aoe

JP'róprios Nacionai8,
todas as terras
concedidas
que já não viviam
mais abdeaclos, e strn
dispersos e confundidos na ll.1.3.Ss.3. da ropulação, trata-se da Decisão nº
92, de 21 de outubro de 1850, _iá a ]Decisão n ° 364, de zo de novembro
de 1855, do Minlsrérto da lPazenda., disciplinava
as rior mae sobre o
aforamento
dos terrenos pertencent,es
a.os índios de Meceja.na-Ce, <la

rnesma forma <{Ue anreriorrnente,

através. da Leí JP'rovincial nº 6, de 5
de julho de 185"2t O Ministério
da !Fazenda, disciplinava
que os cerrenos
de exttntas aldeias de índios fossem revertida.@ ao clorníruo nacional.
Oportuno
reeealtar
1que
a Decisão 283, de 26 <le
serembro
de 1870, O Ministério da JF.azenda,rnarida proceder contra os
í.ndí..ví.<luos
que rêrn irrvadtdo as terras pertencientres outrora as abdoias
de Mecejana,
Arr-ouohcs
e Soure, na parte
eart que ern qu1t.~ não
eedverern
ocupada.~ por aforamento, ou en1 virtude de po§ee rnaricicla
pelo g()verno;
erri aeg;uí.<l.a, através
do Decreto
n ° Z.6-JZ, <le Zo de
outubro
<l,e 181,151 o g"OV1erno foi. atrror-izaclo a alienar
as rer-ras das
aldeias exrtrrtas ique eeti.veren1. aforadae.

Ressalce-se

ruais, quet

_iá

no séoirlo XJ[Xta faruosa !Leí.
<l(e 'Ir erras <l«:. J[1npéri.o(ILei. tr011 de 18 / ,'.MJ)/ 18$0)1 p•rinçipal rnar-co
hisrórtco no orclenamerrto
fundiário hr.aeileiro, aeeirn regulamentava:

• ,, ,r,rDispõe sobre as teuas devolutas no
império, e acerca das que são possuídas por
títulos de sesmaria sem preenchimento das
condições legais.,. bem como por simples
título de posse menss e pacífica; e
determina que.. medidas e demsrcedes as
tuimeires. sejam elas cedidas a títu/o
oneroso, assim para empresas oetticútetes.
como para estabelecimento de colônias
nacionais e de estlaangeiros.,. .autorizado o

governo

a

promover

a

colonização

est,angeira na forma que se declara.
Se de fato as te-r ras que
desej:a.1n demarcar
corno
serrdo dos T.hlf»IE!Sh§, a JFl{J{N.i\J[ não teria ignorado
stra existência,
até
irtíoio cla d'ecac l a d e 8o. polSr
• sua u'l' ttrna eetat.tsttoa ,qu~ oo n h e.~,emos e
o irucuo
<p.i:e foi di.vulga<l.a e pubUcada
e-rri Uvro
esortro e PµBLICADO PELA
PRÓPRIA lFlll[Nl\)[ - A VERDADE SOBRE O INDTO BRASH.EIR.O - no
seu Capí.tulo 2 - 9ue trata da Jf»OJP'lUULAÇÃO l(~f]()J[GIBNA:Q.l!"J[A~nrpva
II

,t/1

Prol- N.' (~

Fl1,_8
Rubrica

SÃ.O OS J[NDJ[OS l~RAS][JLJG][JROS,
ONDIE VUVJEM seguinte assertiva:

e

r-s-

1'1

{f{rÇU)

~/(1( ),
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Consta

a

~ UMA POPULAÇÃO
Q.UE SE ENCONTRA
DISPERSA
POR QJIASE
TODO O PAÍS,.
VIVENDO EM DIFERENTES
ESTÁGIOS DE
ACULTURAÇÃO.
.E1W
APENAS
CINCO
UNIDADES
DA FEDElU.ÇÃO
BRASH...EIRA
NÃO EXISTEM INDIOS: PIAUÍ. CEARÁ, RIO
GRANDE DO NORTE .RIO DE [ANEIRO
E
TERRITÓRIO
DE
T~NANDO
DE
NORONILA. n O GR11'"'0É NOSSO. ./\ AFJR,1',L\ÇÃO É
D,.\FUNAI.

Neste rneerno l.ivr-o, no Capitulo 4, de 41me trata - OS
GJRJU[JPOS J[NJ[)JIGIENAS: SlU[A J[llJlVIERSJ[JDADIE - pág'. 21/i9, a JFl[J[NAl[
anexa trrna eeracíerloa ela POPULAÇÃO INDÍGENA POR LOCALIZAÇÃO DOS
GRUPOSt
DATADA

ESTIMADOS
DE

INOIOS

ARREDIO~\

SEM

EXATA

LOCALIZAÇÂ.Or

30/o6/fü.
No Geará não existia e nem e-xist.ern írrdioe, pcrém, no
9me algun~
rruesioriár-ios .abriram par.a determinados

momento

r-urtoulas

0§

des.provtdos

à necessidade

d.e for'mação cultural e echrcaoiorial, associado
de sobrevivência,
uma exp.ectat.i.va 4"1e 9ue ser índio

in1porta

em receber
proteção
e ajuda
do Governo
!Federal, não
pr<eci.§Ou da ]FlU[NAJ[ colocar os pé@ no Ceará para qu(~ um grande
número
de. pessoas se iderrtificassem
como descendentes
de in<lio6:~
não pelo fato de serern
ou não ,seren1,
mas uruoamerrre
pela
iexpectati.va.
de vi.re1n .a t.<e:r, rrrrta áre.a de terra benefiçi.ada, corn. 111n.a
ri.(preza produzi.da por pesisioa.9 na sua rria ic-r ia do rrreerrro ní.vel destesi.
alé1n da contestante,
com a diferença de 9ue não são preguiçoso§,
'
- de a sem terra H , 9me vvvern
•
-corrio acquelee que crrvooarn a oori d'1.ç.-a.o
a
1nen<lig:arern nas vias. das grande§ cidades, oom o apoto pee.soal <le
nruiras autoridades,
t.uclo isco reflete
de forma aguda a necessidade
de hnplementaçã.o
de poH.t.ir.,.as sooiais, de acerrdtrnerrto
.ao homerr1
neceS1si.t..ado e legí..sl.aç.ão
coibindo a rnaru.ptrlação e irso clesras pessoa@,
bem como, de rrurdariças urgentes
na pclí.tica educacional,
par.a <{Ue
não ,s1e def'onne ~ for-mação cultural
deste povo.
Q

nouadarrierrre

Il0'§§0

Paí.@ convive

na área <la produção

.

-corrt

problen1a-si
de ernpregos., de assiscênoia

=.
social,

!11,,11
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méclioa

e echrcaoiorial.
Corrvtvernos
oorn os g:raves proble1nas
<la
cr imínalbdade <las grand,es. oi. dacles e hoje já avariçarn pelos interiore-9,
todos provocados
pelas dificuldades
<le trabalho, de ali1nentação,
de
assí.stênd.a médica e amparo à família <{Ue outrora era unida e ho_í,e
encontra-s(e bastante <lebilita<la, face as circunstânci.as
9:me r'ocle-iarrt os
seus membros, e, a contestante
vem contribuindo
de for rna séria para
arrren izar estes proble1nas.

Não preoisamos falar a1C1ut neste instante, da falta de
tutela do Esraclo ooru os negros que e.m te1nros passados vivera1n as
a1uarguras da escravidão ,e hoje, habrtarn as nossas penitenciária~. não
of e1·ece qualquer
paralelo
oorn os rriernbvoe de outras raças; 9c
<[Ueremos oubdar <los usos e ooscurnes e das tradiçõee. dos in<lí.g·,enas,
por ,qmenão proteg:er a9ueles 9me transportados
erri rorões de na'vios
chegrara.1n à nossa JP1.átda e não cirrharn oo mo fugir,
pois não
iconh<t~ian.1.
as UO§Sa9terras. enquanto
que, os íncllos, eetee.. ee1npre qrne

foram

colocados

a ~erviço

do homem

conh1t~ia1n b1en1 as U0§9a.S
terras;
trsuf'r-ul.rarn.

d.vi..liza.do, fugian-t porcrpre

eare foi urn priv-Hégi.o que os

í

nd ios

cr

desí..g·nad.opela JfllLJ[NAJ[ clisranciou-se do espirí.to
contido
no texto oonsutruoiorial, írrvaclí.u e pretende
macular <lí.riei. tos
ique já s1e finnaran1
há rrurit'o te1npo
e na própria
leg:í.slação
pertinente,
poi.e, o fato
de
exíettrern
pe§soas oorri a.lg·uma
O

descendência
i.ndig:1ena, rrras, irrrei.ranreuce
integradas.
à orvil.ização,
errt área urhana,
de unta g-rand,r., metropolie, não correeponde
a
previs.ão prot1ecionista contida na Conerir uição }Pederal.

As terras

indí.genas não podem

vir a ser demarcadas

ror
pre@Ull'Ç-ãO
OU arnb-içâo,
({Ual@({Uer 9ue
sejam,
porque,
a
predominar
esta regra, e~tarLamo~ irncurstonando
na seara d.o oorrfisco
de terras indtscrtmínado,
usando -corrto faohacla a causa i.ndí.gena,
rrurico errrbora saibarnos 9ue o propósito
irteeor upnrloeo serve mais à
§iltl.$fação de det.erniinadas
filosofia.@ e oult.uras poH.tLCél@ retrógrada~.
<lo 9ue rnesrno ao inte·res@e da causa indí.gena.

A Fa:zce'lr8da~Ol(eidadre• 'irure e1rnco1rnr.tJrldl=Sie enoravada
mo pce1ríuuniett11:o [demttli.Hc<11dto pela ]FlU[NAl[, corno jpOSs[ve[ á1rea de

ocupação

[ndl[ge1rnJJ.,

1tTJ.âio pode

vh-- ai

aiífetrt11dlai, pois~ os
\be1nre1mos de 1nnLa1rtmtlhtat são [1msurcetive[s dle v[ir a se1rcemrn
dle1mLat.1rc.,rrdlos, un,esmrno 9[1tme ll"lo1r <11U. 1ti1.vessemm pe•wat.1rrrn.lbulLai.dlo os
ÍL1mdláo§ dle IC]('il1atiigpure1r dlce1rno1nm[naçãot
vez "1ruue:, -- o pireceit?
co»sdru,doimaa.
dlfrãge-se às 1te1r1ras dlevoluirt.ns, '11"'"· Imlbitadfs
se1r

1/
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por [1mdl[os. ltJradlú.c[o1raahne1rate
e emrn caráter
pe1rnna1me1mtret
reoebertam
a plrotceção co1mst[tt1Urc[oJLllatt
O 1relatór[o rlle v[age1tn ao JílllllUllmÚ.cu.pii.o de Cauoaâa,

feú.to pello MJUR..AJD=Coo1rdle1rnadlo1râa dle Terras ][1rndl[gemtai.s, dlatÁildlo
dlre Jju.mmlhto de JL986t [mrlf orrna às 1füs~ 1t36t o segu.d1mte:
"15mrn

atenção

ao

plecUdlo

dla

A.1r~putldliocese dle ]Fo1rraleza, o MJDR.A1D
a1t1ravés dla PoJrtaur[a 1m O 30,

co1mstú.t1t..n[u,

dle 08 dle alb1rU dle 1L986,

publicada
no
da União de 09.04.86~

Diário Oficial
corníssão dlesthitadlaa plrooedle1r esuados
p1r-eHnnil.1ma1res
ar.o
pirocesso
1rreg1U&airaaçãí.o Jf1Urn1tdl[á_r[a. ,,

consíssão

No
irellalta o

1r(eRató1r[o, às

Jrnll(esmmo

ffll§.,

de

"Ul[1LI[ella

1l43/1t,1H~,

Bceglllcii.irnte;

ss1ru.udlo [eva a c1re1r c:irrne

do

f oram

Hto1rall

1onvedl[dla

e1om

dlii.spe1rnava!llll

sendo

(jpt.1r,e

os

1m:ai.

[mtdl[os

se

dl;ai
ou do

c]lh--etoJres

terras.

dl,e suas

exttneos

c0Jrnsecipu[(ê1mcila

<eJLllll

adliITT[1m[sttJraçâio dle

esbutho

a[dleaume1mtos

0§

Os 1rrela1tó1rii.os

p1rov[1mc[a[s dle 1t839 até J!863 ~p1resce1mt;ai1om
esta

hn.if OJrJITT;éll.ÇâÍ.O, rmas

1Ln1rlll.at

1ressallva

consãderando
dl[§po1mú.v,e[s
C][lll(<e

Jlllát 'iruce

a

restes

<R 1mat1L1nne:za

e

Ste

o corrtexro

ifazer
dados,

das 1fo1m1tes
Jht[stó1rÍlco emm

ff01rann dlalbo1radlas.

A ex1t1remrua esoassez

dle con1tlmiechnemuto

ettn11o=llrt[§tÓ1ru.co sobre

os ilnndl[os ,]to Ceará

nnairg·emrn. ~puce se
lf[zessce1urn
avaltações etqprnâvocadlas 1mo semutu.dlo dle
§ie1rce1nrn co1ms[dle1radlos cex.1tbn.tos ai.1m1tes. dlo
seur
1reg[§tt1ro etmiogwádfitco,Isco
é
dleUJc

parcialn1enée

considerando
font:es
crônicas

dv

verdadeiro

que

a

meiori»

disponíveis
procodesa
de
viageHl
e rr3'labs

o<(]

das

V:
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provinciais
que
trat:arn
generican,ent:e
do assunto, deixando
persistir ÚÚ'OrHlaçõeserrôneas coH10
a que at:ribuí conotação diversa ao
que significa a grafia ªtapuia~ =- (O
l(Jt1eg1d.to é nosso"]. m
Corno

exemplo,

obser-va-se

geirall

teuultê1mcia

a

se

coirn§ú.dle1r211r

dla popUJillaçãío

cext[nçãto

mm[sBões do Ceará

11.11mrna
<.ll.

hmdlág·,em1.ai dias

corno

1res1JJ&radlo dla

cJl[speirsâío out dia mm[sc[1:cennaç;àio ,emm unnrn
pe1ru.odlo ,gpuce comctde
com
o dla
jpu[bll[caiç.ãío dia JLe[ 601! de n8501 9pure t1r~uta
dlas p1r[1m-n.ceti1rat8 medidas
1nella1t[ vais à
01rolem1aição da ,estJr11.J[t1LJUl".at .agir.ái1rta
l8i1rasU llILnpeir~at .. , .

dlo

Aseím ve1r[1Hca=se mo 1r<ella.tó1ri10 dle 1t863 a
ú.mdFoiriílíllaç~o de !l[llllte os '~[mudlú.os iam se
extit1rng1ücil.1rndlo"e1ITT Jlbii.:aipaba1 M1es.seja1rnat:1

Arronches,

Soure,

Ca1L1[Cd'l.Ú.21.

Moir Velllmo(JF[giuneliredlo
§egiunrndlo

este

e Mo1mttec:,

J iúurn[o1r,

1L86312o),

[1mdlilo§

dloc1.1.1nílílle1mto, os

<j["U.lfe peJFIITT.at1mecâ.at1om 1rn<11 Jreg[ão estai.va1rn
1mu.sttuoraidlos
à pop1ucfat,ção dle 1•ifo1r«11sttr.e[1nos
tg[UJ[<e excedemdo-os

<elflll l[ltUJ[JITT<elf01

u.1rndhúrst1rfot11[.aunm

e

1tott:alliílíll<em1tie

dle

se

Jril.«:JrUCceza

«11poss.at1rndlo

tt<e1nras([dle-1m!'20 )· Errn

S1UC.í:Il6

v[stat dlu.sso seg11.1ce a 1rnot[c[at

de <j[11.ltr.e os
patt1rfütnô1m1lo~

u1nespectt:ô. vos

ter1ru.tto1r[a[s11tte1rfauílíll t,[do fürnco1rpo1radlos à
Faze
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DAS

BRASILEIROS.

FALTA DE AMPARO LEGAL
'

18

NO

DE ALMOT~,,A

Não e'xisce 9.ual<fuer arnp.aro legal para sustentação
da Por-rar'ia 1.366/9'2, de 04/ 019/ 92, do Presidente
da ]FlU[NAU.criando o
GT par.a i.<lenti.fir....ar
e deli.nli.ta.r as terras
indtgenas
dos (ndio~
lrJR.IEMJEMJlllÉ, no distrito de Alrnofala, no n1unicí.pio de J[tare111a,e 9ue
adentram
ern quase 80% na área <le propriedade
da contestante,
considerando
que a posse
de Í.ndios veio
a receber
proteç~o
constí..tuci.onal a partir da Carta. de 1934, e as terras desta.(contestant~}
oorno bem declara a certidão do Cartório de ]Registro de ][móveis do
Aoaraú-Cfi, foram adq:uiridas antes. do advento
do Código
Civil
l~rasi.leiro ,que data de 19116. Não existe 9ual9uer
regi~tro
9:uer S'e_ia
judicial,
contencioso
ou adrnirrisrratrvo,
9:ue denuncie
a pre~e·nç.a
' . d e ,Ln,d'Los na<p.1ela area
'
d e terra, e, especLa
' lmerire, por(.1ue
rossess,.ona
durante
to-do esse lapso <le tempo, irnrmer-as ações de l(J[§l(J[CAJ?J[ÃO
ajuizadas na Comarca de Aoaraú, clie áreas de terra siruadas no
perhnetro
deseja demarcar
a lFlll[NAU, receberam
se1npre
a
rnantf'estação
de ausência de interrese
da lU[Nl[ÃO, Por não se tratar
de terras a ela pertencente,
não pode a ll.J[NJ[1'.0 JFJRDJERAJL, durante
arros, ter declara.do falta de intere~se
e de um momento
para outro
mudar seu posid.onamento,
poi~. isto vi.ola as garantta~
Legais 9rne
todo cidadão tem, independente,
da preohrsão deste <li.rei.to.

-r=

Cr i.rrre não é só rrrat.ar-ou roubar, crin1e rnaior e não
capltula.do
nas Ie is peuai.s é a 1nanipulação
das oorisorêrroias,
elas
-<.lmbi,ções e esp~ctativas
de pessoas incautas- re desprovi.das
,de
entendimento
e de conhecimento
da9uilo 9ue de§ejam para si e i,-..,.ara
os seus entes queridos,
pois, aquelas pessoas 9ue hoje se pr~tam
em
fantasiar-se
de índios, e.em nem ao menos conhecie:re·m hem ao 9ue é
ser írrdto, na verdade.
são cidadãos integrados
desde os ant.epaseados
à coletividade
brasi.lei.ra, e que possuem
os- rrresrnoe __ di.reitos e os
rrreerrroe

deveres

anteriormente,

n.~sc1sradosi

a este

por lei aos clorna is habtrarrres

proce9So

corrnpção

das

do paí.s,

. /

1/

conclência~1
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pessoa.~,olas ja.1na.i.s t irrharn 19e identificado oorno in<Hg·enae., e mulro
rrrertoe erarn reconhecidas
pelos órgãos of'ioiais co1npetente§.
Mesrno
que
i.nd.igena, a pa.rtt.r do rnorrterrto

a coletividade
nacional,
conferidas aos Indíos.

lr rata-se

antepassa.dos
t.errham
orí.g·e111
que este§ descendentes
se integraram
perdera1n
as prerrog·a.tivas
territoriais
seus

d e uma

+
VLO

l"e-nora
' contra

." .
a corrscrencta

de

rurí.cola.s incautos, um <lesesthnulo à pro<ludvi<la<le· e ao progres§o
<la9uelas pessoas, 9ue a.gora serrrern-se adot:.ad .•rn pela lU[ni.ãir.i <p.1[,e no
curto entender
destas,
deverá doravante
rnant.ê-Ios e p1'eservá-los a
salvo de <[Uah:p.rerne-ce'9~ida~de maior, aliados,
a i.nterferêncí..a
de
errrtdacles estragei.ras
cpte teve Iruoio logo (p.1e se c@taheleceu
a

prhnei.ra li.de [udiclal, além de se1"e1n manchetes
frequentes
na
imprensa rraoio.na l e i.nternad.011.al, tudo isso se co.nscirari rurrn sa9:ue
aos debi.Ht.ados recursos públicos da nação, Feitos se1n nenhum
amparo Le·gal.
JHra._j.a visra quet crarntrarn a nfvel nacíonal, mais de :?;'.PO
procedhnentoe
Judi..ci.ai..econtra a d1e1narcaç.ão de rer-ras indíg:enae,
sempre oorn caracrer íscioas ídencícas a esta, e ensejando conflttos,
-corrt a própria
U[nião lP<ederal, Mi.niscêr ios, J\utan1uia.e lPe<lerai€<t

Estados Federados

e Muni.ctpi.o~, além de cenrenas e centenas
de
p(eseoae. jurí.<li.cas e Físicae, onde
o custo indenizatório
abrirá sern
dÚ'úda rnais um ralo de escoamento
elos egcassos r-eorrreos público§
da nação,

o que

reflete ee1n dúvida a mecess.i..dad1e de eocarrre apurado
em s,ede aclrntrusr.ratãva, vi.san<lo exonerar a 1[.J[Nl[Ã.0

do contraditório
JPJEJDJEJRAIL de pr-ejuizoe. causados pela dtsfunclonaltdade
da JRJ{NAJ!
n:-1ue ern muitos oasoe extrapola o caráter legalL, e i.ngr,e~ga no ca1npo
da arb icrar tedacle, oorrio aconteceu
erri Itar'ema, onde
d.a
Políoia ]Federal .a.co1npanharam o Grupo Técnico
e irrrpe-db-arn
.,.-{ualt:.1rne1· exercici.o <lo<lil'eito de propriedade
<los contestantes.
1

-s=v=

A 9:uestão da demarcação

das terras indí.genas. ros:9ue

um forte componente

orrtootortal,
quando
a poUti.(::a indigenista
era
conduzida
pela própria IFIU[NAJ[,
9ue a conduzia
l!i\e1npreno isie·nti.<lo de
.atender
aos i.nter~@~
rei.nvi.di.cat.ód.o'SI
,ele grupos
cncertxeoiomeie;
penni.tin<lo
9ue N:açõe~ outras vi.91.umbrem uma incerneoionelizeçêa
dae nações indígenas
bresiieiree;
renegando
a luta dos rroseos
antepressado~, <[Ue,com rnuira fibra, honradez e patrtods1no
Iutararn
na defesa
dos nossos exten~os terri.tórtos.
O trabalho p0Htko-1ni.li.t,ar
de CA}(IA§, politico-di.plorr1ata
ele RIO
BR.i!NJ.,.:O, polí.ti.co~
hurn.anit..ári.o de RONDON. todos defendendo
a Nação ll.'k.a@ileirado
rtsco de f1·.ag.me;ntaç.ão cer r iror-ial, .assegurando
e· reservando
as no@fr.a.sl

.

, _'í,(,

/

tf/
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reservando
População

ae nossas
fronteiras1 aoulrtrr anclo
in<lí.g-ena à Corrumhão Nacional.

A DOUTRINA

e

integ'rando

a

""
E AJURISPRUDENCIA

O lP'rofessor Miguel Reale, errt Parecer
aooscado aos
autos da Ação Cí.vel Ordinária
nº 278-8, apreciada
pelo Supremo
Tribunal ]Federal em plenário de 10/ o8/83, e que julg'ou p,roc(t~dent1e: a
açâo promovi.da por Oswalclo Daunt Saltes do Amaral contra a lU[ni.âo
JFed1erale a JPUNAU,por desapropriação
indireta de trrna gleha de

terra que adquiriu do Estado de Mato Grosso, com área de ç,.7'58 ha,
eirtrada na 111.argen1. direita do lR.io Xi.ngu, aseirn se marrifesta-om
de r@fl?mbiar as dbrio.-ir?Ôé 1.1.'lfl.-littJr:irmab.- QUI? acabam de ser mena,,nada.~ assinala qw, nió t"lbs/âfl(I? ss
ariaç.Ó1?s /ermino/ó_qi,.-asoc,wida.~ d@sdl? f9;.?4, o QUI? o 1~110 f1.,nstitudonaltem tido em 1.,sta é ~1·dus1< ,an;ente a d~esa da
fJL'SSI? dos /n,ir.:>s QUI? aindà ~ k't"ll1 a margl?m da Cl~·iliiJçáo naâr..wa!, ,..,.,-,nst1tu1ndo núde'OS NPUladonais de cultura
f)l/fl'/lfivõ'1ih: 4..'ifJ)
"{}1?1xr1's

~1

1

Murlo l?lltbora ,, .4rt 18G tenh.3 sub~wldo a e,~$·sio "posse de te11<1s de
silvícol<1s que nelas se ach.:1.'11 perm<1nentemenle focalizados", f,11..V ests autra: "'posse das tetres
que h11bit,1m", parffe·oos etidente.. ob)-etT./a t' insig~ pareceris"ta,. Ql.11? sd intl?gram ,., pat,1i11&m., da Uniio aqut?fas

glebas ~w f)()dem :;er considetadas "habitadas oeos ind(Ql?nas.. nela se locali.·aflt.,tr: C1.')!11 tcdss as c..:Jracter/stk-as de
uma trifu.. :Sl?dent..iria ou nâo"(ils. 45/J.l
Obseri a ainda o P11..1: F/ea.te que "i, nom.3dismo ou a mobilidade dos slfvic.o/a; nio aU!orfa.. toda,~~- a llnii'o a estender
"ad libill.illl": oa Jto wilateratde Pl.ii1.' arbiiiio.. a âre.; qw t,,4ri'. 4°. item IV da ati.Jal D.Ylsllfiildo J'le c1.rie1i?
1

ft'fi. 451l

do ronto
de vista do Pr'of. Miguel ]~,ale. por9uanto.
corrrerrtarrto
o Art, 186 da
Corist.it.ujçâo de 1~,
aoenrou <[Ue o texto re~petta a po@se do sil.vícola,
posse a que ainda se exige
o pressuposto
da pennanênci.a.
Cornerrtár'Ios à Constituição de 1'9'67, TOMO V][, pags. 435 e seguintes.
O Mestre

JP>ontes
de Miranda, não discrepa

No Mandado de S1egur:a11ça nº '.21.2151 o Mi.ni.f!ltro JDbci.o
Mira nela,
]Relator,
emitiu
em
,sieu voto
consi.derações
que
aoornparrharn
o entendimento
de Miguel Reale re., de Pontes
die
Mi.randa, in verbis:
~Aferido r:iue a; te1m em csusa nio si,, ocup.3das por ;ilvicol3,;, 011 j;i nJo o eram desde o; idos de 1960. q,.ie parece ter
s~fo .ti Jp,J,:.3 sua t13mmi;s30 .3 oa!ticulares pêlo E.;t;do de ~hto Gr,Js,;o, os tí111lo:; do; ír,iegr.3ntes, .3 .3dmitir que tenh3~;

,e,>J,m,m, ''" origem, m,naóari. à..,,,,,,;,.,," R..; ame ''"" '"""" """""·

e1I/
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No Mandado d.1C: Segurança. ?.o.Z:W,
do <{ualfoi. Relator
o Ministro, Cunha JP'eixoto, o emitente
Ministro
Cordeiro
Guerra
aduziu, a propósito
da interpretação
do § 1°, do Art, 1~, estas
onsíderaçõesr
"NL, m~u enw,(#l isto tá pM~ "' $1)/Kado no.~ ,;etos em QW as ferres teiNII eMAIMl1ente heblt<1detpelos .wk1J/eJ,
{)OKlUe íá foram
ocwMJesl)Ws TK!ldo!. Dinindeoc,put daArl 198:
':as t~1as habitada., peki:: ifvkoJa_,; ..,ão inalfenái,ei, f"tt."1$ tern'h.1..- QW a lei lede!al dete1minã!, a eles tõbenr:!1.1 a sua po..':Je
f)etffli!!nt?rrle e fie~ ,mr/JKirft.1 o seu t:i,fi/o ou usuúuto eArlu.wo des IICJUf~S fJdtUl<ilt e~ tcrda.., éJ..( U(,fi/;,des nela.,

m.~ ~ outro me&,, nós WRtÍimos ati nin/isca, toda.t M t~rss d@ t.."'0/JôC~~ ou Jx~J..
e.'li.,fentes·~

PressL,PÔ@ e/~1(.1a a or:vt1açio das terras pe/,.""/S süv,àiias. De modo Que, na espiá@ · hi @ii:kn~ (-'Írii.,s f)fL'bl@mas ben1
rt'!saltados ~,1 emhente R&atof · entmio que o p,1.~,uídt.v .~gpimecA, 1xf 11~1.!!rs tffebkfi.-,.- ,:Ji.., éstad,,, em f)fiffas ~a.-,
nJo ~lfle m es1Joúecfi., do frulo do -'~ tt3bafhi., sem incknkw!,. Quand,., o r:k'iiiwh im.rade o lemr&io lnd/gena e S@
est~~ce t>da lNr,a, ne.~s CJSOJ.•• ~ M de apbr os §§ 1° e 2° di.1 .4rt. 19..~ mas ni'o no aso do ff1kw~·t1dor. &,
desbrairador do Pai;: DeiID, a,sini i.,to bem dso. como avant p1emi~1 do meu pensamentt,, f)(.lf{}Ue não m!? deio
/e~& Pt11 um ~ntinJ@fll~711tP n~ tirientadt1. QW ptid@ c1.:v1du.'li a al!l..ifia do Paí..-., ou a in{}Uh?tai.,ão Ma{. am ft'sr.NatJós

imprevisíveis~~

NO TOCANTE AO MÉRITO

Não restam
~OMÍN10-ox--p~~B,

chrviclas, que A CERTIDÃO DE FILIAÇÃO
de propded.ade
do contestante,

DE

é

l~rovasübst.ãfict:al

e segura ele 9.ue ali não exisrern indigen:as, sendo os
tí.tulos de propriedade
deste(contes.tante),
váli.dos legalmente,
não
podendo a ]FlU[NA)[ i.nclui..rou nelas penetrar
como se terras indí.genas
f oeserrt, do mesmo modo <fUe a 1U[ni.ãonão poderia
e rtern pode
sttbrrret.ê-Ía a <JUalqmer processo des.a.propriatório,
considerando
9ue a
IFAZIENJDA
§OILJEDAJDIE é uma área urbanizada, oorn vártos conjuntos
habiraclonaís,
prédios
públicos
do muni..cipio e do Mirustér-io da
Marinha(lU[ni.ão
!Gede·ral),
e
atende
a todos
os re9uisttos
con@tituci.on.ai.s e ela leg-i..sl.açãoordinária, no rooartre
a seu uso e ao
at.errd.irrierrro das normas legais de urbanização
gerando
unia carga
tri.hutári.a para o munici.pi.o de Cauoaia. Qpalquer
ato praticado
pela
IFILI[NAJ[ e l!J[Nl(ÂO, visando a apropriação
do imóvel denominado
JFAZJENJDA§OlLlEDAJDlE, constituirá
esbúl.io possessódo,
doravante,
criminoso,
poi.s,
já estão bem ci.e·ntes do contido
da certidão
constante
dos autos, e que até então não foram desconsti.tuí.das.
As terras
de propriedade
do Coru'esta
ad9uiridas
antes do advento
da"Constituição
de 1934., pç.r
e daí passaram a ser negociadas
com outros particulare§,
possa re-gistrar __ a ocupação
indigena,
para sua habitação,

.

sev

nre, forarn
particulares
sem l(lllle
em r.,.ar~ter

'~'if11
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pennanente,

alcançáveis

logo, os negócios .iurí.d.icosque se sucederam
pelas rrorrnas constitucionais
pasteri.ores.

não são

Neste

passo, é que analisamos a ação aclrrttntsrrat.iva
da JFllJ[NA.J[, CARENTE DE RESPALDO LEGAL, face a realidade a<p.1i exrosta
de forma Inooncroversa, de modo 9:ue, as conse9:u&ncias juri.dicas da
ação praticada pela JFJIJ{NAJ[ se apresentam
como ILEGAIS E ABUSIVAS\
devendo roi.sr serem declaradas nulas de pleno direito.
Não reerararn
clúvtdas, tarribérn,
que além
da
ínefloácta das
l?ortarias, o Glr ror ela oonscicuído, também,
se
apresenta
ilegiti.mo, face a sua constituição
per pessoas estranhas à
lFlLl[N.i\.J[, <{Uando muito,
poderiam
ter
participado
na forma
estabelecida
no Deor-ero 22/ 91, vigente à época, sendo de péssima
9.uaUdade
o procedimento
admini@trad.vo
da JFlU[NAJ[ no 9ue diz
respeito à identificação
e delimitação da ár-ea supostamente
indigena,
do mesmo modo, 9:ue, assim tarrtbérn procedeu
na identific.,ação
de
supostos

írodios.

conseguinte,
com base
nessas
comprovada
a localização permanente,
.à éroca dos primeiros negócios [urtdlcos que deram origem a filiação
d.e domí.ni.o do írnóvef.P AZIEN1DA SOILIEDAJDJE,de (ndios T APIEJmAS,
situados na ár-ea em foco, como deseja susrentar a lFll(NAll ern seu
relatório acéfalo.
À presença
da JFlLI[NAl[ na regi.ão, revela....se pois,
ileg(tima,
face a prova clocuu1ental
acostada aos autos, ficando
evidenciado
9me as pr.essoas envolvidas
nesta ação da JFll[NAJl, não
tiveram
Uill
compcrta1nento
regular
re saudável,
de modo <(Ue
pudessem
comprovar
a posse permanente
de (ndi.os na área de
propriced.ade do Contestante
e sern estes sina.Í.9exteriores e ef errvos
de habitação, de roças e culturas i.ndí.genas, tais como: as aldei.as, os
instrumentos
de caça e pesca diverso dos utilizados pelo homem
aoutttrrado,
Ie'va-nos a crer 9:ue a ]Fundação constituiu
apenas uma
prova presurntda,
or1uestrad.a por intermediários
in~rupulosos
9ue
Não h:á no
informações,
entender

part:1.cular, ror

nada tê1n a ver com a proteç.ão

tutelar

oferecida

aos indigenas.

a certi.dão de filiação de
domínio da ]Fazenda Sol.edad.e, 9ue se reveste de fé pública e ique
indica a aquisição do referido imóvel em datas arrcerfor-es ao advento
do Código Civil, fazendo a juntada
tarubérn de Certi.d~9 do ]Registro
de J[n1óveis <laComarca do Cauoaia-Clê, dando conta de que não exrsr.e
J[sto ro-sto,

acostando

23

anti.g:a Vila Soure, hoje 11.1.unicipi.o
de Cauoaia, e1n 11.0111.e dos í.ndios
T APIElllASt quer seja de ordem federal, estadual ou outros, além dos
autos adrníniscracivos serem desprovidos de eficácia, face a ausência
de publicidade
da Portaria inicial, (§ 5º, Art. iº, Dec. 2.2/ 91), da
i.legit:hnidade
dos co1nronent:es
do GT,
e ainda, os inúmeros
documentos
que cerdficam
a inexistência
de terras indí.genas no
Esraclo elo Ceará, inclusive estatí.sticas erri livro oficial publi.caclo pela
18l.l[NA][, o Contest.a.nte pede a V. Exa., que
atentando
para todos
estes elernenros de convicção, DECLARE A INEXISTêNCIA
DE TERRAS
INDÍGENAS

NA ÁREA DESCRITA

NA CERTIDÃO

DO ]REGISTRO DE ]{MÓVEIS DA

considerando
que
prosseguimento
da demanda
_íudicial só tende a aumentar
prejuízos que do contestante
já ve1n sofrendo.
lFAZ]ENJDA

SOLEDADB,

EM

CAUCAIA-CB,

]!>. Defer'irnertto.

/CE 5152

o
os

_,,..,_

..• ~,-'

.

:-~ .

•.

ESTADO 00

CEARA -

CAR1'Ô!HO

COMARCA DE

CARTÚHIO CAHLINDA PAULA ,.. 2.º OFÍCIO
Rua Coronel
MARIA

Correia,

1591

~

'~.

Telefone: 342-0493

CARLJNDA PAULA FERNANDES
2\1 Tabelloa e Escrivã

NYDIA AEJANE D~ PAULA T. CAVALCANTE
· ·
Subatltu·ta-''
':··
·
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... : :····

,

..

.

·*:
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e demais
anexos, Oflclala de Tftulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Jurf dicas, Hipotecas e
MAR'IA CARLINDA

PAULA

Segunda Tabelião

1

FERNANDES,

do. Clvel

e Escrivã

• do Registro de Imóveis da Comarca de Caucala, Estado do Ceará, por nomeação le'gal, etc ..••

CER'rIFICO,

a ·requerimento

quej dan do buscas.. noa livros
go, dentre

eles

deparei-me

verbal

da par·t e in t ereaaada

arquiva.dos neste

'
'
Cartorio,a

com 'o Livro Auxiliar

08-B (Dec. Lei nR

58,dc 10-12~J:9J7) e n nl e às fla.16)
a 166,encon·trei
do teor seguinte:
lH? 17,lU.GIB'.l'Ho - Ilmo. Sr. Oficial
,
,
de Imoveia

d a Comarca de Oaucaia.Inova.r

te

Arr1.'lda Ltdao ,firma

Vioente

Bro.nco,nsi1t1-72,em

Registro
do Registro

à rua

do

Barão

Nordes

do

Rio

conr'o rmí dnde com que

di].

n9. 58, de 10 do <lozomb:ro
de 19 37, aJ.tera.do:
.

pelo

For·to,leza.-Ce.,vom,de

pÕ. e o decre·to-lei

o

- !mobiliaria

estabelecida

meu ca_r

nQ271,de 28 de fevereiro de 1967,com o Memorial'

deoreto-~ei

.
,
que junta os· documentos nec esaar-Io a ,fazer

o a esclarecimentos

gi.dos pela lei,a·fim

êspeoial

propriedade

a inscrição

de ubter

Xavier de

de Mar-í.a Elisa

Oliveira

o ent s Ferreira

de Arruda Coelho, situado
r
pela :SR 222,per1me·tro
urbano da refericla
.
man ado Fazenda Soleclr:l.do t1H-tra

a

'

.ezj

do terreno

de

e do espÓlio de Vi

em Cauoaie.,

atravessa·ao
.

-

Cidade de Caucaia,

àe r vendido

através

deno

do Oiatema. ·

Lo üeamen to s Ls - O im~vol denomina-se ttFazênda Soledaden,

de

situado

uro ano da Cidade de Coucaia
com 190 auperquadras,num total de 5.139 lotes e 13 praças
"'
.
,
,
denominaçuo,conforme
planta anexa. 212 - Sua are a
·total
e

no Mun.icipio

2o871.618,0üm2,ou

ae j a 287,lG na a ser

,

Fazenda Soledo.de que tem urna arca
.
'
esquerda

e direi

a ·referida
ae r lotead1:1

vai

,

de ·caucaia,per!metro

to. da DR 222, a rua

estrada

asfalta.ela

é a si

de Fortaleza.

tuafü.1.

à

desmembrado da

1.593,2

Ha.3i2 .. -

Fioa

de

referido.
a

marBem

Coronel Correia, que a:provéi ta

BR 2~2, aendo que a :primeira

margem esquerda

a Caucaia,cujtl

sem

planta

desta

encontra-se

estrada,

área
de

a

quem

aprovada pelo.

·

•·.

. ·• • .

,. .• ••

... .• - . ·1

1

•

• •••~.:,,.

•• ~~~;~:-~

::,..

1' • •

••••

j

. ~ Pr@fE;?i tura de Caucaia.4g - O Lo tieem enuo limi ta-Be com ·te±iras;· da·: F§;: ~.
·•

l

•

.' . ,.zenda..·soledade.5g -· Ae ruas do loteamento
"

1

•

das de 20 me·tro e, num to tiul, de arruamento

são d,e 12 metros e

pam.

'i ·

anos se acha comprovado no s do cumenuo s apensos

W:Uª

ár~a. de 153. 792m2. G~ - . O dominio

da Solofü~de, foi
Imobiliária

adquirida

Agrícola

.

pra e venda registrada
·· .. "·1944. Viaonte
veira

Faz~

S. A. ,por escritura

'

no Oar-to r í,o de Hegiatro

3 C,ílo.119/120,da.ta.do

Ferreira

veí.r a adquiriram

ao niaaorial.A

de Artur Temoteo de Lima

Raí.mundo do Olivelra
.

nQl.534,~ivro

caia.,sob

do espÓlio

vinte:
o cu

~e maia de

de posse

de

pela
de ÔOf!!

'de

Oau

de 18 de setembro

de Arruda Coelho e Maria

o imóvel da Imobiliro-ia

'
Ir.a:.oveis
.

Elisa

Xavier

'

de

-

de

Oli

Raimundo de

Agrfoola

•·

aven!

de 614. 772m2. Aa praças

r·.

~

•

011,

B. A. tJ?Or esori "tura de compz-a e venda de 4 · de dezembro de 1968,

registra.da

no Cartório

de Im~vej.a de Cauoaia,so~

dat adr, de 31. de março de 1969. A

erj. da Fazenda

r('l~

.

(

tuida dos seguintes terraioo anexos:
pr as com os seguintes

~imiteo:

í

ao norte,com
meia légua

Salgado

1

das terras

•

se integra
a mais

de Cuucaia,e)Q-Soure,assim
Toipu, ao ,Sul da Cidade

Malicias;ao

,

pro-

.

na referida
.

a

que divide
doa :indios,

an·tigo aldeiarnento

propriedade

Solada.de; .

de cem {100) anos aro r-ado e "a 1':i;e.feitura.

descriminados:

a) um terreno

de Ouuc aâ a, com a quantidade

de metros

que se ~

·

dentro das aeguan te s extremas:

gua de terras

.

con sti-

de terras

'

1

encontrar,

é

.J·G,:

e sul.j com o Rio Ceara'

•

forei:r·as,do

(J) t~rrenos

2) Três

l) meia legua

po en'b ej com a picada

••

' í,o util,tombem
,
'
jo · dom í.n

Sole dade

,

a~ nascente

c1o Oi"ti;ao

nn5.842,Livro

I

'
prcpr.í
aa, acima de ao.rI tas; ao po ente,cqn:l o Riacho.
sul,com

o Rio .cear~;ao

f

ao nascente, com a meia

no r-t ej com: a.antiga

•'

1~

1\z

O

f-<

5

· das

estrada

que

-

no açude . ao sul da Cidade de Ouuo af a em direção . · a eat a
Capi
'
tal, at.e'. extremar com a aludida meia J.egua.;b)
Um terreno.
denominado

passa

Umari, lie;ado

ao primeiro
'
roeçar na linha di visoria

.

dan terra.a
no ponto
vaí, desta

trada

foreiras,ao
.

pelo

.

qu e aep ar a a aludida
antigo

em que essa linha
Capi·tru

para

.

,

,

,

di1.'.'isoriu cruza
pela

.

,

linho.

a.

·que
e..ê.

-

na..dirqçao

no Salgado
estrada

-,

ao

mencionado;

corihec í.da por

,
divisaria

do Sul para o norte,
ate o marco do Umuri,looalizado
.
Oiti,com 220 m eb ro a de largura,ao
longo da citada
'

já

í

com a es·crada velha,

Caucaia,tEllllbem

referida

,

meia Legua propr

ald13iamanto .dos Índios

a Ciilfü.le_de

da q__oledade,soguindo
.

Sul, 1. 320 metro e de compr-ímerrbo , a

do

-

da Soleda

.. ~(.

. .

'

~r

a .~

~~oEAA'tÍ~'1
r. ~
V

(ôv
~

.

~~

..t

•

.

11,
'

-

,\.

.

..
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•
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I

•

'

I

'

•

I,

.

,

'
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Substituta
·
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,
•
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• f!~r t ·;
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CONTIHU AÇÃO:

,
ao IJOente, com o ~erreno

Itambe, adiante

nominado Itambé, com oi to centos
e ente ao po ent e , ao longo
te metro s do terreno

8tfo

n arem os

.

vinte

a ex't

.

de licença.

desta

nas

Capital

e via

'

term.!_

pelo lugar

dai para~

.

.

'.

Mullmgu,ate

norte.

com

mil tresentos

e·

.

de fw1do at e e:,ctreJ11ar com o Salgado do Oi·~if J)
'
~,Jarinhu o al&l(;~aclo a a margem esquerda
do

,
er e a do terreno o d e
.
,
~
,...,

Ce,.1.ra,com

.

que vai

do

onde terminarem os duzentos

Umr:iri,pasoando

,·

metros

metro a de frente,

du errt r-aüa velha

mo·tros,f.:leguin<lo

di

descri to; e) Um terreno

e oi·tent'a

paru Cauc ad a, a começar do ponto

enuuo

.

expedida

,,..,

oo nf ro nt aç o e a e limi·tes,t.!oneta.ntes

j

pelo

chefe

,

,...

-~.

~

.

.

da Delegacia

Uma
Rio

c ar t a

da

.-

do Serviço,

de .Patrimô
.
...

de compra. .. e
to·tal. doo terrenos da Fazen

n í.o da Uni ao no Cear.a,
t1.'ai1scri·ta na oi t ada escritura
.

de.

v~da

fu.~a

4 de dezembro de 1968. A

•

,

da Soledade

•

o de l5.932.'750m2 ou,1.593,27

de Lo t eemon to o b eúeo e o d e urbr:mizaçã.o

O plano
•

cuí a.con í'o rm e p Lun t a aprovada pela
'

c a.i aj b'em como a egu e os reqnisi·!ios
•
aias

da leioAs

ví.us

de ordem 1 tecnioa•

""

é

Oliveira

toda

,

....,

.

p ar-üo intec;r:.mt~1 do mesmo, Verificando

fazendo

p rea en t e HEUoorif:\l e os documentos
dó p~ 1:ilico por meio

de edita.is

1

. .faça-se

,

o devido

A

exige!!

de largura,

Anibaí,

legais

.

anexo. ao presente

registro

~

que''os

,na· forma
.

.

menorial

jll!!

do

e que fica

.

a conformidade

instru.e,peço
da

••••

Cau

a do curnent aç ao n ec euaard a p ar a o registro

Lo üeamen'boj conf'o rm e relação

•'

ºªR

de

Francisco

do engenheiro

•

de
1

do Arru da Coelho. Em cumpr-fm
ento ao exigências

tu o declar,.u1·te
·~

..•.

pro j eto

:

e as

de comun.í.c aç ao tem 12 e 20 metros

re sp ec ti ~r::i.mente, Des enh~

•

Municipal
I

A.

ç

'

de Loteamento:-

da Cidade

Prefeitura
'

1

Ha.l'lano

Beja

.lei, d~corri

do o

. do

p~azo
torna

-

para -Reus f'.e1tos legata.Têrmos

em

oue

... ,

.•.•

"'·

P.

deferimcnto.Caucaia;02

e Jfilleiro

ô

ele 1970,Iloberto

vei}a •.CERlIF,ICO · ma:1. s que, à margem do e i t·ado Registro n217,
· tre;i. a av~rbação
tifico,

lançada

às·fls.

AV .01-17 .nata:

seguinte:

166 a 169,do

de :Elnmanuel Oliveira

judioiaJ.mmte,engenheiro

Arruda

civil.,RG

à

~szooo.397',993-87,reaidente

com c.P.F,

mesmo livro,

e ASTIL - Assessoria

Rep. Ltda. ,firma

sediada

em FortaJ.eze-Ce.

... a/904,ildeota,com

o.o.e.

Lo·teamento Parque
em terreno

mar'gem do presente

de Cauoa.ia;Que o Loteamento

'

posto

.'de

total

dos proprietário
-Munio:Ípio,em

'a

registro

en tela

Loteamonto

Parque

e

ela

fioa

a

Petição

anexos, averbo,

,o eeguinte:-·Que

localizado

Soledade

cidade

exc.tuaí.vamen te '

.e de l66,l6hao

Que

a

Co!!

,sendo

e j, divididas

das SU1:>ETIQUADRAS - A,B,C,D,E,F,G,H,I

o

'e executado

Fortaleza,.."Sobral;

,

Co:1

e

Soledade, zona urbana desta

margem esquerda da. Rodovia BR-222, trecho

area

nszl.690,

no CRECL

exo.Lueí.vemerrte pl0n.ejado

desmembrado da Fazenda

,

,na Av, Santos Dumont, 2789,

Soledade,deate

Sol·edade,foi

CE

'
Imobiliária

,
Tecnica

de 1993 e aos documentos

fica,'a

brasilei,

MF nQ0?.?66,702/0001-20,1nacrita

d.Ôminos do Loteamento Parque

teor

- 420 ;_D,CREA. -

151 Região, sob nQ 260-J, represen tan tea legais~

como averbado

Coelho,

Avenida Rui Barbosa

,Udeota, em Fortal.eza...Ce.,

data.da de 12 de abril

do

de 1993,Pro to co l,o nQ 23. 346. Ce,E

26 de abril

a requerimento

·ro,aeparado

· à

enco!! !.

.

~

ôii~t.

X~vier·d~ ....

2.950

em

I

lotes,

tendo, ainda

gradouroa

o mesmo, 08 (oi to)

p~blicos;e

que os lotes

-

destinadas
à pre;;aa e .12_) ~ /
11A1•
medem 15,00m x .. 33,00rn ~

áreas

do tipo

g

e os do tipo 11B" medem ~2,00m X 33,00m,com 495,0~m2 e 396,0~2,
re.§_
(
pectivamente; cujas car-ac t er'Lat cas atuais do .terreno onde se acha O

p:

<J

í

referido

...,

(

'.

ponto 44,loc~izado

gulo interno
•

36,~ooal.izado

.

em direçuo

'

.

.

rodovia BR-222,que liga

LeB'be-Oeate,por

cz

·Norte,Partindo

do j

.

Fortaleza

a RodoVia BR-222, até o ponto 45.Dai segue com·~
, .

ân

de 183200•0011 por onde rnede 539,00
'

1

.
metro

•

da rodovia

BR-222-.(Vide

que partindo

.•.•

ao oeste-leste,com

a .at e o

•

aa margens

.•.•

392,40 metros

. da

um angulo

do ponto

.

interno

,

ângulo

ponto

•

••

planta).Sul,

39, segue

de 88S!45'00",.Por

até o po n to 40,da.1 com outro

em

dire

onde

intemo

.

l.f~.f~:~,t~~~-~;~~:S~"~.,!?:~:V~~41

Form!:

ci ~i~Fai~d:·:~~;~;:~~·.-~~!:.UPa.rtindo

com a zona
gue-ee na direçãb~[-,,i ~Õi-te' · ·

·l"v,t)i..s.i·:.>
"º·

' . '
•• c:/~TAÜl'.l:~,-·o:r:.
·.._~..,,.....llrltlr

1

.::·;;·;:i,-;iõ~or~.

;.1R • .,,,

1~"":~"·

\JJ ~gulo

.

.

,.,. .•. ,~.1:
•. "I-.

.

o;;

in~emo

dó

cle1B12021001:

ponto ,41 s~:
1

.
.

.

de l05S20_6'00",por)

,..~::,j'~

AA-FILl1~---...

•

mede

por onde mede
(vide .:P:anta) :-Oba.-Ix,
ponto 39 ao i:ionto(4l: .... !f'orm~. ·'O"\l:e:d.d""'SW!~.• do~ferid.o
imovel e faz limi

tes

.. ,

. .

.

;

. •. ,.·.- .. -,,,.__.~ •.~.

~J...
(X.
(
11o.,, ••••• ,, ••

w

tu

_

Q

m~

N

do por um aegm sn t o de reta
ç

.

™~~j~
~~a

-. 166,l6ha. ;}~ ~

onde mede 1.397,~0

'

tros,margeando

-

e Confronta.çoea:-ao

as m~gens

a Caucaia.,aegue-se

,

as aeguint~a:-A:rea
.

rJ.m.etro:-5,581,95m.;Limitea

'

'

Loteamento encravado,sao

!~!

fu

//

i ,.~..

f'.

,.

-.

';.

~'9

'*'/.~ ~
'U/( U. •,2•TABB
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ESTADO
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2, Tebelloe e Escrivã

Subatltuta

'
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CONTIITUAçlO i
onde mede 585,27 m.etros,at~

o ponto 42.Dai com outro

ângulo

,

inte,r

no de 160i25 2' 00" por onde mede 328, 87 metro e ate o ponto 4 3. O"bs;
Ib ponto. 41 -ao ponto

43 faz divisas

dade; do ponto 43,segue

com outro

ângulo

onde mede 140, 00 metros, até o. ponto
222. 0bs:

Do ponto 43 ao ponto

zen da Soledade
gulo interno
37,da.i

(vide

intemo

44 ,àa margens

44 .faz divisas

interno

da rodo via

36,com

do ponto

de 18020010011,

234,00 metros até o ponto 38.Da.i com outro
199222100",por

onde mede 337,34m ate o ponto

37 faz

divisas

por

ate o ponto

onde

mede

39.0be:

· de

reira

adquirido,em

maior

porção,peloa

herdeiros

37

de Vicente

me as Transoriçoes
Caucaia,26

6070 e 60~9,deste

de abril

vale ante, Oficial

de 1993. (a)Nydia

a Suba ·~i tuta, o fiz

f'orme o originaJ.,lançado
f'ielmen·te

extral

.
Cartorio
,

'as f'ls.

a presente

Rejane
escrever

cer~idão,do

-~Caucaia,05

.

já

e livro

,

1

CARTÔRJO

IX)

Fer

,

de PauJ.a. '.Pavarea

C,!:

e suba e revi. Está

ºº!!

referidos,donde

de,;J..993.
RIDI3TRO.

CIJIUNOA PAULA

li', CJ\RUND.\ PAULAPBRNAND91
'
:Z'TABBLIOA B BSCRIVÃ
KYl>IA RBIJ\NB DB PAULA TAVARIII
CAV

bem e

fé.

~0'~--\J~
OFICIALA

-

terre

de Imoveia.Dou fe.

que dou

de maio.

ao

de 011 veira, confo_E

de Arruda Coelho _e de Maria El.iza Xavier
""

36

Do ponto

ponto 39 faz limites com a zona O da Fazenda Soledade.Cujo
no foi

Fa
um ~

,

de Oauc aí.a e do ponto

com a cidade

:BR-

interno

ângulo

,

por

oom a zona D da

plenta).Oeate,Partindo

ângulo

Sol.!:?,

de 180Q00'0011

de 71Q5l'OOTI,por onde mede 482,00 metroa

com outro

ao ponto

a da Fazenda

oom a zona

1

-<
.
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ur

•

aucuãa

i.iaria Carl:1.nda Po.ulo. Fornamles

JI\

tlo

úe l1:1Jvoiz

G,J-

fü.1.
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REGISTRO DE IMóVEIG fol~runa~~~~?
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sob n.: 60,?.~ , · .de.x.::~x. lmóvoJ
saçulnte : "]ilt1.~9núr.i:.:.•
r> .
,,,
Solodn.dc". Hn.vcra pura pD.{!OJl!.Cllto u viµvtt meeiro. Innci6. OJ.i voiru Arruela .Coêlho, de oua mo Laçfío , quinze por canto dn Fa.z_cnd; Solednde, oi tundn. ;-;; ..
---------te I.hmioíp~ o de cuucn ín , mi!.
_c_ond_oin:I:ni.9_ç_om
..
02 . _g,emaio horcla iro o e co:n tlo.,

",.otol

.•••••••

.,

-~------------~--~~~
___... ------------------------· .. ·--·-·---·
~.~t~aria ~~liza =~avier de Oliveira, o.vo.lin.da os 8()1, a.~ Fnzoncln per't011c1Jn--"

-·-

-------------

·-·-

-

~~
i~ye:?:~a:!'inclo crn l!Cr~)280.000, 00, sendo ezsim,.~s q_uinze r.ur ..E_cnt_o co::
reopopdentc
a. cinq_uento. e doir~ mil e quinht~ntoo ·e.:::_~~.~~-º;Aos he i-dc f.r-o o

.r -w:~riu. Irucy Ol:f.veiru
- elo Arruda. EllnOllger,Iluimundo
Apnrccido. I,1aria ele Oliveira
Arruda Th:lrroo,Yicente
----Coê.lho ,Fra.nciaco
Aníbal
ele Oliveira
Ar-ruda Coêlho,
.., __ "'

.

~;-Coê.lho
,~·~·..

,Eliezer

Olivciru

---··--Arruda

de Oliveira

..

--

í

...>,4._ ,., .•••...

,,.~.....

.•.

r'Lno.. Oli.•.. voira

Arruda

CoÔlho, Jm:::ié Gera~,do Oliveira

~1ive:l.rr:i. de Arrutla Coêl}].º,de

cincocn-ta

cruzeiroo

lio por quo ne reopon~e.biliztun
--quo nba cru~rnirof1 cada um,itlportando

nv111

----

va-«
J~s1111~-

d.e Arruela, Eimn:?~lll.i.aJ.

ou.as lcc,í tir:1us i1o valor do §e~cnoYE_1~-º

é nc1·esc;ida

nov:.~stcaclr·. tuna,.que

I

.......-/'

cento do. Fnze11du Soledudo cm conclominio confo21ne uc :i.lKt clcccrito, no
-~'t':"'--~----~~~~....._------------~~
lor de de aenue te mil e quinl::.entoB cruzeiro o cada um .Aos hGruei roo

_ -- ---

'

Ferrei:r2
de Arrvlla
·1Iru.11ilcnr 0].i vo ra Ar···
do Arruda. Coêlho I haverá cad.u. ~llt c:inc~- por

-••

das dívi.uun do ca1)ó-

de dezoi·~o rnil, duüontoc e .E..:Í:!!'.:"'
ntun total
de trinta
o se-te miJ.
e

total

trezcntoo
cruzeiros novos, pura cada herc.1eiro; !lo.verá cada wu,·uc:;: POJ' e.e!!
<to
du
l!,o.zonclu So Lndndu
, em.•. condominio
com cn demais hc:rtlciros
ele dona,_____.
J,!a
'- ....
.•
·-··--..,.
.•.

__

--

~ia .l!:lizu Xnvier do Olivoiro.,conformo
c í.nco z:!il ~ruzoiror:, novos. ·

TIOI.ill,DOI,:ICÍLIO
o referido

jÚ dcncrito,no

E rnOFESSÃO DO ADQUIHEHTE:-Inácia

vulor de trinta.

Oliveira

de, Arrud:t

o
Coê

á verdade e dou fé.

.
TIP. MINUVA -

1110

'
lar6o

'---

'

J9

do Rio lronco, 781 C.O.C, 07,IPS.302

-·--·-

---·--

·-····-z.-:..----·-

-----

...

,

'

êlho; 1'.~;.irin I1ucy Oli vo í.ra do Arruda. Ell\·;ru10or; Iladinundo

elo 01:l ve ra
í

de Arruc1a Darroo ;Vicente

'I1..t<.1a;A:parecida J,Iaria Oliveira

Farreirn

de

Coêlho, IIamilcar

0-

1,

"ruela Coêlho ;Frunci:J~O _Aníb,µ._l .d~ Oliveira

LVeirn do Arruda
) Oliveira

Gerardo

1·'.:

e EmmnnueL Oli

Coêlho.,!_L(2,F8,DOI,:IC1LIO E FHOF!SS1i:O DO TilAlrSJ.H'r1~l!TE:
de Arruda

A E ssnn11TUAHIO:-Fonnal
--.ra.Íc.lo pe La

de Arruda

.

.

Lcorrta li'erreira

:_0nur~:r~~~s

Eliezer Oliveira de Arruela CoÔlho;Eomori-

Coêlho;e

de Arrudn. Coêlho;Jooé

e í.rn de Arruda

Arruda

Escrivã

Coêlho •. TÍTULO:-l!?E~ço..FOIU.1A

J)O TÍTUT,01Dfl

de Partilha.
da onze de dezembro do 1969,ox
.•.
-

desta

cidade.VAI.Oil DO f_ONTilATO:-!lCr$280.000,00.

DO _ _Q.Ol!TilATQ :-Ás do Formal.Reaistro

feito

em a.a:ta de 05

de

julho de 19'701pelo então Oficial elo Rcgistro,:Patrônio raulu Saleo

•

~fr~.~@~QOEs.: -Ilmo. Sr. Oficial

do Ilo~;stro Imobiliário de OuucaLa-co ,
10.irnwulo do 01:i.veira Arruda e· os d~inais co-proprietár:1.o·s ao· iinóvet ·
denominado "l!'n,zcnda. Soledade11 ,lia.vida

por he rança do Vicente

ele Ar-ru.da Coêlho e I1Jaria Elizo. .Xavier
se encontram devidamente

par'till1as

li:-1:cio, vem,:cequ.eror

de Oliveira,

transcri

cujos formais

toa nasce .neeiotro

o c1ocmembro.monto do um terreno,cuja

·-----

.

11100 onda u0r:J. co:::ls'ti·tuído, di{:o, oerá

Ferreira
Imobi-

planta

.

conO"tru.ído o· Conjunto

do
anexa

-·

Habitacio•

no.L \ri~cm.b~ A1-rudn.., cem 295
casas , sendo 100 casas da lfl E°tr.tDa.
com uma
•
.L"'
,
(:troa

oeja,'g25 metros ao norte e sul e 363 metron- ... ~·;,/1

d~ 117.975,00m2,ou

a l<)sto

, '/

::
J•

a oest~,coru

e oe.r;te,l:t?nitundo-se

o local

JJCrtt,cliao,ondo::°;:/··,:::

onde

~

'

er=rl:.l ee ndo construído

o ..._______________________
E3·bá~1ior~1u11ici_pal Coronel

e a lc:)~Jte,norto e sul,com

terras

lla.:ú11u11do Olivciro.··

~róp1.--ias,sendo que e. área elo

Eot.i--

. ;

:

.

:'
e , ;;
,~ :i
: ::
;:.

•

~jf ~:~

do Cuuon Ia ,

fj

f~~H

pe Lo que rec1ue:r,13m a oompe terrbe c.i.ve:-i:·bação.P.Defer.imerrto •. Onuco.i~,10 dG,

·

t :};

dí,o ae:rá pelos

:!'eq_uerentes, doada

à

tura Municipal

ri•efei

::

novembxo do 1970. ( a)Uuimu.ndo
Cei!.tjun~o Ho~.iic:..enaial;lplanta
0.cmu.:road,:, o J.ocal
o'.r1lm~1 da ltl .,J.1, ,Juiza

da área

à.o. 01:i.veira ll.rru.da.Anex~: ... 1 planta

ela cida~le de Caucaio.,onu.e se enoorrtxa-

do Conjunto Uesidencia.l

·11can-tc .i\rrudu..Po·r

ela Di:::-ni 1;o da. 10 Vara desta. Come.. z cn , D.rc..I,1nr:i.a Odi~

J.o de Fuu.l,u :.PessSa, 8ont:l.do. no mondndo da bado de 11 do junho
'.JX

l:ra.-fclo de o Auuo s de Inven-tárj.o

do Sr .• Yiocntc

do

dos bens

doi:;~ados por :f.'.J.locimonto
1'

:t:L01.;:bu

do Jartório

do lQ Of:Í.-:?:i.o des-tu-.cidude,

uau nc 1:!nóveJ. cone bcrrbe ~e~·:t~·-·firãmJê;iliÜÕ-, dr} maneira
::;.:~-:-~uinteo imóveis

si tua~\os
. neatn
,, '.
-

.,:

r.~a~~-~~ Eli~a, Xavier de Oliyoira,do~
---·

procedi

se,:uinto

-

:-11

Ou

e ida.de de Ouuca.La , em comum com do na

1

qu.n.ir3 ;.ºf t n-~': :p.or·. ~~nt? (8o;q,,~o!!·',
••

..

. '

;

.,.

.,

'. " 1

,:,

;,.

:.'. I

'~

1

'

•

. '
u·11r:··

1

··-

:'.::t

avei•bo, como uvarbudo

(
--------,.
·l;ri;i.llr.;Cl"ição
·,,r.126070,as retificnçõe:.-.1

cu , h mu:r0om da. presente

-

:.fe::.:l;o ·t:i:umitn pe Lo cxp2_

elo A:rruda Coêlho,cujo

Ft=!r:roii"a

de 197s~:

·:·!;I

.

•

~

.,

' , .•. , .V
,

•••

f ,.•. , :"'''"~ . .•

//~-~..-'!: .,.

.

...!:·t
~-

'..J:!_?~~;!'j(~Y l_.~--

1

,(

-~

'

•

J~~A\
i
••

l~

~tj}f,
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CERTIFICO que &s fls.

do Jlv.rd~~~~•.• ·

?>Jo_

de REGISTRO DE IMÓVEIS foi

.

(,.\)

sob n.

.

.

de

lmóve

seguinte:

.

(_ .JJTT IlffiAÇÃO: pur-bcncem no invcntnrintlo
e oo vinte po~ cento (20%)
--ca~idom~:..c.havido o pclu trnnocrição<nQ5842, elo Cartório

roafa1y1toa,;

d~· HeC,"iatro

1

-·-

Imóv·eis <lesta. cidade

de Caucui~

e que são - Fazenda

o~,1. tn.1

-··

dG

-

Solcdatle,

~i buadn -

nc cüe J.!nnicÍpio de Caucnia.,com diveroa.s ao.une do. ti,iolon
e tclh::?.r:,r.in;i~~
-----z cno ,para tlcpÓ8i·ton, pc~vilhÕco, ce rondco cb arumo e
o hcef~:-:Õea e bo n -·

----------------------.
1 o pene1"cnc10.o
.
·o:i. t;orin::i,carrw.u b a.is,c
Í

.

••

I

--

•

d

---

1.10.i

.•.
---. ..-.·----' :i ucn
~
•
e oerv1. c1··oco,cmw t l.. t u1.c.:.a.
r;e,~;u1n
-·

•

•

-

léc;uu de terras próprino! c01a_ oa_GcQ.lintcG
1imi-bca:-nncccnte o·cu1,corn o Ilio Ccc.rl;ao norte,com o Gnl52.clo uc Oil;i
ten

iierrcnor.; anD:.:-:oo :-1)-meia

e uo poente, com n picado. que divide

do

a meia lé'[!Uo.,dao terra:J

fora lrr:~rJ ,

o.ntico nldairunonto dos í.nc1ios, cujo domínio útil, ·ta.rnb!§m~vt.:r
referida
propriedade;2)-trêo
(J) terreno~; hn ma.í.o de

•. n.i -

~"<

à Prefeitura

'--

==,,-"'

_.,

~~~~----~~--~~--~~~-~----~~~--~~-~---~~~~doo

de caucaí.c , aao ím discriminados;

do Taipú, ao nul da. cid~dc

a )-Um ter1·eno denomina

do Cr.r.ucnin, com u quantido.<le

de

1;:c tron

nuo c'J

encontrar, dentro doo nc[;uintc s limites :-ao na.E1cc11tc, com a me ia lé.r:ua das terras próprio.ri acima dcocritaEJ;ao pocntc,com o Hincho t1c.o J.:nlícias

-ao

r.iul,com o Hio Cenrá.;a

uo norte,com

u pi.nti.Ga e::·trac~a_quc no.oco. no

~~çrn.letao cul da cidauo r.le Ca.ucain. ,em direção . . à CD.pital,até
-a n.J.udida racin léGUD.; b )-Um terreno
clenorJinn.do Uum.r:í lir:P..do
1

extre1aar,qom

no nrim~ iro
1
pelo
e>ul,com 1.320,00m(hUJil mil,trn::::011too
e \·in"te mctros),ou
cd;jru:1,o~i:;
.
ccr..ta.n ( 600) braças ele compriliu.:mto,a co11rnço.r.·. na li.nha divisória
ou5 nu
pru-a u aludido. me:1.n lc[;Uo. propria,daa
torro.s foreirao1ao v.rrbiGo a.lrlc:!.n

,

,

1

1

O ref erldo é verdade e dou fé.
·•

-----------------."
.

•
TIP'. MINUVA -

llto ic.-60

"º

J~~~.

de,

.,.,

..,.,
,r

.;/ ~~~. º~<:.
t'';,.•,.,. . . ~

_de

_/-~-;:·.
:."<..:\~~
~,p..,.,
( .. •...
~ \
: :,·' •. t},
'

.;••' .r'

"'!"I

-.t-

•f/11 • ' ' ' : : .,
i.
Ili · · /
.. ~ .l ,,::,. .

OOI1'101AL
llo ltonc•, 711

e.o.e:.

07,ltl..302

19

_

~,

\

,

--êlho;J·.~rin

do Arruda. Ellm1ucor;Haimunuo

I:.racy OlivGiro.

-ruclaiApn.rccida

Oliveira.
de Arruela Dnrroo;Vicente
Ferreira
,
AnÍQA.l .de Oliveira
Arrutlo. CoêD10 ,Ho.milcar

l,Iaria

-ruda Coêlho ;Francioco

d o O'lLvo Lru

•

•

•

de

o-

1

.voira. do Arruda Coêlho;e Eliezer Oliveira

f

de Arrudo. CoÔlho;Eomori-

) Oliveira de Arruda. CoÔlho;Jooé Gerardo de Arruda e gmr.ianuel Oli

.

'

e í.rn de Arrw.la Coêlho
Lcorrbe

li1e:rreira

1

do onze de dezembro do 19G9,ex

-

:-Forrm11de Partilha.
..•.

pela 1(: Escrivã

~qlm!_q_Ç'~~~5

E PHO.FISSÃO DO TllA1f!JJ,1I'.r ~11·rE:

Coêlho •. TÍTULO:-l!?E~nça..FOHI.1A J)O T1TUJ.O, D/\.

do Arruda

A 1~ s:::;n~IJTUlHIO
------

raítlo

•E_qJ,78 t nm.:rc!LIO

desta

cidade. VAIOU QQ. Q.OI1TilATO:-llCr$280.000,00.

DO .. S~OI!TilATq:-As do FormaloRecistro

julho de 1~70,pelo então Oficial d.o Hc~istro,Petrônio
l Ti~li.DÍ1.COES:-Ilmo.sr.Oficial
----~..._

do neaistro
.

tní.mundo do Oliveira

e'

1

1onomina<lo

raula Saleo

.

.

Arruda

JP0..zcnda Soledade"

11

os

cl.e Arruda

Co~~lho e j\Jaria Elizo. Xavier

:pnr~i1J1as

se encontram üeviclomente

do' iinóvel .

do Vicente

de Oliveira,

cujos

Ferreira

f'o rmnd.s

transcri toa nasce Reeiatro

lüi:cio, vem, :-cequercr o clocmembro.manto

·-----

.

por he rança

moa onde e;;erá cone ~i-tuído, diCo, oerá

.

•

de Onucaf.a-Oe ,

Imobiliário

cleiuais co-proprietário·s

,l1avida

de

:f'ci to em dn.:ta de 05

do

Imo bi-

de um te:t·reno, cuja p Larrba anexa

-·

conntz'ufdo

o· Conjunto

l Cabitncio-

n8l ViaentQ A1~udn.com
296 cuoas.sendo
100 ousas da 1c E-tapa: com uma
,
.
c:l.roa

dE)

a l.)sto
estJ

117.975,00m2,ou neja/B25 metros ao norte

e sul e 363 metron-.

e oento,limitundo-se

onde

aendo construído

e o. lc~:"Jte,norto
cir) aerá

a oeat(3,com

o local

o E3·l;Údiotw1icii;:n.l

Coronel

'""-------·------- . -------

e sul,com

torra.o próprias,senclo
.

de 1970. (a)Ila.inm.ndo à.o. Oliveira

Co!1j1.11T~o Ho~i<:1.enc;ial; l planta

da

cd.dade

~

Arruda.Anexo

•

:\

"'~~, ·' ."

•. Onucn.iu., 10 d.:•

· ~ 1?

:~·1 planta

7icente

do

se encon t:i:-a-

Arrutlu..Po-c.·

de 11 elo j'..ui110 de 197S: ~

dos bens dui:;:adoc i:or í:i..lccimen-to

do ~,r.• Y:Lccnrba Fer.r:oii·a

Coêlho, cujo

fe:!.'to ·t.:camita pelo

-

CX].J~~

1'

'.t:Lr.n.;.·\;u üo Jar tório

--

do lº

OfÍ~:i.o deS"tU--cidude, ave.cbo , como avar-budo :'.::1-.
(
..•.•.. ,.
cu t b. mu:.:-cem da. pr-eserrba ·t;rG.nscrição ·-r.1º 6070, as retificações
procedi
daLl nc i.!f1ÓveJ. cono tunue

s.:"!~~uinte o imóveis
I,~n~~-?' Eli~a,Xavier
--.....

-

~:·:~~-trãn·oê;iefüõ-,dd maneira

nec;uinto :-"

OrJ

si tuat\os
. nea ba cidade
' ..
, ..
de Oliyoira,don

de Oauca í.a , em comum com dona. · .'
quai°d~~º-~tTll'~~p,or'.º?nto
(80,1)·,·P0~··1
- 1 ;· ·
1
, • ·
· ~
·'
,,
, , .• ,:,,,.,,
-...
''· I
.
-·
•,
..

1

.

~

·: •

---------:..:==========::=:= .
. ---------J-:..!'-'

•

••

.,

tl:_,·i· ::

1
'. :'\

fj~0,,_~H

o x IT8.:fc:o de o Au'to s de Inven-tári.o
elo Arruda

~;···;

Cornurcn.,Drc...I,1ar:1.a Od~~

1

1n do Fuu.Lu:PessSa, ·~ont:Lda no mandndo datado

~

E D t.i-- \:~;,.._-:,;_
·°"
: :

elo

do Cnucaia

de Caucaic.10!1de

o:r lm~1 lln. LJ,,!'LJ\..t:.Lzaeh) Di::-ci1io da 19 Vara desta

.

,

L1tmicipal

fom~.'.:·~·oo.cl,:, o Lo ca L aa Úrea do ConjW1to Hesidencia.l

~·:

:• ;: .; =·
!l.ttÍrnundo Oli";-ciro.-·
.
1 t • , •• : ;:

pelo que :r.t~que:t:Gm a competente avoz-baçâo .P .Deferimento
Ih)Vfül~b:i:-0

•· j

i·:

r:;crL.~,clieo,ornlo::":'.:;:'..'.:::; :.:

que e. área

à ri·e:fei tura

pe Lon ::·equerentes ,doada

.; 1· ·

, •.•• ,

v~::--;.,--7

._·.' _' -!-..:~_;-. ·,.:_' '-; l-1-:.:.'.··==-~:._Ç>__ . ;S~(I ~;
~z::.. __, _ __.

v:
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República Federativa do
REGISTRO DE IMÓVEIS

·-------- •....•.•.•.
•de_

sob O,

,,..'l,OJO

lmóve

segu!nlo :

---·

-:------·..---~~--~~--~~~------~~~-----~~~-----~--~~~~~~--~GuajirÚ de João

l...JonTIIfUAr.Ji'.o :-

EDcÓciu e Uuria Joana; deo_te ~ ponto SCQlG no ~'ltid~

. º:nto-pocnto,cm
ce esquerda
Caucain.; daí

linlm

quabracla,numa e:~tendio ele 2.611.Jn,~o lonço rln !i':1.--

da. untiLJ-u eotrada de IJ?arana, de quem ve1:1 de I1~ararm l'EEE:.
inflete
ora linha irrccular,nwnn.
cxucnnfio elo 1. 720 mo ta'o o 1

~~--~:.-.~--~~--------~~----~;;.--r.
no ocn-ti<.lo ITE-S\\',m8..rt3ca11do a estruclu ItambÓ, por

--------~-~
no

onde se co11f~:onta

pbcnto, até tun poll'~o que_ t1is·~c.1001,1 da esquino. fo_f!H[.~U.o po1o!J 1r1~lon S-~
do Eatádio Ilo.iMunt1o Oli vcira; deo te ponto oecue conto111n1:do TC!fer:!:~_ l·:n.
i;:Ídio rwno lec'te o norte o.-té .o. fo.ce nncccn-to do Con jurrto Vicente Ar-ruponto, continua no scntülo 1rn-m·,i., nt(L2.u=..
contror a Hoclovia llH-222, confrontando no poente 2 com o_ rn~ra;io Con_ju.J."1to --~
,
"'
1
~:;;J.cento ArrurJa e ·~erra::; do Elp1clio
Prnta,nurnu. ox tcnoo.o
ele 630m; dair ncdo., ntuna. e:~tensão

--- no
0uc

.

de 5,tom; deoto

ocnticlo, SE-IIW, 11ela face

esqttGrda

du DH-222, de

leza a Cn.ucuia,nwna o::tonnão ele 300m até encontrar

<lUel!!

a Rua

vem de

H.S.tlo::;

r:co..;;c

roo;continua

pele. fnca ecquerdo. desta rua. até encontrnr u run. ela. ralha
nwna. e:-:tcn:3Üo de 505m; nec~1e daí, ntunu linha sinu.oço. no pen.j;_jiJ o np.r,ççn-1:~L.
-pocnte,numo. extendio de 2.GJ5m,por onde .oe confronto. ªE....E?rtc,com ~

-

torra.o

do r.1unocl Ferreira,

J.JaJ.:í.cü:rn; dní

!:ºr

.

Jocé Sir.1Ões e Ananiao Gomes, n té o. Hinc},o _~Jns

oec;uc o.o lon50

Ôle continun.n<lo

do mcEf;ilo riacho

até o. ponto

ela e~trada

.d;Ú encontrar

o 1Uo. e a:1.:.1:1Í. , __

de :ferro, pon l;o inicio.1

c1 o

numn. e:-:ten~Jf.iode 3. 470m, tot::iliznnrlo
.w:10.. 1í;.ce~_J22.l~Z-l1~.~:l:::._
_;;;-~ (rlant~
u110xu).DESJ:1ACII0:-11Def'iro
o ped:2.do
complcP.~ni;nçLlo.

polícono,

cJ9

·~...

O roferldo li verdade e dou fé.

~

______________

11,. MIHUVA - luo l11r6o ti• llo lronco, 711

e.e.e,

07,191.202

_.___

de

ci;.;;;r~

.~v-

~·- · . ..:,

de 19 __

.~

I

.
purtillm

no quo no rafara
noa li.mi too o conf'z-orrbnntio o ela. li'a.zenda. So·
.
lcduclo", Ouc tab polos requ()l'Cff~oo .Exp •. noo .Eu1 07/0G/79. ( n)J.!arin OtloJ.o- ,
I

-

do l?aula Pessôa".

11 de junho de 1979 .A Of , (a.)I,Iuria Carlinc.ln.

Caucaia,

Paula l!,ernandcEJ.'l!!stú conf orme o orieinul,lo.nçado

.

ào i"J.D.39 a tio

e

312,do Livro acima referido.Certifico que,de acordo com a certidãodo:to.dn de 07 .12 .1981,fornecic1a.
avur'boj como nvorbo.<lo fica.,à

pelo Cartório Botelho,de Fortul~zo. ,
.
1J10.rcêun dn preE1011'to ·bra.nocriçüo n!?G070,n·

penhozu pr'ocad Lda no imóvel Fazenda· Soledade, referente
:por cento)

pertencente

ao Executado Eliezer

Oliveira

aos 5~( cinco
do Arruda Coô-

no

lho,com CPF n2000.915.823,pura. 63,rantia de wna dívida
consta

Cr:DlOO. 000, 00, ·tudo confonne

dn respacti

da Ação de Execução nº41,208/80,promovida
roda

va certic1ão ex-bra.Ícla -

Cunhu,brasiloiro,ooltoiro,en~enhairo,residen-te

CT'F nºOlO .178.~ 703, contra

o re~~rido

:rio o Bxecu·tado Eliezer

Oliveira

de

por Cláudio Ceso.r Cainei-

.

.

valor

cm Fortalezn,

Executado, ficuntlo

como depooitá

de Arruda Coêlllo, brasileiro,

casado,

do comércio,resic.lente à nua. llogueira Acioly n2645 ,apt22, em Foj. -tuleza-Caará~Caucaia,09
de dezembro de 1981.A Oficiula,Substituta-(a)J!!
1

o í.n'bu r.hria

de raula

Olan

nº42. 758/CD,de

Ofício

Moreira.Certifico

16 da faverei:t·o

D.e Direi·ho ela 70 Vara CÍ vel

que ;na. confonnidaclo

de l.982 ,asoinado

NM ,luiz

pelo

da Cornnrca de :V,ortaleza ,Dr. Eumilaon .

Oz uz Ileve s , m~t:t'o.Ído da Ação de Execução n241. 208/80, fica
e f e L to o 0.fÍcio

do

1

da,e: ••• ~.. :

sem nonhun{~ !:/. ,,~·: .:,.. .
n·º

em da.ta de 04 de dezembro do 1981, oob

expnd.Ldo

;.<·.!

dd ri~

42,, 10'i/Cn,avei"bado, ·juntwnonte com a Penhora da ;ofcricla
Ação
.
f; . ; :
Exouuçfío movida por Cláudio Casar Carneiro da Ounha, contra Eliozer'T)
~i :.: :
.
~,! ~ n,

Oliveira

do Ar:t'uda Coêlho

,à

. ,..

mara0m da. presente

transorição

n26070

1

••.

àn fls.31?

(conbdnuoçâo da trunscr:i.ç&:o n«26070):rnnu··vez que foi. su.b.!.?..
.
.
ti·buJda a Panho.ra por dinheiro depord, tado nos Autos .• Dou fé. C1:1.ucu:tn.,
:'t.G de fevereiro

de 1982.A O:.ê.Substit1.1ta,·('a)Ja.cinta

J1;aria Oll,'<l

de

l\1ulu . i,lo:;:''Jira.lia conformiclade da Petição datncla de 16.02.82,asrlinada polo

Sr. "/iccn-te

]'erraira

de Arruda. CoêJJ10,averbo, como avcz-bado

:C.ea, ?-i 1m.trecm dn proseni;e

transurição

jm1 bo ao IliCnA,o

de n2120l00851222,

S0lcdafü~;

roiru

deote

cadaatz-o

n2 6070, de que foi

1.'innicÍpio 1:perten~on·te

:forme cónsta. do Ofício n21430/70,do
:foi t'o 1,iunicipa.1 da Caucaia,pe~o

fevereiro

ta I.'iari~ 0~6ª do Pnulú. l-toreira •.

-=-

Fazenr.laFor··

Xuvior de Olive'ira., tudo· oc~

09.09.1970,dirit;ido ao Sr.·Pro1

•

•

R~- _

do 'i962.A
'·

.

1

1

''

Of'.Subs-~ituta,

)~J,~;t

-· ---~-~~,j_
~-_-1---~~c--~
•

-

D~~~tor do- '.!NCRA,Sr • .1!:nio Vã.Lanova .

Cat:rhilhoo.Cut1.cain.';-l6.-de

dn propr~odude

hó1·deiros da Vicente

aon

ele Ar:i:1:i.,1n. Coêlho e de r-1ariu. Eliza

cancelado

;Ji.~

·--· --·-·-""--~--

(a)Ja.cin-

.
Caucaia

'
3~

~
:1

.,rffl1~~
1 .· · i1
1

·•H~·

,1,,
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de REGISTRO OE IMóVEIS foi
• de

..

~JVüÜ j[i

)-

· ··. Oficial

do livro n.

sob n.

'

,/ . .-~ ·.

/

UM}>~~~. ~.·; _N~º
/

•~IJ'

;'..·::.;~~-j

.••...•

lmõve

_

seguinte :

_

,._} C O N T I lf U A Ç Ã. O : -

1

CAUOAIA1 O§_)~E MAIO DE 1. 986

.

~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~-OFICIALA DO REGISTRO

I

CAHlÓlilO

1

ç,...;;L!lH-., í· •• ,h.\

' CARLl:ID.', ;•,'.l'IJ, l l; 1;.,:m1,;
IIAAflli\
:•1 1 l\.'J[ U;J,\ e f: i-la' •• ·~
•nl& lt[J,,i!f U t·M'~,\ i.,, ,, · ., t. ,, ",
L:.CULVEUI:: su:.::.IIIUIA
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1'
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ESTADO00

Cotu·á

MUNICfPIOOE

caucaão

DISTF,UTO DE

Cauoaia.

·~auc.-.1A

~

.hoJa•x.x.x.::~.;:.:,:.x.

n.
. '··~

3-H
•...•...•. ~

-

i

cu.nA

AX_J.

da

.

do Ilegistro

Oficial

-- . .
;~b n. 6089

&,J

,·

· )

Maria Cu.rl:l.nda Pauia. Fa1na.mles
a
-----------------marco. de Caucaia.,Estado do
'-· .

:•. 1,': :

. r.r,:·: l·f. i \
. . . ,: t:,W'ALCAJIII
r.::cr:n·111 . ::v~~•11vrJ\

~

(IMóVEIS N.0

CERTIFICO que às lls.46/ 47do llvro

·,---··-··-·-·@·
n,., . : •,,P.i. ,.

. 1~··
:ijJJ!:·
1 . .;jv.•. •.i- 1.~ui·.

de I.i11óveis da Co

~-~

Ceará.-

REGISTRO. OE IMóVEIS

""'

foltro.nocrilQ

•.. de .x.x.:::c.1móvel
~seguinte
;·11li'u::::;011du,
~i tuo.df:1. noGto I.~unicipio de Ca.ucaio., e pra tli vc.!:

.•..•.•.• a::.a::...

So1cdado". Fuzcndn Soledade,
oua cu!J~s de tijolo

e ·tclhu.,nrmn.zem::: para

depÓ~lito,pavilhÕoo,corcucloa

-

.de arame e maio aceszõeo e bcnieitorià.o,cn.rnuuba.iotrlcpcnduncino o oorv!
dÕoo, constituído. dot.1 cecuint.es terl'onoo o.na::oo :-1)-r.teio. ltli:;un ele tcrro.3
própriao,

com oo sei:;uin"tes

limi teo :-nn.ocontc e oul, com o Hio Ccr~.rú;

no

norte, com o S~lco.clo do Oi ti; a 1Joentc, com Picada que divide n me ic. lét;u::i
' duo terra.~ for~iraG, tlo t~n-hiGo altloioJnouto dos 1.ndion 1 cujo u01-d11io útil
tru.!bÓr.1 s0 intccra.

· cem a.nos aforado~
tcr:i:cno

propriedaclo; 2 )-trêo ., tcr1·m1os 9- mr.1:i:::
rrcfaittu·a. do Cnucaia,n.c:rnim diocri111:Lno.don:-n)-Um

na referida.

à

tleno11il1a<l.o Tnipú, e.o ~\.Ü elo. ciclu.dc

de m~tros que ~e encontrar;

,v'

ue Caucuin, ema u <1ua11"titl::!.uc -

---

dentro

com n meio. lÓ[;1.ta da.o terrao

de

dos seguinte:::; 1:i.rni too :-a.o nunco utio _J
:prÓ:prian r:.cin10. deEJcri tna; no poente, com·
o

Ilir!cho clun I.Ialíciao; ao sul, colll o 11io Ccurá; e no no1·te, co111 a u.11-ti{;~1
~n:~cla riue pusoa no c.çudc, no f3Ul dn ciclo.de do Cauca.in, em tlircç~o

oG-

i\_C[Mmi-

fa1l; u té ox·hreme.r com n e.lucJ.icla meia. lér;ua;b)-mu terreno
donominacJo Unari, liGudo n.o primeiro
11010 sul,com 1.320,oom(hwu
mil trc:-;;onto::.: ~:: vinto-

mctroo) ,ou sejn,ocicc·)ntc.o

(600)

brc.ço.c tlc comprime11to,a. começar

Lí.nha divinório. r1_ua tJ:?paro. u nludiclo. meia iécuo. rÓpl'ia, ela.D terra:::
reiro.e o.o antico uldei~ncll"to elo o Índice, jÚ mcncionaclo, no _r.onto. om

nu
foquo

e ooa linhn divir;Ória. cruzo. com u cotracln velho. que vai ela. Cnpi tul p;::i,rn... a ciundo de Caucnia, t:ir,.1.bém co11hccidn por en-trac1a Solec.lr1do, ::.ie(~tiwlo pela
re:roriL1a linhro. di vir;Ória

na direção

do ouJ. pura norte,

u-t;ó d marco elo

.-,

O referido é verdade e dou fé.
______________

_,_

de
_,..-

.-·

-

.-· ·:: ·~

:.:=-i;~
. __, ~ -·
.. '·ª' . ·, · . ',,,·~'
,.

, .• ~~--·
• -·~ •· ,~\

tlP, "MltUlVA -

luÍi lâ~&.t cl• li• lranc•, 711 C.~.C. 07,IPl.302

t

•

,•

··-;:-

·

:·~·•.

,cr:111

~, IJ.-

.da ·19__

~

:irí,loculitntlo
20,oomj,ou

no Gnli:7.1<10 do Oiti,oom

du~cn-too e vinto

, começundo d í.bo cruznmonbo

na direção

ide derem 220,00m(duzcll'tos

naacerrte

e vin·êe metros),extromundo

.'

Soledê,
a tó-

poente,

para

.

~

rnotroc

lonao da estralla

saja,100 braça.o do largura,ao

e

no norte

,

an o Salcado do Oi·bi; co cuã , com o te~reno Taipú; ao nacccrrte , cora u
3ia lérJW.l própria;o

J; e )-Um terreno

uo poorrbe j com o t.erreno

Itnmbé,adiun~o

deocri

denond.nado Ita.mbé, com 8801 OOm( oi toccntoo

~ mo·~roo), ou ce ja, 400 bruçaa do fronto

onao do. es·trada

a oi ten-

de nuecerrba n poerrbo , no

t

ve Lha 'que vai.-·da Capital

para

começar -

Caucaia,a

o ponto onde tennina.rcm os duzontoa e vãrrbe mo troe ( 220, OOm),ou do terreno

.00 braças

Umarí,pasor.mdo pelo lu.u~r L7ulunl,rÚ,a-té tenni-

mrem oo o í.bocerrtca e oiten-ta
3eDJj.nclo daí

metroo. (880,00m).,ou seja,400

paro. o norte,com

1.3120,00m(hum mil

ue trrca ) 11ott oeja, 600(aeiscon·tas)

Salcndo do Oi·hi; Uma área

e vinta-

trozen"tos

brç1.ças de fundos,até

oncontrar

o

de marinha e a.la&racloo, à n1,.'l.re;cm

de terreno

do Hj.o Cr:lurá,com u extenoão,oonfrcn·ta9Õea
Carta

braças,

e limites

conotunteo

da

de Licença expadd.du polo Chefe da DeLegae í.a do Serviço

Pa.trtp1Ô.nio

qual. vai transcri

da União ,no Ceará,a

do

t~ na eccz-í.turn do

compra. e venda,lavrada em 4{qv.atro) da dezembro do 1968,flo.15v,L_!
vro G'(;do Cv..Ttório do 42 Ofício
tota.1 .J.~ l5.932,'l50m2,ou

o que realmente

à. inventariada_

-te cor:nH,pondente

· 1 ·

da Fortuleza(Ca);tudo com uma área
se encontra.r,zcndo

20~(vin·~e por cento)

t· fi I
. r. r= r, ,,.
, ..

a par-

t .

do ·to·l;al UVf: ·

Lí.ado cm Cd~J8o.ooo,oo(trezen·~os e oiten-tu mil oruzeiros) ,ou seja ,
Cr4}76. 000, 00 ( setenta

e aeis mil oruzeiros)

e o restem te, 80~~( oi tenta
e quatrro mil cruzeiros),

poi: cerrbo }, ou se ja,Cr$304.000,00(-~r.ezentos
pertene·<;)n-boaou herdeiros

nru erJntlcminio com os domaã,s

mnl do l)::1.r-biJJ1u ·~ranscrito

I,11SJ1I.:~.Q_,E

l'HOl!,J§íto

Fc1~reira.de

do DJ.'• Vicente

herdoiros

Coêlho,

Arruda

da .ânverrbartlada , conforme Fo!,

Livro 3-If.HOI.-r~,DO.-

eob n26070,fls.J9,do

DO ,\J)QUIH.~~IJTE1-Hoberto Xavier

mundo f,kr.uro Xa.vil~rde Oliveira;Francisco

de Oliva~.ra;Ift:!---

. · ,H-,; ~, r~~}}

Delmiro Xo.vier do Oliy.oJ,- (\/

e }:::.E!g
~

de Oliveira

ra;~re:.'(~za Xavier

,:q .~.~~.:.~~A? .. (?~?,:v_eirp.~
• • •

•

de

I,lutos;Luiz
•

.

~

c crrbo c e• o Lnqi. iorrba e ce ·be cen·liéaimos)
'.

v~irc~ ~ c om 2~1ü5B ( dois

.

por

o:uno"_); ~orrespomton~o
queuta

e- seis

cruzeiros

V

.

2~857 n quantia
e soseenta

e
uo íma m=

Oliveira

JJlS.3.~I~ dois
•••

.

por

a J os Ó r,Iuria Xavier

cento, oi tocen·bos

Cr$10.8G0,40(dcz mil,oito.oentos
tuvoo), paz-a' os herdoiros

Xavier

Ai;~~1:1i~~ -~~·3_~2,., ~.ºD;
.

~

,::oil
'

r-,

.

oito e entoe.

. ',

r

.

/fI ·: /.
./. '. .'.
t ••

}-J.ti . \ ~: : :)

11

ç_. ~in1~1A>:

e 2~858 n quarríaía

cerrba cruzeiros

1

de, Óli ..

e c Lnquerrtu e oi to

de doz mil

centavos

conto

f. ....

( J

e quarenta

do

:·

i/"·

ce~·

nudo s , no . total
00
~
. do Cr$76.-000,
'

.

1

3'f

•

.· /

:

~

...

,

.~.
'

••
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•
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•
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L
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de REGISTRO OE IMóVEIS foi

~·o
~~..I

· 1..
...•.• ......J

..
....

--~-·

sob· n.

.

dOHTIIJUAÇÃO :-

(~atenta e ooio mil cruzciron),.
. 1101.:B; no1.:1ctL~O E I'IW!i'!Ssiro DO TIWTSI.1IT::!HTE :-l,'.!~ria Eliza

.

vciro..

;:avier

I]HA-0 imóvel Fazencla Soledude se acha cndao brudo no I11r.1ti tuto

'

de Oli~

DI'C!GÍ

-

1

1

·

lc:tro. do HefoJ:,;:o. Ac1.• c!.riu, oob n~J.2-0l-008-51222-56 t!.:u.11icÍpio de _-Cnucnia
( Co), à 111arcc1:.i ela JJH-222, c!reu to·bo.l 1. 592, O; t-Írca e;;cplo3:~ú.vc~- 1. 272 t2....J_
'
'
'
50 , 8°u; f ruçao
- mJ.nimn
' .
d' e p:1:rcel~:tcnt5-~..12.z}
modulo
- 25;nUtieroa
ela moclulof.3
TÍTULO:-Forrnul

r

-

de I'urbiJJ1u.

_de_ 1970, pela

.

dcota. Cmimrca,Uaria

10 To.bcliii

na.-

13rii:o

do Can!!O ele

Jnus.

VALO!i DO COIJT:i.ATO:-l·lCr~~l?.ü60,40,correoponden-~e
1

o.. 2~850 centéfJjJ11or-, nara

Joné I,Jo.ria. Xavier de Oli veiro. e HCí8lO.85G, ()0, corrcrmQucleptc
a 2~8~7 cmrbéoirno.a par~! cn.dr! tm do::, dcmaio hcrdoiroG, -totn.lizunclO
IICr~)
o herdeiro

76.000,00.
COI!DIÇÕBSDO COHTIL'\.!W :-As

Uceictro
ncciotro

concrtcrrbe s do Pomia.L de I'nrtiJ

feito
eiu dnba <le 20 de
,retrônio
Pau La s:..~J.eo.

P• •

ha ,

entn'.o

~osto de 1970,PClo

OficinJ.

-

<.10 -

AVBH.JJAÇOES :-Por ordem da r.1.I.1. Juiza de Diroi·t;o clu 1~ _ Vara clente1:_.Ç_<,?_!JIÇg:_cfJ.
Dra.l.Iarüi Odcle de Paula Poosôn., const~nte
do I.lm1dado cJo. ~o.do de 1 19
ele
jw1ho de 1979, extru.íclo d.o~ autos do inventário
dos bens cleixaclor.;. po~

.---~;0

O rei e rido é verdade e dou fé.

~----~-------- ....•~~.-,--•.

,di . ··~,

~~·

J'~ .• - ... .
,•
,.,.,: ·-~~

•
llf', MIHUVA-

1.,..

1•69 do llo lron<o, 711

e.o.e.

07.191.:IOl

--:· .-. . .

.

.: '. . ·'.--:~.\::lt~c.
.l'~ •.
\·

..

--~-

da 19

1-~'

-1\._.

f •••

,~f\-

---------------

O O!"I CI!i..L
.

.

.
-~
.
•,,

. ...1º

fuleciu10nto

cedidas

ele Olivoi~a,

elo Cartó~cio do 1º O:fÍcio

lo c:.:pcdien:te
bado fica,u

J,:n.ria J~liza. ;:avier

no imóvel conotante

-~o.r'J... criou uc íma doccrl·too

n'16089,a9

deatu. transcrição

e cnractarizacloo,

1

f

como avo_!:

ro bificn.çõon

pl".2,

da mane.í.ra uce;uintc :J.10u
irra-

da c í.dado de Cnuco.in, o cruza-

mcnbo do Hio Cov.rá com n porrbe da .estrada

de ferro

quo liGO, J?oTta.leza

ao __ naacenüe e acompanhando

o. Cauca La , ~..nco ele poente

1

tnu?d ~n po·:- .

formam um só polícono

.

como porrbo de origem. ao sul

BUla.r 'tendo

foito

dc n tu Oomn.rco.,uvcn·l,o

tI-anocrição

marc;om du prooente

cujo

o lei to do Hio

Ceará até encontrar noutra parte que serve a rodovia Dr-222,numa oxtGnoão de 3. 920m; daí eei1V.e 110 aentiüo nordoste numa linha que bruda
acompanhando

a.índa o cur'so do Rio Coa.ró., ntuJ~ extensão

e11t&:o no oontido

ae6ue

extenoâo

nordeu

4e, contornando o leito

metros;deri~a.,des·te

de 1.q50

bém ern l:µ:1J1a que bruda , numa oxbencâo
: o Rl,o Cea1·á, ou se jo., com o llin.cho
ex'concâo

do 1,. J~Om, conf'rontnndo

porrtoj no serrt í.do nordes-te,tam
de ,1. 43 5m, confrontando

SE-N',"/ ,numa

cm linha

oer.i,ic.1o ng... sw,ma:reeo.mlo

de 2. ~llm ao Lorigo du fuce

i:rrot,"Ular,num::iex teneâo
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DE INSP~ÇÃO JUDICIAL

AUTO

Aos dez (10) dias ao mês ae setembro
do mil novecentos
MM. Juiz

e noventa

Feàeral,Doutor

ção no terreno
das partes

objeto

FRANÇISCO

e da representante

Vasconcelos

dou o MM. Juiz

lavrar

as extremas

dos litígios
Classe

do terreno

dos seguintes

e

cou constatada

--·--·: -·· --- -·

tr&s)

casas

existem

va que o processo
tra

casas
·pelo
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que

tem
outro

casas

delas,

próprio
lado,·

...

neste

e sessenta

e

encontram-se

sendo que den-

recente,

terreno

cor:io

Vítor da Silfi-

de taipa,

o

que pro-

continua;

próximas

mais precisamente
mu r o

TBA- Técnica

Juízo, no qual

- --

de casas

de A-

22 Processo

: Sebastião

do referido

objeto

Brasjleira

Autora:

de construção

pGr-

nQ 00.77562-2-

463 ( quatrocentos

é a existência
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i
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na sua maioria
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algumas
o

.
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de invasão

irregularidade

TBA, sendo

...

construidas,

tre as mesmas

Processo

man-
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Vila Nova,

Técnica

que correm

a existên~i~_ae

·- . - ·--· --·-·

como

5000 - Ação DiversaLtda.

a este Juízo,

e outros;

Barbosa

Demolitória),

(

conhecido

a inspe-

Federal,Dra.

consignando:a)

Autora:TBA-

de de Alimentos

outros

auto,

o

dos advogad:s

Público

Ao rotorno

ano

realizou

FERNANDES,

acompanhado

processos:lQ)

Ltda. - Réu:José

Brasileira
va

Barros.

o presente

00.0048477-6 - Classe

lide,

ào Ministério

5000 - Ação Diversa-

limentos
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( 1990), às 15:00 horas,
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ao muro
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da
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enquanto,
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Vilo

do

uma espécie

No v a
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de Asso
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{ sem registro oficial) que representa
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.. - - - -------rígida diretamente
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Por Gltimo,
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que boa parte
através

no Mangue
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é conseguido
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os invasores

ficou
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do
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às
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----· ---------··------------- .
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------------······ -· --- .... -- .. - ··--·
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·--no meio
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rural,
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to de que poucos
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da extinta
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impede
pela
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mesmo
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que admitem
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forma,

6nicil saida

alheios,

estranhamente,
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Excelentíssimo Senhor Doutor
ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS
MD. Ministro de Estado da Justiça

ESJ\.IERINO OLIVEIRA ARRUDA COELHO, em aditamento ao

seu requerimento já formulado,em anexo, vem informar a V. Ex" o seguinte:
No ano de 1988, esteve em Caucaia, uma Comissão Interministerial,
coordenada pelo Cel. Antonio Carlos Carneiro da Silva do Conselho de
Segurança Nacional, e entre os membros se encontrava o Dr. Renato
D'Almeida Leoní, Consultor Jurídico do extinto Ministério do Interior.
Designados para visitar a área Tapeba (Fazenda Soledade ), eles fizeram um
relatório conclusivo da não existência de indios Tapebas no Ceará,
determinando o arquivamento do processo. Anexamos cópia do oficio nº
286/85, de agosto de 1985, do Delegado do Serviço de Patrimônio da
União, no Ceará, dirigido à Comunidade dos Tndios Tapebas, informando
que os terrenos acrescidos de marinha situado à margem direita do rio
Ceará, no município de Caucaia-Ce, com área de 1.151.166,42 m2
achavam-se inscrito na DPU em nome de Francisco de Assis Viciai, em
regime enfitêutico desde 1925. ( cópia anexa). Tais informações congregamse aos demais argumentos já expostos inicialmente.
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~gi Lãi.;i§u ::iv~l1:1lJ11i:1Liulc:1vélica,
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que
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LamJu-se da credib!lldade
e boa te do s habitantes
da favela, que sabidamente não ~ão indios t nem desejam ser
tidos
como tal, ccaqf -Los a se passarem por indios, s il enr. f ;H"ldtJ
sobr=

:~Prlu,t:iru,

t
•1~

i:iµJ:uv~!

1 sua verdadeira

condição social e cultural,
sob~ ameaça de
; são do local onde moram, tão logo fôsse ele declarado "4rea
gena".
/ Em segundo lugar, pr es s onar a Fl:'NAI e o Gove rno do Estado,
t · do um clima de agi tai;ão às ve spe r e s de s l.o:1 1 ~un j ão

expu_~
i 11d :Í
e ri ar~

í

i.
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Jl-~ Por isto
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é que convocaram a imprensa e a televisão

e

í

nventar am o
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''Conto do exame de sançuev ,

/~
ôf.
Mas

o tiro

saiu pela ~ulatra.

pois pelo que os jornais

e a

te.J ev}.

são mostraram, ficou comprovado que não há indíos na favela

do

Rio ceará. O que ali existe é,simplesmente, gente humilde e sofrJ
da, como nas favelas de todas as grandes cidades, mas que não pode
ser usada ·pelos r,dicais da esquerda, como pretesto pRra violação
do Direito de Propriedade, consagrado pela Constituição FedPr~l.
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advogado Sergio

Lei tão.

reconheceu a inex Ls Lênc

í

a de

.:!.

nd r os

no

:Í

local; não só por difundir o boato do exame de sangue, como també~
por declarar Que a F3~enda Soledade está sob o domínio e posse de
•
•
seus atua is e antigos
propr i é tar 10s,
h á ma j s rJe 100 ( cem ) anos.

;12. _

Ma~ não explicou

/' !P

tampouco esclareceu como tais indíos ficaram inc6gnitos
um século.
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Mi uard1da,

porque,
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11lue1ut:: l11ulyt11i:.,
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só egura, de seobr i u que a I I há indios,

O)<pliool'
4unl,

n

8!~Afll~""~

nus ultimos

cem

~~! •.. l,L •. .r.
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\° IUI.J)

nem

t.·uu11J
~P.
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viu fala~, concentrada numa favela em pleno coração de CRu~ni~.
f'ntFmde ~
l j ngua
portuguesa
como qual ouer um de nós , não sabe uma só pa l a v r a
do
idloma indígena, está perfeitamente inteprada na P-nmunid~d~ ~8~i~
nal, desconhece a cultura e tradição indiqena, e que só ~e ir.~talnu
no local nos ~ltimos dez (10) anos, oriunda de todos os
r,c~ntos

14 ... Aliás,

uma comunidade ''Sui generis", pois
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do Ce:::ir:5.
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há

E:-5~ª

integração entre os supostos indios e branco~~

justitica
sepa~~-los, como inexplic,v~lmente se pretende ~~PU!
.
.
dp a maioria esmagadura
dos
favelados.
par~
localiza-los
em
.
.
,veis rurais s serem desapropriados pelo MIRAD. nos
confins do
1lcipio.
11 política consagra a segregação racial compulsória.

ao molde da
1PARTHEIO" da Africa do Sul, repudiada por todos os Daises civil1
ados, inclusive o Brasil .
./

h

triste
verdade é que seus moradores estão sendo induzidos
.
:passarem por "indíos'1, sub rt JJl"l'.ltflessa de gar,har um la U:fuf1di.o

'

a se
de

i

va.lor Lz ado , onde ex s t e Lndus
i trias, loteamentos, restaurantes e demais instalaçõe~ de prestação
f de serviço, inclusive ~ma área pertencente à COHA8-teará,destinad~
J . construção de habitação populares.
/ 4.675ha de terreno

urbano altamente

í

r

- ~ nesta vasta área urbana que se pretende instituir uma
deia indígena,

que pelo

levantamento proce.dido ,envolver-ia

imensR 8J
a cidade

de

Caucaia,num anel de ferro, irnpossibllltando seu crescimento,
com
graves e irreparáveis prejuízos para a população, além de gerar um
conflito generalizado pela posse da terra.·
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De fato, a delimitação da área indígena, feita com base na refe~
da Pottária, aniquila mais da metade da zona urbana de ca,,coia,qu~
se tornaria, a partir dai, um municipio cuja sede ficaria sltiad~
sem nenhuma possibilidade de expansão urbana, e isolada do
resto
do país, com acesso apenas pelo mar, ou quem sabe, como no
dizer
de um Secretário da Prefeitura de Caucaia, através do
T~rritórfn
Indígena, pagando pedagio.

19, - A esse respeito cumpr, assinalar que a BH - 277,que litja rortalezg
ao Norte do pais atravessa, também1a área ~ndfgena, sendo importa~
te assinalar que u posto da Policia Rodoviária está situ~do
na
área delimitada como indígena.
:,i

;

J

?.D. - Esses,

lamentávelrnente,

são os

fatos.

!1. - Quanto ao Direito, os títulos de propriedade da Fazenda
SoledBdP.
datam de mais de 100 (cem) anos, sendo certo que os terrenas
que
..
a constituem, ou são próprios, ou são aft>rados ao muni~ípio
de
Caucaia ou à Uniãu e estão com os atuais proprietarios h~ mals de
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quarent"a)

anos; quando foram

adquiridos,

ern 19Li 4,

Jr·1im6teo, que-já os possuí a, desde 1930 •.
terrenos onde está localizada a favela são terrenc! d~ Mnrlnha
1ágados, situados à margem esquerda do Rio Ceará, e aforados~
ão desde 1921 •
i

I

~recisamente,· nesse terreno de Marinha, que se pretende
./ suposto aldeamerato índio, o que, de só,
l' heresia jurídica.

constitui

uma

situar
ve r dade I

I efeito, sabe-se que os terrenos de Marinha forAm
pm
~xcluíaos
.as sesmaria pela Ordem Régia de 01 de dezembro de 177~,complctnd8
Íolo de 03 de

j ..

1'1uve1111Jro

União e dos Estados"

de ,

,~u.

tãgs.

(Apud. Rodrigo

Otávio "Do

domín.i.c·

141 I 144 2~. cdi ç i!io ano 1924) .

i

l
~ão padece, assiru, nenhuma dúvida de que os terrenos de
Marinh~
jsão do Domínio da União, desde os tempos de Brasil ro18nia, eston
J do, atualmente, a me tér ia regulada
pelos Decretos-1. e i 9. 71;0/ 4 6. Q!.'i~
!dispõe sobre os bens imóveis da U~ião, com as modifica~~~~
/ Leis n_2s 225/48 e 2185/54.

d~s.
·

1·

L Distinguem-se, pois, oi terrenos de Marinha dos extintos e atuais
j aldeamentos de Ind.í cs, que integravam as se sma r as , datas de
te_!
í

I

ras o~torgadas aos colonizadores com encargos de cult~ra
efetiv~
e moridi8 h~bituol, Caindu ern comlsso es~~s cono~!sõc~ de terras,
,ij ou sendo abandonadas, elas eram devolvidas à Coroa,
pa~-::arid::
cn
~ tão a se chamar "devolutas".

r

- os

terrenos dos aldeamentos dos índios, pertencem a essa efpéciÊ~
conforme preleeiona Osvaldo A. Bandeira de Melo em estudo intitula
do "Eufiteuse", póbli~ado, no vol. 204 p,g.50, da Revista Forense.

Et assim, do ponto de vista legal e constitucion8l,intejrampnt~
im
possível a apropriação dos terrenos de Marinha, que inlcgr~m
~
Fazenda Soledade, por qualquer comunidade indígena que,purve~t•Jra,
tenha habitado ou que venha a habitar naqueln área, pois o prec~i
to constitucional,contido no Art. 1~8, não se dirige aos terrenos
de Marinha, mas às terras devolutas, quet habitadas
por fndjos,
passem a ser por ele$ µuvoadas em car~ter permnnente.
_ 11 :5rQ.O indígona,

do que t:rats

e. Pettaria
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a fahf'asia. daqueles que desejam voltar ao passado, recri ando, com
,,.
~wa fértil imaginação, ~os mangues de Caucal&, um Brasil p1é-Cabra
!"

n1 ~

J, ?

•

liJino,· habitado

1

!,

-··

por silvícolas.

J~,,

ocui,uoe~
61~da que aqueles ~era9e"~ ~!vesseffl ~ide, outrera,
~elas tribos indígenas nômades, isto poderá constituir, no má~imo,.
um fato histórico, sepultado·há mais de cem (100) anos, pelo domi
nio, posse e ocOpação efetiva delas por parte dos atuais propriet~
rios ·e de seus antece$sores .
..• ae feto,

não existe

na razenda

Soledade

f mais um aldeamento, como se insinua
i
/i ~liás, põe-se em dúvid! a existência
~
1

i
1

i
/,

i

um só índio

I

apeba.

quanto

na Portaria 2384787.
histórica

dos índios

t apeba,

que não passariam de simples descendentes do caboclo
"p~rna-depeu", que se instalaram às margens da Lagoa ltaoeba, como denuncia
jornal
a Deputada Maria Lúcia Correa, em entrevista concedida ao

o POVO, no dia 17 de agosto de· 1987.
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A esta altura, cumpre ressaltar a lição do jurista Carlos Medeiros
da Silva, que, reafirmando o pensamento de car i os Maximiliano,1:lci?_Q
tuou que "da~ efeito relroâllvu à prul~ção possesória em favor dos
silvícolas, não teria sentido práticot porque isto importaria, sem

1

Hmi te de tempo, na devolução de todo terr 1 tór .lo rn,1cional
primitivos habitantes
(Parecer RDA vol.122 páa.384/5).

B11s

seus
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Desse modo, os silvícolas que tenham habitado, mas que

ne xar an , ·
'
de habitar os terrenos de Marinha aforados à União, e~t~o fora de
proteção constitucional. Este é, precisamente, o caso da
Fazenda
Soledade, pois, ainda que se admitisse para argumentar que índios
"Ta~eba" tenham habitado nos terrenos de Marinha que integram
a
Fazenda Soledade, ele, deixaram de fa~ê-lo muito antP5 de a
ron~
ti tuição de 1934, em seu Art. 129, haver e s t aos l ecí do pela pr l.mei
ra vez que ".s.erá respeita da a posse

de terra

de si 1 v ico las

í

que ne

la ie achem permanentemente localizados".
1}, -

N~$$~$ condições. o~etender reinst~lnr, Ali, ~ilvírnla~,
tonced~~
do-lhes a posse da terra, como se fosse terras-de-ninguém,
verd!
deiras "res nullius" , importa em desrespeitar os dirPitos adqu1r!
dos dos legítimos ~~oprietários, em fl~grante desohediên~i~
às
le!s brasileiras e aos ~róprios princípios constitucion~is,
~ue
asseguram o direito de propriedade, só vulnerável mediantP desnpr2

: _ veja-se que na pretendida área indígena de Caucaia,
J

i._.

terreno de propriedade

~

de todas as favelas e dos falsos
Iedade e nos arredores da cidade

da COHAB-CE que poderia

1 ..• ora, se o Estado e a Igreja
ção de resolver· o prob~eme

abrigar a
indios que existem na Fazenda
de Caucaia.

possuem

terrenos

o sponI veis .em

So

cond.~

í

por que, então, sob falecio
so artificio leQaJ, se tenta expropriar a terra de parllculares?

a,. -

Quantos aos proprietários

do favelado

da Fazenda Soledade,,eles

dera!"

semp.re

ciin exnnnt ânee cara solucão dos rn:oble!Tlij$

fynd!~r l.Q$
da cidade de Caucaia. Assim é que fizeram a doação de terrenos p~
ra construção do Estádio, ginasio e hospitais municipais, além de
terem construiQO conjuntos habitacionais para 6.000 pessoas
e lu
=
teado uma área para edificação de 15.000 casas. E atualmente estão
projetando, na ~rea, 1.200 casas pop~lares.
c;w~

rnntri h11i

:'f,. _ Este é o verdadeiro caminho para a solução do problema social

da
usurpar

habitaç~o. Não a utilização de artificias legais para se
a terra al~eia·, mediante o sofisma da transmutação do favelado em
indio. Mes~o porque se prospr.rar a ideia de transformar cada bras!
leiro em indio a "ALDEOTA", o populoso bairro de Fortalezat
sabl
damente uma antiga aldeia indígena da qual traz o seu nome,
pode
ria, sob o mesmo ârgurnent~,ser transformada
em área indígena.

portanto, dar um paradeiro a essa misti fie ação que está
tomando o tempo e atenção da autorid~de pública, que já é pequeno
para ~olucionar os reais problemas da população, tornando sem efei ·
to a Portaria nQ 2384 da FUNAl.

44. - ~ preciso,

1

Fortaleza(Ce), 25 de maio de i.9üü
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