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. INSTITUTO SOCION,fJEWTAL 
Oat. I '-- 
Cad. rcow<PQ? wéJd_K .. ,. 

ItusiiiússIMO SENHOR PRESIDENTE DA fuNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-FUNAI, 

PEDRO ALVES DA COSTA, VERONICA MARCIANO RODRIGUES, ANTONIO 
GOMES DINIZ, MANOEL FERREIRA DOS SANTOS, EDMUNDO P.EREIRA ALMEIDA~ MARIA DO 
CARMO ALVES, .ANTONIO GECY ALVES, RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA, MARIA FERREIRA DOS 
SANTOS ALMEIDA, RAIMUNDO ALFERES DE OLIVEIRA, MARIA r ABIA PINTO DE OLIVEIRA, JOSE 
ALVES DA SILVA, HUGO BENEDITO ALVES, .MARIA ASSUNÇÃO ALVES, ANTONIO AFONSO DE 
SOUSA, FRANCISCO TARCISIO DE AGUIAR, lv1ANOEL ALVES MESSIAS, MARIA LUIZA OLlVIIRA 
ALVES, HORACIO HENRIQUE DE MENESES, MARIA RIOMAR DI AIMEIDA,JOSE MARIA MONTEIRO, 
MARIA DJANlRA RIBEIRO MONTEIRO, IRACEMA· ALAÍDE AMORIM, GERALDO FERREIRA DOS 
SANTOS, Esr.EVÃO JOÃO DE ALMEIDA, AGOSTINHO JOÃO DE AIMEIDA, JOSÉ PANA DE 
Al.MEIDA, LUIZ GONZAGA DE OUVIIRA, MARIA ALVES DE SOUSA, ANrONlO JOÃO AI.M.EIDA, 
RAIMUNDA BONif ACIO RODRIGUES, FRANCISCO IRACI ALVES, HELENA MARIA CELESTINO ALVES, 
PEDRO BARBOSA DOS SANTOS, MARIA C.ARNEIR.O NACJMENTO, FRANCISCO JOÃO DE AIMEIDA, 
IDtLZUITE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, EDUARDO MIGUEL DE SOUSA, JOÃO RAMOS DA 
CUNHA, BENVINDA CARLOS DOS SANTOS CUNHA, FRANCISCO MARIANO DO NASClMENTO, 
JOSF: BENVINDO DE OLIVEIRA, FRANCISCO fRANCIMAR. DE OUVEIRA, MARIA FRANCISCA 
RODRIGUES, C.AlvULA ALVES D:E SOUSA, MARIA AL V:ES DE SOUSA, JOSt RIU.AMAR. HENRIQUE, JOSt 
AGOSTINHO DE ANDRADE, FRANCISCO ALVES RIBEIRO, MARIA ZULENE DOS SANTOS, MARIA 
NAVEGANTE GOMES, MARlA LUCÍDIA RODRIGUES, LÚCIA ALEXANDRE DOS SANTOS, RAJMUNDA 
ALEXANDRE DOS SANTOS, JONAS DARQUES DE FARIAS, JOSt GILBERTO AIMDDA, MARIA 
GILVANA ALV:ES AIMEIDA, MARIA GOMES DOS SANTOS HENRIQUE, MANOEL HENRIQUE rnao, 
RAIMUNDA PEREIRA DO NASCIMtNTO , MARIA MARQUES DOS SANTOS, MARIA DO CARMO 
CARNEIRO FARIAS, MARIA SOCORRO DE ANDRADE, BELARMINA RODRIGUES DE BARROS, 
MANOEL CABRAL DE MOURA, LINO FERREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO, 
JOSÉ ALEXANDRE DOS SANfOS, ROCHEll.E MARIA DA CUNHA, JOSt FERNANDES DA CUNHA, 
MARIA DELCID.ES RODRIGUES DA CUNHA, ANA PAULA cosrs, ANTONIA GOMES DA SILVA 
SANfOS, ANTONIO FERREIRA AIMEIDA, AFONSO ATANAZIO DO NASClM.ENfO, ADONIR 
ADEODATO DE SIQUEIRA, ALDEONORA MAGELA PESSOA, ARISTIDES MARQUES DO NASCIMENTO, 
ESTIV ÃO HEMORGENES SANTOS, HERlVlINA SOARES DOS SANTOS, CÍCERA GREGORIO DINlZ 
COSTA, CLAUDIA MARIA CARNEIRO, COSME ALEXANDRE SEZINHO, BENEDITO RODRIGUES 
FARV\S, rco. EDMUNDO DlNlZ, rco. CAR.NtlRO SANTOS rnno, rco, ADEODATO DE 
SIQUEIRA, EXPEDITO DO NASCIMENTO, fCO.EDIVALDO DO NASCIMENTO, rco. ALBERTO DOS 
SANI'OS SOUSA, rco. PIMENTEL UMA DA COSTA, rco, DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, FCO. 
TOMAZ DE SOUSA ' rco. FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCA G. DE SIQUEIRA, fCA. G. MULATO, 
FCA. CIONEIDE A. CARNEIRO, fCA. C. CARNEIRO, rco. ASSIS DE SOUSA,' FRANCISCO z. DA 
COSTA, JOSÉ MARIA DOS SANTOS,JOSt ALVES DE FREITAS, !DEI.BERTO IDELfONSO DA SILVEIRA 

. ' ~- ffELVINA e. FAPJAS, GEOVA A. SIQUEIRA, GERALDA e. RIBEIRO, GERAIDO F. DOS SANTOS, JO~É. - /t/! 
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DE P_.\ULO DO NASCIMENTO,JOSt T. CELESTINO, JOSt ER.ISVALDO SIQUEIRA, JOSt B. DE SOUSA, 
JOS:f GARCIA DINlZ, JOSt ANDRÍ: G. DINIZ, JOSt tUDES JÚNIOR, JOAQUIM R. DA CUNHA, JOÃO 
DOS SANTOS O. CASTRO, JOÃO ADIODATO FILHO, JOÃO J. DO NASCIMENTO, JOÃO ANANIAS 
FERREIRA, JOÃO G. ALVES, JOSt G. r.rux, JOSt osrra DOS sorros, MARIA CARMELIA DOS 
SANTOS, MARIA ADEODATO costa, LUIS CARLOS DE SOUSA, LlJIS A. DOS SANI'OS, JOSIAS DOS 
SA?-{l'OS TOllRES, J. ALEXANDRE SEZINHO, MARIA NEUZA G. DOS SANfOS, MARIA GONÇALA C. 
DINIZ, MARIA SILVA ALBUQUERQut ' MARIA MA1W cosrs, MARIA JACI DOS SANfOS, MARIA 
DEUSIMAR.DE -SOUSA, MARIAJOst DA SILVA, MARIA VUMACI' DOS SANfOS, MARIA LUCAS DE 
ANDRADE, MARIA NADJR. DOS SANTOS, MARIA AUGUSfA SANTOS GOMES, MAR.IA FRANCIMAR. C. 
f'ElU1EmA, MAJUA ZENEIDE NACI?vmNl'O, MARIA N. DOS SANJ:OS, MARIA CREUZA A. DA Sll.VA, 
MARIA ALVES DE SOUSA, MARIA CONCEIÇÃO UMA, SOCORRO S. SOUSA, MARIA ESf11A S. 
SOUSA, MANOEL NONATO DE SOUSA, MANOEL N. CARNEIRO, MARIA ALfA C. SANTOS , MARIA 
NEUZA S. ANDRADE, MAfUA ROSA DOS SANI'OS, RAIMUNDO F. DA GRAÇA, PEDRO C. 
CARN!IRO, OSVALDO S. SANfOS, MILIAM A. DE SOUSA, MOISES A. SANTOS, MANOEL A. DOS 
SANTOS , RITA DI CASSIA O. SILVEIRA, RITA R. D:E UMA, RITA G. DINIZ, RITA ANGEUCA DOS 
SANI'OS, VAIDINEIDE T. MELGAÇO VIVENTE P. COSTA, ROSA TOMAZ S. SOARES E RITA ALVES 
DOS SANTOS, rco J. BRAGA D.E SENA, HUGO B. ALVES, MA.RIA DAS GRAÇAS e. OLIVEIRA, FCO. 
DEMETR.10 DE OINEIRA, rco, Q. PERREIRA, rco. EDIBERTO BARROSO, JOSE CAUBI RODRIGUES, 
HORACIO HENRIQUE MENEZES, JOS:E JERUSALEM RODRIGUISES, VANUSIA Lilv1A :E MELO, todos 
qualificados nos instrumentos procuratório, nos autos por seu advogado, vem, 
nos termos do§ 8°, do artigo 2º, ele o artigo 9°, do Decreto 1.775, de 08 de 
janeiro de 1996, oferecer CONTESTAÇÃO nos autos do Processo Administrativo 
FUNAI/BSB/0056/93. que tem por objetivo a identificação e delimitação da 
Área Indígena 'I'REMEMBÉt no di.9tri.to de Abnofal~ Mun.i.dpi.o de Icar-erna, Estado 
do Ceará, instaurado pela Portaria nº 1.366/ 92, de 04/ 09/ 9Z, argui.ndo para 
tanto o seguinte: 

r- 

O GRUPO TÉCNICO 
IR.REGULARIDADES NA SUA ATUAÇÃO 

A FUNAI através do seu Presidentet cri.ou Ulll Grupo Técnico 
Inrec-Instttuctonal, através da Portaria 1.366, de 04-/ 09/ 9'.2, com a fi.nali.dade de 
i.denti.fi.car e dellmi.tar a área indí.gena TREMEMBÉt no Estado do Ceará, composto 
de ci.nco pessoas, dentre elas, duas estrauhas aos quadros daquela Fundação, o que 
feri.a à época, o disposto no§ 1°, do Art. 2°, do Decreto Z2, de 04/02/91, i.n verbis: 

Art. z• - A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será precedida 
de identificação por GT, que procederá os estudos de levantamento a fim de atender ao 
disposto no § t •) do Art. 23- 1, da Constituição, 
§ 1" - O GT será designado pelo órgão federal de assistência ao índio e será composto por 
técnicos especializados desse órgão que, sob a coordenação de antropólogo, realizará 
estudos étno-histórico, sociológicos, cartográficos e fundiários necessários. (Neg;rito 
nosso). 

Ocorre, que, verificando o laudo de vistoria e avaU.ação de 
benfeitorias, i.den.ti.ficalllos, prúna. facie, evidências de i.noh~rvância de crttêrtos 
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técnicos-admi.ni.strati.vos na sua realização, haja vi.sta que, doa autos 
admtntstrattvos consta 33 (trinta e três) LVA, numa área de 4-900 ha, de dtfí.cil 
deslocaxn.ento, face estarem sí.tuadas no litoral, entretanto, todos estes 
levant:axn.entos forw:n realtzados sem a lndi.cação de qualquer noti.fi.cação ou 
comunicado aos propri.etári.os de terra daquela região .• em t:r~s dias - onde 
podemos observar que grande parte dos proprietários de terra não estavam 
presentes no Inomento da vistoria e avaliação, além de não terem qualquer 
conheclinento oftcíal, do que efetivam.ente estavam. declarando ou daquUo que 
estav.un recusando-se a informar, em face da Portari.a nº L366/92, de 04/09/92, 
não ter si.do puhli.cada no Di.ári.o Ofi.dal da Uni.ão, para o conhecb:nento púbUco e 
para que viesse a ter eftcácia. 

Pela falta de apli.cação e uso dos rnetos regulare9 de vistoria e 
avaliação de benfei.tori.as, (relação do Poder Público X Particulares), relação 
oficial procedi.da de modo i.legüimo, i.nefi.caz; presentes dentre outros vfci.os, a 
assiriatarea de i.núxneros desses laudos sem a corre61pondente locali.dade, a data e o 
nome da pessoa que assinou, tudo i.sto constante de urna t'mica folha onde as 
demais não foram rubri.cadas ou assi.nadas; além de, no caso da vtstorta de nº 31t 
cujo proprietário - José Maria Monteiro - não estava presente e mesmo aBsi.m o 
GT colheu a assinatura de pessoa que dlz ser secretária do mesmo. 

Todos os laudos foram assinados apenas por quatro integrantes 
do Grupo, deixando de ru;isinar o engenheiro agri.messor, José Aparecido 
Donizete Brinner, úni.co parti.dpante do GT habilitado tecntcamenre para fazer 
levantamento preliminar dos Itmttes da área em questão e emi.ti.r parecer sobre o 
Ievàntamenro fundiário constante do item Ili da Portaria L366/ 9Z; logo, se não 
extstta um. engenheil:"o agri.messor para deU.mi.tar a área i.denti.fi.cada pela 
antropóloga coor-dertador-a, esta não poderia ser tarefa dos dois engenhei.ros 
agrônomos e mui.to menos do representante da arquidi.ocese de Fortaleza, que 
pelo fato de não ter sido quali.fi.cado profi.ssi.onalmente, acredita-se seja pessoa 
ligada a divulgação da doutrina e dos ensinam.entos religiosos da Igreja Católica. 

O modo como foi realizado o cadastra.xnento de vistoria e 
avali.ação dos imóveis que eetartam locali.zados dentro da área indicada pela 
FUNA.I, como sendo indígena, já indica a temeridade da restante dos dados 
colhidos por parte daquele GT. 

O GT não procut·-ou saber a data i.nld.al de filiação de domí.ni.o 
das terras vtsror-iadas, o que nos parece muito grave, pois, os negócios [urtdícos 
não podem vir a ser desconsti.tuidos por mera presunção ou informação 
teridenoíosa de pessoas interessadas em obter alguma vantagem econômica. 

É certo que o artigo 1o. do Decreto 11/ 91, estabelece como 
condição iní.dal para o atendimento do disposto no§ 1°. do arti.go 131 da CF, que, a 
de.marcação das t:em:'il t:radiciona.lrnent:e ocupadas por lndiot9 se/a precedida 
de ident:ificação por Grupo Técnico1 <[Ue procederá aos estudos e 
levanGHnent:os., CONDIÇÃO ESTA INARREDÁVEL Pl\.RA o ACATAMENTO DA LEGALIDADE E 

FUTUIV\. ~P..ECIAÇÃO DO MÉ.Rrl'O EM ATOS Q...UE SE SUCEDERÃO, a posteriori., eis porque, 
devem os mesmos obedi.ênda restrita aos §§ 1º usque 10, do artigo 'lo. do Decito 
ZZ/91. / / 

_/ !(1/' .J) , .. 
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O GRUPO TÉCNICO 
IRREGULARIDADE NA SUA CONSTITUIÇÃO 

No dlsposto do § 1º, do aludldo di.sposi.ti.vo, vem estabeleci.da as 
regras para desi.gnação, a competência de quem designará e os elementos e suas 
respectivas quali.fi.cações, para integrarem o Grupo Técnico, aludindo o§ Zº, que 
por ocasião do levant:amento fundiário, de que trata o § 1°, caso seja necessário, 
poderá vtr a ser realizado conjuntam.ente corn o órgão federal ou esta.dual 
específi.co. 

Alude ainda o § 3ºt do mesmo diti!posi.ti.vo, que o grupo 
indígena envolvido participará do processo em todas as suas fasee, facult:ando o § 
4ºt cp.re outros órgãos púhli.cos, memhroa da comunidade cientifica ou 
espedali.stae sobre o grupo indígena envolvido, poderão ser convidados, por 
solicit:.ação do Grupo Técnico, a participar dos rrabakhos. 

·,1 

Não resta qualquer dúvida sobre a i.nteli.gênda do disposto no 
§ 1º, elo artigo z'>, do Decreto 22/91, poi.s, a redação é de clareza meridiana no 
senti.do de que o G.1:Tipo Técnico será oonstdtxddo por êécnicos da FUNAI, e no 
caso em. li.tí.gio o Presidente da FUNAI designou três técnicos daquela Fundação, _ 
um técnico do INCRA e um. ci.dadã.o, sem '[Ualcprer cpralificação t:écni~ apenas 
identificado como representante da Arquidiocese de For'raleza, LOGO o GP..UJ)() 
CONSTITUIU-SE. DE. PRSSOAS NÃO CONTliMPLAOAS NO Dsc:1uno Q...UB P..EGULAMBNTAVl\.,, l\. 

ÉPO~ A MATÉRIA, o Q...UE VICIA os ATOS POP.. ESTES PRATICADOS, atê porque, este 
Grupo nos termos do § 6°, deverá apresentar relatório d.rcunstand.ado à FUNA.1, 
e não se entende aquele que não e9tar contemplado em norma legal, praticando 
atos que ohjeti.vaxn criar direi.to9 para alguns e eu:btrai.r os de outrem.. 

A participação de religi.osoe no trato das questões in.dí.genas, 
tem si.do objeto de critica ele mui.tos e9tudi.osos, eopeci.allllente do Núcleo de 
Direiros Indíg'enas, que no seu livro OS DIREITOS INDÍGENAS E A 
CONSTITUIÇÃO, no captrulo a que se refere aos direitioe culturais dos povo§I 
ind{g-_en;w - aspect:os do seu reconhecimenbo, eecrtro pela Ora. ANA VALÉRIA 
NASCIMENI'O ARAÚJO LEITÂO - Assesso.ca Jurldica do Núcleo de Direit:os 
Indígenas, págs. 235/236/237, asstrn se manifesta: 

A861M COMO OS TI'CUMA., TAMBÉM 06 POVO.s' INDIG1iNAS DA REGIÂO DO 
RIO NEGRO, NO EsTADO DO .AMA.zoNAS, FRON'TEIM. 00 BRASIL OOM A. 

COLÔ..UMA E A VENEZ'l.lELA, POR.lf..M ALVO Dli P'OU'l7CA mTATAL 
6EM.I!Lll)I.NTE E~ A'l"UAç,{O JNTENSll DE MISSIONÂRIOS RELIGIOSOS. 
POV09 COMO 05 TUKllNO, DE6$llNA, ltf.AKU, ~ PIAll-TAPUIA, 
CCIBEO, ENT1U! ouuios, TIVERAM A SUA. ORGA.NIZ/lç.{O SOCIAL l! 
s.\MILIA..R. ~ .ALT.E.RADAB,. .NA'o TENDO RESTADO 
N'AqµEIA REG.IAO ~QJ.1.Ell 77PO DJ! UUUTAç.(O COLE77VA 
1"RA.DICIONAL. O MAIS GRAVE t Q,,UE T$TE '17PO DE PRÂ.'17G\, 
PJUNCIPiU.MENTE POR. PART.E" DA.g ~ÇÕl!S RELIGIOSJl:S, 
CONTQlUA A OCO.RR.E.R: MESMO APÓS O ADVBNIV DA CQNrnTlHç.JO 
DEJ~ 

·- o ~VQ .rou...u>ó. .APE~R DE SEU ~ CONTA TO 
SOClEil.._AD.l! NACTONA.J,. YEM t;El'tlDO _e,u>.~. D!! MANTER 

...... · .. ,'; ... : _ _,;<tV 
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ÇONTR.OLIJ SOBRE 6UAS rNS77TUIÇ{íES E PRÂ 77~5 INTJ1R.N.ll.€z NA'O 
PERMITINDO A rNPLUÍiNCIA DA AG~ Ut/DICENrSTA. ESTA TAL, 

TAMPOUCO DB MfSSÓ.1!8 R';!1G[o&A.S. 60.BR.E SUA QB@NJZIJ.Çi{Q 60CLllL 
E RBLA.OOES PAMILL!UU!S. 

. Efetivam.ente, reli.gi.osos tilll . · usado este poder de 
convencimento e doutrinamento, ·no sentldo de alterar a organização social e 

. famlllar de lndígenas, e não se pode dúvidar ciue esse IneSino poder tenha sido 
. utilizado em sentldo contrário, COin aqueles não-índios. debilitados social e 
culturahnente, sucetí.veis a induzimentos de natureza eoonômíca e financei.ra..são 
fa.cilinente seduzidos pelas promessas de um futuro mai.s tranquilo, como 
aconteceu com os 'Iiui.MEMBÉS, pois, a necessidade é de tal ordem que preferem 
violentar 9Uas próprias oonsotênotas, e sairem do anoni.xnato para o estreli.smo dos 
Tele-Jornai.s, da ajuda alimentici.a de Países Estrangeiro9, onde pae9ant a receber 
atenção de Organizações Não-Governam.entais e de pessoas de destaque 
i.nternaci.onal, que manipulam a midia ao sabor do vedeti.sm.o que llies é peculiar, 
enfim, estes homens que não tinham um grão de alimento na panela. . de m:n 
xnom.ento para outro passam a receber a atenção de toclos, acetram e se 
convencem de ser ou não ser, aqui.lo que o seu manipulador desejar. 

Laxnentavehnente, este é o resultado da mi.séri.a de UIIl grande 
núm.ero dos nossos concidadãos, aceitar uma condição i.ndi.gna, para melhor 
viver. 

O que deu i.níci.o a todos os processos de demarcação de terras 
indígenas no Ceará. foi. a constatação pela MQ..,.lUDlOCliSli Dli. FoRT ALE.Zt\ da 
situação de penúria em que vivem os favelados que rodeiam. as grandes 
IIletrópoles do nosso País, e, em Fortaleza não seria tão diferente, situação que 
motivou o então A.RcEBtSPO DE FOR.TALBZA., a enviar uma carta ao então MINtSTP.O 
DA FAZENDA, de saudosa memória, DR.. Dnsox FUNAR..O, fazendo um relato da 1 

rnlsérla social Instalada .EM T.liR.RAS DA UNIA.o, onde solicita interferência daquela 
autoridade no sentido de que o SPU não concordasse com a 9olicitação de 
transfer~nci.a do foro daquelas terras para a empresa TBA (indústria de blscoí tos 
e macarrão~ e reavesse o domínio útil do referido terreno para a Uni.ão, 
transf~ri.ndo em seguida para a ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES DO Rio CliARA.. 
DOCUMENTO DATADO DB 1º DE SBTEMBR.O DE 1985. 

Até esta data o CA.ROEAL LOR.SCHEIDER.y não cogitava da 
exi.st~nda de indi.os naquela área. registrava apenas conflitos soclals, situação de 
miséria e pobreza absoluta, com. as consequ&nci.a.s defos decorrentes. 

Os terrenos onde está localizada a favel~ são TER.RliNOS l>B 
MARINHA E ALAGADOSt si.tuados à :o:targe:cn esquerda do Ri.o Cear~ e AFOR..ADOS A 
llNIÃO DBSDE 19ZL 

Necessário esclarecer que a área ident:ificada coxno sendo de 
ocupação ind[gena,. a.brange os t:errenos de rnarinha; cpiet com.o se sabe, Porem 
~clu{dos das sesmarie pela Ordezn Régia de oa de deze.cnbro de 1726~ coinplet:ada 
pela de o.r de deeexnbro de 179o(Apug. Rodrigo Ot:ávio uno do.cnlnio da União e 

~ dos Estados", págs, '-1v''-1+ 2ª Edição • ,924), re!fUlados hoje pelo Decret:o-Lej / 

.r: 
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9.790/46, que dispõe sobre os be:nB únóveis da União, co.UJ as inodiiiceções dadas 
· · ! .,. pelat- Leia ~~5/48 e z185/ 54-. 

; ./ .. , , Os terrenos de mari.I'Wi:l distinguem-se dos extintos e atuais 
. ·:;, \i_) .·.:.' · . aldeamentos indígenas~ que integravam. as sesmar.ias, datas·de.terras outorga~ , .. 
. . . ' . I· l . d d . l ef • dº L-'b•tu L ·i ' ' ,. " '.'.; .. ,\;:~~·_f.J-:(,;.':'.. ) aets q~ ':»n~~ .. ~~~,. ~om encarg~!:. ~,«?li-~ª- _ ~tl~:.~-~t;>r~, .ta~ l.: a ., ., · -,:.· 

·.:._,·>r,:.:.;,~::;r:;: . , ..•... '..- ' .. _':_ ,,·.· •,;,., ... \;,,·;:,;;-'!(: .: CAINDO' BM·::coMISSO· ESSAS OONCliSSÕ6Sf.. DB', TlilUV\St ou SENDO.'; ': :-:.>:V,c?;\>~.".' ... ··· , :··.",'.:··,:,,, ., ',. · .. , · .. «: .. ··,. .... ·: .. :: 
:;,,:s\~1.j,:,,fi:,~;::·;"' .. :·:_ABANDON~~i BLAS EaAM ·D~VOLVD>A$ º!-- .C<>IU>A, : .. Jl'.~NDO BNTÃO A SB-~AMAR.. ·;\:'.:. 
\/fj~l,'iilfJ}:'··:: ··:· "nBVoLurA.s"/ 13y'·:· AS TBIUVt.S INJ?ÍGB'NA.S.INTSGRAM 1iSSA)iSPBCil3y CONFO&MB' ENSINA ···, '." 
• , , 1 ,.,·11 .f 1f_~-, •. , , 
))f(;i{l'f'/:-~·- .: .· ÜSVALDO A. BA'NDBm.A DB MELO, 'NO ESTUDO INTrrm.ADO '"ENFrrBUSB"(R..Bv., FolUi'NSB, 
.••.. •/f ., ·"" ··-•(;• •"< •• ' ' . ' . ' ,. ' . . • '.:;(.' ~::,.:~~,;;,r,i)''. . VOL. Zo~ PÃ.G. 50). . . ' . · · · . . · . . \/)::·t<}t:::: . ', . . 

· · ···,~·:: · Lam.ente-se que tudo i.9So não i.mporta em beneficio algum 
para estas pessoas, pois, dei.xaII1 de ser i.ndivíduos e passai:n a ser massa de 
:inanohra lunnana, i.ngre99alll facihn.ente, no grupo dos uSE.M TERRA ", DOS uMliNORES 
ABANDONADOSH, DA "PR..OSI'Il"UIÇÃO", DOS ~ICANTll.S", l)OS "EX.a..utoostt, e vi.r~ 
manchetes do di.a-a-dia. i.ntegram.-se aos problemas indissolúveis do nosso País. 

Até então a FUNAI não tinha feito qualquer incursão no 
Estado no Ceará, objetivando tdenrlftcar, deluni.tar e demarcar terras indígenas, 
somente após o t:rahallio de mtssíonártos e agentes de Igreja Católica, que na 
pessoa da Sra. MARIA AMÉLIA LEITE, fez um. traballio .de base onde manipulou 
as conscí.êndas e as vontades de Uin núxnero subsranotal de pessrn1s que secluztdos 
pelas pt"omessas de passarem a ter o usufruto de terras tão hem cultivadas e 
exploradas, acaharaxn por aderir a i.déi.a de se declararem i.ndíge:nas, alguns de 
modo voluntário e outros por perceberem o risco de perder um. pecpteno pedaço 
daqutlo que ainda ttriham, ora. serrtiearn-se obrigados a declarar m:na falsa 
qualidade. 

Tanto é verdade que rmrtros resolveram i.ngre98ar junto à 
Procuradoria da R.epúbli.ca no Ceará com. representação visando apurar a 
responeabtlldade de agentes da FUNAI e outros que arrolaram seus nomes como 
sendo indígenas. quando na verdade não o são. 

A Lei 601/ 1S50, não é desconhecida pela FUNAI, que no ano de 
1981, fez a ESTATisTlCA DAS POPULAÇÕES INDiGENAS POR LOCALIZAÇÃO DOS GlU.IPOS, 

incluindo nos totais apurados, estímatívas dos Indlos arredios, sem exata 
localização ( em anexo), onde se verifica que não existem registros de grupos 
i.ndige11as no Estado do Ceará, bem como, não existem reglstros dos grupos 
TAPEBAS ou TREMEMBÉS, cm todo t:erritório nsotonel; de onde se concluí 
que, esta encenação toda, serve apenas para atender a ideais reUgiosos e 
ideológicos. que, convenham.os é w:n fato lamentável, pois, a pobreza e a mi.séria 
da classe pobre do Ceará, merece maior atenção doe governantes, teto porque, 
mlsérta maior é manipular as consetênctas dos debtlttados ftslca e 
monetari.ainente, que a pretexto, de resgatar trrna quaUda.de de vida melhor- e 
rnaís condizente com a natureza de cada individuo, manipulam as vontades 
destes, para arrancar um.a origem i.ndigena que eles não conhecem, TRATA-SE DE 

INDUZIMENTO A FALSIDADE IDEOLÓGICA, DELITO P1'.EvISTONO CÓDIGO PENAL PA~r 

/ 
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O Código Civil no seu Art 82, estabelece que a vali.d.d.de do ato 
jurí.dlco estar condici.onada à capacidade do agentet a licitude do objeto e 
e9peci.ahnente, a fonna prescrita ou não defesa exn Iet, 

O Decreto '.1/J./ 9~ não· facultava a designação de pessoas 
estranhas à FUNAI, de vírem a integrar o GT que deveria reali.zar os estudos 
necessários para a identificação e delímítação da área indígena especlfi.cada na 
Portaria 1.366/ 9Z; faculta sím, a partlcipação nos trabalhos do GT, no caso do 
levantamento fundi.ári.o, que poderá ser feito conjuntalnente com o órgão federal 
ou estadual específlco, além de outros órgãos públi.cos, membros da comunidade 
ci.entífi.ca ou espeolallsta sobre o grupo lndígena e11volvi.do, poderão vir a ser 
convidados, por soltctração do GT, a participar dos trabalhos, entretanto, nos 
parece lógi.co, que ao Presi.dente da FUNAI, falece competênda para desi.gnar 
fund.onári.os do INCRA ou da Arquidiocese de Por taleza, para integrarem o GT, 
haja vista, que o § 1º, do Art 2°, do citado decreto explid.ta. de fonna dara e 
regular, quais as pessoas que poderiam ser desi.gnadas pela FUNAI para compor 
o GT, e dtscrepando da norma legal, o ato fere os prindpi.os regulares de Oi.rei.to 
Adn:lini.strativo, caracterlzando abuso do Poder, com o desvio de finalidade, o que 
vi.d.a todo procedimento administrativo por ela realizado e aprovado pelo seu 
Presidente. 

O Bstudo antropológico não indica nem mesmo o critério 
usado para a deftníção dos índios por eles cadastrados, se usaram o cri.tério racial, 
legal ou cultural, poi.e, o que existe é lilil tun1ulto antropológtco, baseado 
exclusivamente em dados históricos, não se sabe, como identi.flcaram a 
tradi.ci.onalidade da ocupação e posse i.ndí:gena naquela localidade, se isto foi. 
ver0iflcado atendendo a situação atual e ao co11Be11Bo histórico sobre a antiguidade 
da ocupação, vez que, a tradicionalidade histârioe não resiste uma análise mats 
apurada. já a a-adicionalidade de continuidade vi~ suportaria um.a análíse mais 
profund~ poi.9, pressupõe efeti.va a ocupação das cerraas pelos i.ndi.os, nela se 
configura de modo inquestionável o pressuposto da permanência expresso no § 
1°, do artigo 2.31, da Constituição Federal. 

NULIDADE DA PORTARIA 
FALTA DE PUBLICIDADE C7 INEFICÁCIA 

O mais grave é que a Portaria 1..366/92, já referenolada, não foi 
publicada no 6rgão oficial con1peéent:e,. o <[Ue lhe rel:ira os efelt:os e a eficácia, 
internos e externos que dela po651a advir, não tendo, poréant:o,. validade alguma.. 

O Presidente da FUNAI, à époc~ ao sancionar a Portaria 
suprai::nend.ona~ resolveu crtar o GT fundamentado no Decreto z.z/ 91, 
entretanto, esqueceu aquela autoridade, de fazer constar naquela portari~ a data 
que a mesma entraria em vigor, especlalmente, porque o decreto referido, no seu 
§ 5°, do Art 2°, determinava a publicação do ato constitutivo do referi.do GT, 
abrindo um lapso temporal para a participação de determinadas pessoas de 
direito, no processo, in vecbia 

Art. z• - A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será precedida 
de identificação por Grupo Técnico, que procederá aos estudos e levantamentos, a fim de 
atender ao disposto no § 1°, do Arl 231, da Constituição, 
§ 5• - Os órgãos públicos federais, estaduais e municipais devem, no âmbito de suas 
competências, e às entidades civis é facultado, prestar; perante O Grupo Técn?o/, 

,, ... ;· . )1··/; - .... 1 f · 

,_;' l 
·, I 



8 

informações sobre a área objeto de estudo, no prazo de trinta dias a partir da publicação 
do ato que constituir o referido Grupo.(Grifei). 

Depreende-se dai, que, a portaria que constituiu o GT, PASSARIA 
A TER. EFICÁCIA APÓS A SUA PUBLICAÇÃO, que aliás, é ato formal que visa assegurar 09 
efeitos externos e propi.clar o seu conheci.mento e controle pelos Inreeessados 
diretos e pelo povo em geral, através dos meios legais. 

O Mestre Hely Lopes Mekelles, em seu Dlretto Admtntsrrattvo 
Brasílelro, 17ª edíção, P· 86, prelecíona, ln verbtsi 

«os a.roa e contrsto« sdministrsdvos que omitirem ou dessienderem A publicidade 
necessária nso só deixem de produzir seus regulares eicitos como se expõem R 
invalidaçêo por f'1llta. desse requisito de cãcéci« e morslidsde: E .<:f" • .m publicação 
mio Iluem os prazos para impugnsçéo sdministrativs ou suulsçdo judicial, quer o 
de decsdéncis: para. impetreçõo de mandado de s~w'8.llça (120 dias da. 
pubháiçi.o)$ quer os de prescriçãa da. ação cebivel". 

O Mestre Hely Lopes no mesmo livro, P· 86, ensina, verbi.s: 

"Publicidade é a divulgação o.ida/ do ato para conhecimento público e início de seus 
efrifo3 externos. Daí porque R3 leia, aios e oontrsios sdministrstivo« que produzem 
consequênciss jurídiCll!I Jb.ra dos órgãos que as emitem erigem publicidade pll!'ll 
IUfquiJirem validade univer.,aJ, isto é,, persnte as parte3 e terceiros. 
A publicidade não é elemento Jbnnativo do ato; 6 requisito de dícácia e morslidsde: Por 
isso mesmo, os sias im~.gultU-ea niD se convslidem rum a publicação~ nem os regulares a 
dispensam para sua e.xeqilibiliáade, quando a lei ou o regulamento a exige~ (Grirei). 

Eis que, sem a publicação, não fluem os prazos que são 
assegurados a todos, viola-8e o princípio do devido proceeso legal 

O princípio da publloldade dos atos administrativos, objetiva 
preclpuamence o conheclmenro e o controle destes atos pelos interessados 
diretos, pelas entidades, órgãos públloos e pelo povo em gerai que poderão 
através dos meios constitucionais, controlar, fi.scali.zar e denunciar qualquer 
UegaUdade proveniente destes, eis porque o artigo 37, da CF, impõe à 
administração púbtloa, obediência aos pri.ndpi.os de legalidade, irrrpessoaltdade, 
moralidade e publicidade dentre outros. 

A propósito o inciso L~ do artigo 50., da CF, diz que "a lei só 
poderá rest:ringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 
intimidade ou o incereese soei.ai o exigireJIJ.ff.. 

diz: 
Comentando este preceito, a Ora. 1\i.arla Sylvi.a Zanelta di. Pi.etro 

":.. como a Administração rública tutela interesses públicos7 nlio se justi/Ica o 
sigilo de seus sios processuais, a não ser que o próprio interesse público assim 
determine; como, por exemplo, se estivei· em jogo a segurança pública; ou que o 
assunto, se dfrulgado possa ofender a intimidade de determinada. JX!!SOR, sem 
qualquer benesicio pars o interesse público; pode ocorrer que em certas 
circunstâncias, o interesse público e.m:j11. em conãiio com o direito a intimidsde, 
hipâtese em que aquele dm'?! prevalecer em detrimento deste, pela splicsç; do 

J 
/ 

·- 
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O Dr. Sérgio de Andréa Perreira, no seu livro Comentários á 
Conat:it:uição,. :50. Vol,. págr. 98,. ooaieiusmdo a arat:éria em análise,. sssim diz: 

«» A administração pública tem seus meios proprios de divulgsçii.o, de 
comunicação, que são os diários oficillis, ~ quendo se trste de atos internos, 
cujos efeitos niD atm.jam terceiros .tora do lmbito do órgão ou entidade, os 
boletins internos: ~ •• 
"'"'Aliü, em m•téri• administr11tiva, · t11nto qusnto n• jurisdicional, u 
notificllÇÕ(!4 e intimações aio Jundsunentais, como garanüa do direito de 
defes~ do11 requerentes, perante a administração pública, para ciência de 
atos e decisõa; início de Hul!nci11 dos pruos recursais e. pressuposto, 
portanto, dJJ ocomnci• de precl,uio, inclusiv« dJJ chamadJJ çoi:,a iu/glµJA 
adminiafrati vs. "··. 
"'A publioidede; na medida em que ~ conhecimento geral, dll atuação 

admini:Jtrati~ enseja a detividade de outro princípio bbico, que é o do 
controle e fiscaliza.ção da sdministrsçêo pública." (Oritei), 

A matéria questionada nos presentes autos, envolve ato 
achni.ni.stradvo praticado pela FUNA.I, e que vem regulam.entado no Decreto 
'1!1./ 9~ onde no seu § 50. indica expressam.ente a obri.gatori.edade de publicação do 
ato cpxe coxwtitui o Grupo Técnico, para o i.nício de fluência de prazo e neste caso, 
a publi.ddade a que se refere o Deceero regulamenta.dor, é a publicidade de 
âmbito nacional, vale dizer, a do Diário Oficial da União, vez que, para exercerem 
os deveres atinentes as suas compet~nciast os órgãos públicos federals, estaduai.s e 
muni.d.pai.~ só poderi.Blll. tomar conhecimento do ato constitutivo do Grupo 
Técnico, praticado pelo Pre5idente da FUNAI, através do órgão oficial de 
publi.cação dos atos públícos com efeito externo, no caso o Díárto Oficial da 
Hníão, isto porque, tendo a Port.ari.a de N. 1366, de 04/09/9'2., sldo publicada 
apenas atz-avés de boletim de circulação interna da FUNAI, não alcançaria o 
conhecimento dos órgãos públicos intere99ados, mui.to menos, das entidades 
civis, e estas não poderiam vir a exercerem a faculdade de prest3.l"em perante o 
Grupo Técnico, as informações sobre a área objeto de estudo, no prazo de trinta1 

dias, contados da publicação do ato, de que faz menção o dtsposttívo referi.do, 
considerando que, em. ge tratando de órgão de divulgação interna da FUNAI, não 
ati.ngirí.a estas entidades no que concerne ao conheci.menta externo daquele ato, 
esraria a FUNA.I ferindo direi.to lí.qui.do e certo assegurado em non:na que 
regularmenta este procedimento, qual seja, o direito de reroetros exercerem 
perante o Grupo Técnico, faculdade da mais alta relevftnci.a na i.dentifi.cação e 
deli.mi.tação da área que pretende demarcar a FUNA.I. 

SOMENTE ATR.Avts DE LEI ESPECÍFICA É Q...UE A PUBLICIDADE 
J>ODERÁ VIR A SEI\. RESTRINGIDA DENTRO DOS LIMITES ESTABHLliCIDOS NA CARTA 
FliDERAL. 

OS LI19.fITES DA PROTEÇÃO CONSTI7UCIONAL 

A questão de i.denti.ficação e deli.mi.tação das terras indígenas 
se apresenta de forma complexa, entretanto~ não pode se afastar dos di tarnes 

_ .. estabelecidos pela. Constituição Federal vigente, e as Const;,i.tuições de 69, 67,t, , 
{I~~ / -, . ,. . . . ' . ~ t ''fl 

- - y/1/1/ 
\ -. 

•, 



lO 

1''• 

37 e 34 diplomas consti.tucionaí.s que conferirwn determinada proteção às terras 
ha.bi.tadast segundo os usos, costm.nes e tradições pelos índi.ost de onde vem a 
i.déí.a essendal de permanência, explícltada pela norma constitucí.onal 

' Evidentemente, que esta proteção tutelar conferida aos índíos 
não pode discrepar da sltuação atual e do consenso histórico, pols, ninguém 
converte-se; i.ndí.gena por eunplee manifestação de vontade, vez que, ser indígena 
não oonslste num ato de manifestação formal; ser lndigena é ter nasotdo índio, 
importa te~ si.do cri.ado, educado e domesticado segundo os usos, costumes e 
tradições dos índios da origem a que pertence. 

Toda época possui. suas tribulações, algu:maa decorrem de 
avanços da sociedade, outras de retrocessos soclaís ~ no mei.o destas trlbulações, 
sempre aparecem os salvadores e os "herói.a", rnas, não podemoSl conceber que 
pessoas com o patrocínio da União Pederal, venham a realizar ambições pes0oais, 
acobertados pelo manto de projetos de ordem públi.ca e social que já nascem 
soterrados nos argum.entos esdrúxulos e tão bem oonheoídos por toda sociedade, 
onde a pretexto de implementá-los, errveeedarn por caminhos outros não 
contemplados pela.s regras legai.$ que definem aqueles dlrei.tos. 

INEXISTJ1NCIA DE POPULAÇÃO 
INDÍGENA NO CEARÁ 

DECLARADA. PELA LEGISLAÇÃO 
EPELAFUNAI 

Na verdade, as populações i.ndi.gena9 no Ceará começaram a ser 
1 

extintas desde 1835, quando através da Lei. Provi.nci.al nº Z, de 13 de mai.o de 1835, já 
9u:pri.mi.a as vi.las dos i.ndio9 de Soure e Arronches, para onde vieraxn í.ni.dalmeute 
os Tremembé no Ceará, já em 1850, através da Decisão nº 92, de 21 de outubro de 
1850, O Ministério do Império manda incorporar aos proprios nacionais as terras 
dos i.ncli.os, que já não viviam. rnais aldeados e si.m dispersos. 

Não podemos deixar de ressaltar, airsda, que a população 
indígena, por Iocalizaçâo dos grupos divulgada pela FUNAI, em 30/ 06/8~ não 
indica a existgnda de qualquer tribo indígena no Estado do Ceará; no ano 
arrrer'Ior-, 1980, a FUNA.I elaborou através da sua coordenação de engenharia mn 
mapa nacional, i.ndi.cando todas as reservas e parques indígenas, fazendas, postos 
indígenas, postos de atração, limitando a área da.e delegacias regionais onde 
observa-se que inexiste no Estado do Ceará qual({ller tribo ou área indí.gena e 
corroborando tudo isto, o Arquivo de Serviço Público do Estado do Espíri.to 
Sanro, expediu certidão constante de seus arqulvost onde consta o aviso recebi.do 
pelo Presidente da Província do Espírito Santo, que lhe foi. remeti.do pelo 
Mi.ni.stéri.o dos Negócios do Impéri.ot datado de 21 de outubro de 1850 onde consta. 
o aviso expedido à Provínci.a do Ceará, rrtandando seqüestrar e incorporar aos 
Próprios 'Nacloriats, toda9 as terras c~ncedi.d.as aos índios que já não vtvtam rnais 
aldeado9, e sim diBperso@ e confundidos na massa da população, trata-se - ;f41! 

~~-" 
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Decisão nº 92, de Zl de outubro de 1850, já a Decisão nº 364-t de Zo de novembro de 
1855, do Mi.ni.stério da Fazenda, dtsci.pUnava as non:nas sobre o aforam.ento dos 
terrenos pertencentes aos (ndi.os de .Mecejana.-Ce, da mesma forma que 
anteri.ormente, através da Lei. Provincial nº 6, de 5 de julho de 185Z, O Mi.ni.stéri.o 
da Fazenda,' di.sci.pli.nava que os terrenos de extlntas aldeias de i.ndi.os fo&seJD 
reverti.das ao domini.o nactonal, 

Oportl.mo ressaltar que a Decisão Z83, de Z6 de setembro de 
1870, O Mlni.stérlo da Fazenda, manda proceder contra os i.ndi.viduos que têm 
invadi.do as terras pertencentes oun-ora as aldeias de Mecejana, Arronches e 
Soure, na parte em que em que não esti.verem ocupadas por aforarnerrto, ou em 
virtude de posse manttda pelo governo; em seguida, através do Decreto nº i.672, 
de 1o de outubro de 1875r o governo foi. autorizado a alienar as terras das aldeias 
exti.nta.9 que esttverern aforadas. 

Ressalte-se mais, que, já no século XI~ a farnosa Lei de 'Ter-ras 
do Impéri.o(Lei 601, de 18/09/i850), pri.ncipal marco histórico no ordenamento 
fundi.á.ri.o brastleiro, assíxn regulamentava: 

. " "'Dispõe sobre B.J terras devolutss no império, e acerca das que são 
possuídas por títulos de sesmaria sem preenchimento das condições 
legais, bem como por simples título de posse mense e pacifica; e 
determina que, medidas e demsrcsdss as primeiras, sejam elas cedidas 
a título oneroso, assim psr» empresas particulares, como para 
estabelecimento de colônias nacionais e de estrssngeiros, sutorizsâo 
o governo A promover a colonização estrangeira na forma que se 
deolsra: 

Regi.stre-6e mais quet o mapa geográfico da Capitania do Ceará, 
de 184 onde mostra a divisão em 17 frequesi.a com a relação nominal elas z4 vilas e 
povoações, constando no n. 24-t Matriz de A.lmofala. sem qualquer referênda a: 
í.ndi.os, como consta dos n. 09, 10, 14, 15, 16 e 23, poi.s são dados hi.9tórí.cos e ofi.ci.ai.s 
qu:e não suportam. oorrteataçâo, haja vista que, alguns destes dados são oriundos 
da própria FUNAI. 

Se de fato as terras que desejaxn delllarcar como serrdo doG 
TP..EMEMBÉS, a FUNAI não teria ignorado sua existênci.a1 até o i.nido da década 
de 80, pois, sua última estatí.stica que conhecemos e que foi divulgada e publicada 
em livro escrito e PUQLlCADO PELA PRÓPRIA FUNAI - A VERDADE SOBJ.UJ O 
INDIO BRASILEIRO - no seu Capítulo Z - que trata da POPULAÇÃO 
INDÍGENA.: QUANTOS SÃO OS INDIOS BRASILEIROS, ONDE VIVEM - pág. 11/J.Z. 
- Consta a segui.nte a9serti.va: 

6É ~ POPllLAÇÃO Q.UB SE IINCONTit.A. DISPERSA POR 
Q.UA.SB TODO O PAÍS, VTY.IJNDO EM DIFBR.HN773S BSTÁGIOS 
DE ACULTURAÇÃO. EM A.PBN.l'AS CINCO UNIDADES DA 
F.lIDERAÇÃO BRASrLI1IRA. NÃO .EXISTEM INDIOS: PIAUÍ. 
.Ç.llr\,R)L RIO GR.ANDB DO NORTE RIO DB TANBIRO 13 
TBR.IUTÓRIO DB FERNANDO DE NORONHA.. •• o ~rum É NOfSO· 

'e ;:, AMmM,\p.OÉDARINAl. . · - Jr/ 
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Neste mesmo Uvro, no Capítulo 4, de que trata - OS GRUPOS 
INDÍGENAS: SUA DIVERSIDADE - pág. 21/29, a FUNAI anexa uma estacísrtca da 
POPl.llAÇÃO INDÍGENA POR LOCALIZAÇÃO DOS GlUIPOS, ESTIMADOS OS INDIOS ARP.EDIOS, 

SEM EXATA LOCALIZAÇÃO, DAT"'1)A DE 30/ 06/81. 
Nesta estatística, riemlurma alusão é felta aos í.ndí.os 

tretneuthést logo se no ano de 1984 não exi.sti.am. i.ndi.os trememhés para a FUNAI, 
e a empresa contestante já ti.nha adqui.ri.do o i.móvel denominado pela FUNAI 
como área i.nd{gena tremembé de Alm.ofala, NÃO PODE HOJB A FUNAI FALAR EM 

OCUPAÇÃO PBR.MANBNTB DB INDIOS NAQ...UELA REGIÃO, NEM NO Bsr ADO DO CBAR.Ã. 
No Ceará não exlerla e nem exísrem índi.o@, porém., no 

momento que alguns mi.ssiionári.os abrtram para deten11.tnado9 r'ur ictrlas 
desprovidos de formação cultural e educacional, associado à necessidade de 
sobrevivênd~ um.a expectativa de que ser índio importa em receber proteção e 
ajuda do Governo Federal, não preclGOu da FUNAI colocar os pés no Ceará para 
que wn grande número de pessoas se identificassem como descendentes de 
i.ndi.os, não pelo fato de serem ou não serem, mas unloamente pela expectativa 
de virem a ter, UIIla área de terra beneficiada, com um.a riqueza produzi.da por 
pessoas na sua maíorta do mesmo nível destes, além da contestante, com a 
diferença de que não são pregui.çosos, como aqueles que i.nvocam a condi.ção de 
...,sem terra", que vi.vem a mendigarem nas vías das grandes cidades, com o apoio 
pessoal de multas autoridades, tudo isto reflete de forma aguda a necessidade de 
implementação de políticas soolals, de atendimento ao homem necessttado e 
legislação coibindo a manlpulação e uso destas pessoas, bem corno, de mudanças 
urgentes na poHti.ca educaclonal, para que não se deforme a formação cultural 
deste povo. 

O nosso País convive com problemas cruciais, notadamente na 
área da produção de emprego9, de asststênoía social, médica e educacional. 
Convivemos com os grave9 problemas da ortmtnalldade das grande9 cidades e 
hoje já avançam pelos tntertores, todos provocados pelas dtftouldades de trabalho, 
de allrnenração, de asslstêncla médica e ai:nparo à família que outrora era uni.da e 
hoje encontra-se bastante dehiUtada, face as ci.rcunatânci.aa que rodetam os seus 
membros, e, a contestante vem oonrrtbutndo de forma séria para amenlzar estes 
problemas. 

Não precisanms falar aqui. neste instante, da falta de tutela do 
Estado com os negros que em tempos passados viverain as axn.arguras da 
escravi.dão e hoje, habi.tani as nossas peni.tenciárí.as, não oferece qualquer paralelo 
com os membros de outras raças; se ci:ueremos culdar dos usos e costu:I:nes e das 
tradições dos i.nd(genas, por que não proteger aqueles que transportados em 
porões de navios chegarani à nossa Pátria e não tinham. como fugir, pois não 
conheciam as nossas terras, enquanto que, os índios, estes, sempre que foram 
colocados a serviço do homem civilizador fugiam porque conheciam bem- as 
nossaf\11 terras; este fot 1.Ilil pri.vilégi.o que os índtos mm.fruí.rant. f 

\ ~,·~~ 
\ 
\/ 
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O GT designado pela FUNAI clíetanctou-se do espírito contido 
no texto consdtuci.onai invadiu e pretende macular direi.tos que já se firmaram 
há II1Ui.to tempo e na própria legi.slaçã~ pertinente, poi.s, o fato de existirem 
pessoas com alguma descendênci.a i.ndíge~ mas, i.ntei.ramente integradas à 
ci.vili.zação, não corresponde a previsão proteci.oni.sta contida. na Consti.tui.ção 
Federal As terras i.nd(genas não podem vir a ser demarcadas por presunção ou 
am.hi.ção, quaisquer que sejam, porque, a predominar esta regr~ estaríam.os 
incursionandn na seara do confisco de terras i.nd.i.scru:ninado, usando como 
fachada a causa indígena, mui.to embora saíbamos que o propósito i.neecrupuloso 
serve mais à sati.sfação de detenni.nadas filosofias e culturas poUti.cas retrógradas, 
do que mesmo ao lnteresse da causa indígena. 

CJ.UAR. ÁREA INDiGENA COM ESTES PROPÓSITOS, ALÉM DE MACl'.ll.i\.R AS 

GARANTIAS E OS DIREITOS FC.INDAMENT AIS DE Q..UALQ..UER CIDADÃO, INCORRE, T .i\l\fflÉM, 

NUM PRINCÍPIO DE ESCP...A. VIDÃO SOCIAL DE GRUPOS SOCIAIS FACll..MENTE MANIP'lll,ÁVEIS E 

Q..UE A NADA LEVA, SENÃO, AO AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, DO DESCONTENTAMENTO 

SOCIAL E DO AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS DEMA.IS CIDADÃOS BRASILEIROS. 

FALTA DE AMPARO LEGAL PARA A DEMARCAÇÃO DE 
TERRAS INDÍGENAS NO DISTRITO DE ALMOFALA 

Não exlsce qualquer amparo legal para euGtentação da Portaria 
L366/9z, de 04/09/92, do Presidente da FUNAI, crlando o GT para identificar e 
del~mitar as terras indígenas dos índios TR.EMEMBÉ, no distrito de Almofal~ no 
nw.nidpio de Itarerna, e que adentram. na área de propriedade dos contestantes, 
considerando que a posse de índlcs veio a receber proteção consrtrucional a 
partir da Carta de 1934, e as terras dos contestantes, como bem declaram as 
certidões do Cartóri.o de Regi.st:ro de Imóveis do Acaraú..CE, estes foram 
adquiri.das anres do advento do Código Clvil Bra.Bi.lei.ro que data de 1916. Não 
exi.ste qualquer registro quer seja judi.d.al, contenci.oso ou admtutsrrattvo, que 
demmole a presença possessórta de índlos naquela área de terra, e, especialmente, 
porque durante todo esse lapso de tempo, inúmeras ações de USUCAPIÃO 
ajui.zadas na Comarca de Acaraú, por algull9 dos contestantes de áreas de terra 
situadas no perímetro que deseja demarcar a FUNAI, receberam sempre a 
manifestação de ausência de tnrezrese da UNIÃO, por não se tratar de terras a 
ela pertencente, não pode a UNIÃO FEDERAL, durante anos, ter declarado falta 
de interesse e de um rnornerrto para outro mudar seu posici.onamento, poi.@, Isto 
viola as garantia9 legai.s que todo cidadão tem, i.ndependente, da predusão deste 
díretto, 

Cri.me não é só matar ou roubar, cri.me maior e não capitulado 
nas Ieís penai.a é a mani.pulação das consci.êncí.as, das ambições e e19pectativas de 
pessoas incautas e desprovidas de entendi.menta e de conhecimento daquilo que 
desejain para si. e para os seus entes querí.dos, além de espoli.ar agricultores 
daquilo que seus antepassados cultivaram e plantaram e estes derain 
prosooguimento, pois, aquelas pessoas que hoje se prest:alll. em fantasiar-se de 
í.ndi.os, sem nem ao menos conhecer~m bem ao que é ser indio, na verdade, são 

. .....,_ cidadãos integrados de6de os antepassados à coletividade brastletra, e f :y ,·• JJ ff{/ev "-: . ,·. (,' 
~ - . 

/ 
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possuem os mesmos di.reí.tos e os rriesrrsos deveres reservados por lei aos demais 
habitantes do país, anterí.onnente, a este processo corrupção das conci.ênd.as 
destas pessoas, elas jainaí.s tinham. se í.den~ificado como indígenas, e mui.to menos 
eráin reconhecidas pelos órgãos oflciai.s competentes. 

Mesmo que seus antepassa.dos tenh.ain origem indígena, a 
partir do momenro que estes descendentes se lntegraram. a coleti.vi.dade nacional, 
perderaill as prerrogativas territoriais conferi.das aos índios. 

Trata-se de uma víolênota contra a· consciência de rurfoolas 
incautos, lllll dese8tlmulo à produtividade e ao progresso daquelas pessoas, que 
agora sentem-se adotadas pela Uni.ão que no curto entender destas, deverá 
doravante mantê-los e preservá-los a salvo de qualquer neceasi.dacle maior. 
aliados, a interferência de entlda.des estragei.raa que teve inicio logo que se 
estabeleceu a pri.meí.ra lide judicial, além de serem manchetes frequentes na 
imprensa naclonal e tnternaclonal, tudo isso se consttruí num 9aque aos 
debtltrados recursos púbtloos da nação, feitos sem nenhmn an1paro legal. 

Haja vitilta que, tramitam. a nível riactonal, mais de 300 

procedimentos judiei.ais contra a demarcação de terras indígenas, sempre com 
características identicas a esta, e ensejando conflitos, com a própria Uni.ão 
Federal, Mi.ni.stéri.os, Autarcpri.as Federais, Estados Federados e Muni.dpi.os, além 
de centenas e centenas de pessoas jurídicas e físicas, onde o custo indenizatório 
abrirá sem. dúvida ntais \Illl ralo de escoam.ento dos escassos recursos públicos da 
nação, o que reflete sem dúvida a necessidade de exame apurado do 
contraditório em sede adrntnterrartva, visando exonerar a UNIÃO FEDERAL de 
prejuízos causados pela di.sfuncionali.dade ela FUNAI, que em. mui.tos casos 
extrapola o caráter legal., e i.ngree9a no cam.po ela arbitrariedade, como 
aconteceu em Irar-erna, onde agentes da Polícia Federal acompanhara.In o Grupo 
Técnico e i:mpedi.raxn qualquer exercí.ci.o do di.rei.to de propriedade dos 1 

corirestanres, 
A questão da demarcação das terras indígenas possue trm forte 

componente emoclonal, quando a política indi.genista era conduzida pela 
própria FUNAI, que a conduzia sempre no senttdo de atender aos interesses 
retnvtdtcatôrtos de grupos internecionals; permíttndo que Nações outras 
vislumbrem uma int:ernacionalízaç.fio das naçõe@ indígenas brasileiras, renegando 
a luta dos nossos anrepessados, que, com muita fibra, honradez e patrlorismo 
lutaram na defesa dos nossos extensos territórios. O trabalho pollttco-mtlltar de 
CAXIA~ polítíco-dtplomara de RIO BRANO), poltttco-humanitárto de 
R.OND0Nr todos defendendo a 'Nação Brasileira do rtsco de fragmentação 
territorial, assegurando e reservando as nossas fronreíras, aculturando e 
integrando a população lndíg-ena à Comunhão Nacional 

A DOUTRINA E A JURISPRUD.IJNCIA 

O Peofeseor- Mi.gue! Reale, em Parecer acostado ao9 autos da 
Ação Cível Ordi.nári.a nº 278-8, apreciada pelo Supremo Tribunal 



15 

,. 
'.1 

plenário de 10/ 08/83, e que julgou procedente a ação promovida por Oswaldo 
Daunt Saltes do Amaral contra a Uni.ão Federal e a FUNAit por desapropriação 
indireta de uma gleba de terra que adquiriu do Estado de Mato Grosso, com área 
de 9·7SS ~ situada na margem. di:r-eita do Ri.o Xingu. assim. se mani.festrow 

lf'[Jq:,oi8 de rdembrar 114 <Íi3]:Jonçõer comlitucianm que IICllbam de. se.z, rne.ncian~ 
ll!ISinllÍ• que, n.o o/Jsúmte M wuiaçiies b:rminológicu ocorridu deade 1934, o que o 
tato comditucional tem tido em vma é e.icc1U8J.·v.mt:n~ a ddesa dA JX)(W: dm indkxJ que 
ainda vivem a mar;gem da civilb.a,çio nacion4 conatituindo nücleo« populacionah de 
cultura primitiva"(&. 450). 

Muito embora o Art 186 leJ:ú1a substituído a expressêo "posse 
de terras de silvtcoles que nelas se echsm permanentemente localizados", por esta 
outra: "posse dss terras que habitam»" parece-nos evidente; observa o insigne 
perecerists; que só íntegmm o patrimônio da União Nf1Jelll1! glehR.S que podem ser 
consideradas "habitadas pelos indígenas, nela se lOCJJlizando~ com todas as 
cart1CtafmC111S dr. uma tribo, sedentiria. ou não" (ih. 450). 

Observa e.inda o Prof. Ke.a.le que «o nomadismo ou a mobilidade dos siMc.olu não 
autoriza, todtwi~" Uniílo s estender «JU! b"bifwn~ por JJ.io unilBieral de puro m-bftrio, 
a lirt:a que o Art 4°, irem/~ da atual C.Onstituição lhe confr:re 
(Rs. 451). 

O Mestre Pontes de Mirand~ não discrepa do ponto de vísta do 
Prof. Miguel Reale, porquanto, comentanto o Art. 186 da Coriscltnrlção de 1967, 
acentou que o texto respeita a posse do stlvícola, posse a que atnda se exige o 
pressuposto da permanênci.a.. Comentários à Consttruíção de 1967, TOMO VI, pags. 
435 e seguintes. 

No Mandado de Segurança nº 1.1.115, o Ministro Dédo Mi.ran~ 
Relator, emitiu em seu voto considerações que acompanham o entendimento de ; 
Miguel Reale e de Pontes de Mirand~ in verbis: 

"Aferido que as terras em causa não são ocupadas por silvícolas, ou já não o eram desde 
os idos de 1960, que parece ter sido à época sua transmissão a particulares pelo Estado de 
Mato Grosso, os titu!os dos integrantes, a admitir que tenham regulannente essa origem, 
sobrenadaria à impugnação que se lhes viesse a fazer sol> esse aspecto". 

No Mandado de Segurança 20.234, do qual foi. Relator o 
Ministro, Cunha Pei.:xoto, o emitente Mi.ni.etro Cordeiro Guerra aduziu, a 
propósito da interpretação do § 1 °, do ,"\rt. 19S, estas considerações: 

ªNo meu entender, isso só pode ser aplicado nos CllS09 em que as ten'BS sejam 
efi:tivamente habíÚIIÍM pelos ailvico/R$, pois, de outro modo, nós poderismos até contiscsr 
indas aa terras de C,opa.caba.na. ou Ja.carepagw4 porque já. foram ocupadas pelos 'Iâ.moioa. 
Diz ainda. o caput do Art 198: 
«A$ terras habitadas pel03 silv!cclas são ínl.l/íenáveis nos termos que a lei federal 
determinar, a. eles cabendo lf sus poss« permsnente e JJca.ndo reconhecido o seu direito ou 
usuiruto exclusivo dss riquezas nlliura.is e de todss zu utiJidade3 nelss existentes": 
Pressupõ<: detiva a ocupsçêo dss lt:ml.S pelos silvfcolu. IJc modo qu~ na. <:.f]J!Xie - há 
evidente vários pmblem1111 bem ressaltadDs pelo eminente Relator - entendo que o 
possuidor legitimado por títulos recebidos do &tado, em pri.JCIU t:lll.!'., níio pode ser 
e.spoliaào do fruto do seu trabslho sem inde.niza.ç.iio. Quando o civ.ilizado invade o 
territorio indígena e se estabelece pela rorça,. nease3 ca.10.f, se há de t1plicar os§§ 1 ° e 2° 
do Ai't 198, mas niio no ca.,v do cokmizsdor; do desbmvsdor do l'tJú. Deixo, sssim, isto 
bem claro, como avattt premier da meu penssmenta; porque niií:rme deixo Ievsr por um 

1/ I / 0P{(v. 
·, -- 
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seniimausdismo mal orientedo; que pode conduzir a atrofia. do Pa&;, ou a inquidação 
rursl, com remltadoa imprevisíveúr". 

NO TOCANTE A.O MÉRITO 

- - --- --- - --- -- . -- Não restam. dúvidas, que A cmt.TIDÃ.O DB FILIAÇÃO DE DOMÍNIO DO 
IMÓ~ F~N~A P~TOS, onde estão situadas Wil propriedades dos contestantes, é 
prova substancial e segura de que aU não exi.steui i.ndigenas, sendo os ti.tulos de 
propri.edade dos constestantes e a posse na rnesma área de outros, válidos para 
todos oa efei.tos legais de proteção consti.tuci.onal do direi.to de propriedade. não 
podendo a FUNAI i.nclui.r ou nelas penetrar como se terras indígenas fossem, do 
mesmo m.odo que a Unlão não pod.eri.a e nem pode submetê-la a qualquer 
processo desapropriatório, considerando que as proprí.edades mrraís, em apreço 
atende a todos os requi.si.tos consti.tu:ci.onai.s e da legislação ordinária, no tocante a 
seu uso e ao atendimento das normas que regulam. o direito de p:r:opriedade. 
Qy:alcpxer ato praticado pela FUNAI e UNIÃO FEDE'RAL, visando a apropriação 
dos imóveis em. questão, constituirá esbúlío po98essório, doravante, criminoso, 
pois, já estão bem cientes do contido da certidão em anexo. 

As terras de propri.edade dos Contestantes, foram. adquiri.das 
antefll do advento da Constituição de 1934, por particulares e daí passaram a ser 
negociadas com outros parrtoulares, e outros por sucessão hereditária e 
Ufi1:Icapião, sem que se possa regisnar a ocupação indí.ge~ ·para sua habitação, em 
caráter pennanente, logo, os negócios jurídicos que se sucederam. não são 
alcançáv~ís pelas narinas constitucionais posteriores. 

Neste passo, é que analisamos a ação administrativa da FUNAI,. 
CA.kBNTB DB P'...ESPALDO LEGAL. face a realidade aqui. exposta de forma i.ncontroversa.' 
de modo que, as consequênoías [urfdícas da ação praticada pela FUNA.I 
decorrente da Portari.a L366/ 92. se apresentam como D..E.GAIS E ABUSIVAS, devendo 
poi.s, serem declaradas nulas de pleno direi.to. 

Não restarru:n dúvid~ tarnbérn, que além. da í.nefí.cáci.a da 
Portaria L366/ 9z, o GT por ela constituído, também, se apresentai.legitimo, face a 
sua constituição por pessoas estranhas à FUNAI, quando mui.to, poderí.am ter 
participado na forma estabeleci.da no Decreto Z.2/ 91, vigente à épo~ sendo de 
péssima quali.dade o procedi.m.ento administ:rati.vo da FUNAI no que dlz zespetro , 
à identtficação e delimitação da área supo9tam.ente indíget1at do mesmo modo, 
que, asslrn tam.hém procedeu na identificação de supostos índios em nú:méro de 
2.247. Pessoas qualificadas durante toda sua vida com.o ruricolas, sem qualquer 
indící.o da prática do trso e costumes indígenas. 

... .. , 

Não há no particular, por conseguinte, com base nessas 
tnformayões, entender comprovada a localização pen:nanente. à. época dos 
pri.m.eiro9 negócí.os jurídicos que deram orí.gem. a filiação de domínio dos 
imóveis em apreço, de í.ndi.os TkE~EMBÉ situados na área em. foco, como peser· a 
sustentar a FUNAI em seu relatório acéfalo. ..... ·-' Â · 

, ,l1!\ <i~ -· · · - - t r '· •• -~ {,_,: ·.! 
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A presença da FUNAI na regi.ão1 revela-se poi.s, i.legí:ti.1113t face a 
prova docum.ental acostada a esta, ficando evidenciado que as pessoas envolvidas 
nesta ação da FUNAI, não tlverai:n um. comport:axnento. regular e saudável, de 
modo que pudessem compro~ a po819e permanen_te : de (ndi.os na área de 
proprleda~e -_.dos ·"cC,ont:estant:eii·e: sem: estes .. s~t,.·:exterl~res ·e: efetivos .. dt? 

··::· habitação~ de-'ro90 e culturas i.nd(genas, tai.s como::as.aldeias; os_instrumentoe·de 
caça e ~ diverso dos utlUzad~11 pelo homem aculturado, leva-nos a crer que a 
'Fundação ' · constituiu · · apenas uma · prova presumi.~ orquestrada par 
i.nter111edi.ários inescrupulosos . que nada t8111 a ve.r com a proteção tutelar 
ofereci.da. ao~ _i.ncligenas. 

Isto posto, acostando a certldão de filiação de domínio da 
FazendaP A TOS, que se reveste de fé púhli.ca e que i.ndi.ca a aquisição do referi.do 
i.IIlóvel em datas anteriores ao advento do Código Civil, fazendo a juntada 
t:axnbém. de Certidão do Registro de Imóveis ela Comarca do Acaraú-CE, dando 
conta de que não existe registro de qualquer decreto, lei. e/ ou doação de terras 
si.tuadas na povoação de Alm.ofala, numtcípto de Itarerna, em nome dos índtos 
TREMEMBÉS de A.llllofala, quer seja de ordem federal, estadual ou outros, além 
dos autos achni.nistrativos serem desprovidos de efi.cáci.a, face a ausênci.a de 
pubUddade da portaria i.ni.ci.al. (§ 5º, Art. 2º, Dec. Z2/91), da ilegitbni.dade dos 
componentes do GT, e ainda, os inúm.eros documentos que certificam a 
i.nexistênci.a de terras i.ndigenas no Estado do Ceará, inclusive estatisticas em 
li.vro ofi.dal puhli.cado pela FUNAI, os Contestantes pede a V. Exa., que 
atentando para todos estes elementos de convicção, DE.CLA!Ui A INBXISTt°NCIA DB 

T~S INDÍGENAS NA ÁlUiA. OBJETO DA IDBNTIFl~ÇÃO B DBLIMIT AÇÃO FEITA PELA FUNAI 

EM ITAR.EMA-CB, considerando que o prossegui.m.ento ela demanda judi.dal só tende 
a aUlll.entar os prejuízos dos contestantes já vem sofrendo. 

P. Diferi.me 

' . '~ . ··:. 
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REPÚBLICA .. FEDERATIVA DO BRJ\SIL 

;, 

da ,parte interessada, quo , c3unclo buc ca no arquivo 1lnt:tc Cttrtório t 
Imóveis à meu carc;o, conote. tci rc ln.ti w.tri!on ti:.~ a o ã.nóve I denomino.elo • 
11 AGUAI1~", nao terras cl:si. 1~azondn. Fu tos, '!'~uni cÍ1•io <1c Itnrcma, pcrte,!l 
cento a OTÁVIO D1~ T)AULA f,!IIU!!DA, br-nrví.Lo í r-o , cn nud.o , rr~siocntc e elo 

mi ciliado nn Pnz o ndu T'rd;os, reforilb, mo d inclo urna · 1Írca ele 20 ( vintn) 

hectares, a se L,rt1intu"FILIAÇÃO Tm ::o:\~ÍNIO"; .Aduirüla por auce aejio 1~ 

ro<li tár,ia ele seu prrí, Dr. Ede;ar. Mirtmda de Pau'La Pe aaoa , por certitl::Í 

de Inventário pelo 2Q .t;ncrivÕ.o da Com1'.rcr·1. ele I t;,..:pi11ocn, •. Toão Goc)ho 

Moura, cintada 23.10.65, transcrit:). sob Hº 12~78, fls. 223, elo Livro 

3-Q, em data de 03.1J.G5 e ente Dr. Eu.0nr r1iranc.b. ô.o Pau La Pessoa ' 
por sua vez 8.uquiriu por o on-pr-a feita a Dr. Jom5 Fe cuou d o Andrade' 

e sua mulher Da. T.1aria Olímpia 8anoca I'er-;00~1 cln j~ndrn<le, por cscrp 

tura Pública do Tabelião do c t e 'rermo Jou,n.J..im Qmtriguasy Frota, data . - 
da de 23.•l.3.1938, t.r-nnccr-í.ba e ob HQ 4.590, [ls. 2~0, l1o Livro 3-1,' 

em data de 27 .12 .1. 938 e estes Jof.Ó I'e ao oa d e !-. nô r-aüo e sua mulher• 

Da. W'.aria Olímpia Cune cu Te ae ou de An<lrade, por sua vez aclqurirsm • 

herança rle Franciaco Pr-ed.o r-Lco no<lric:uos ele /lrnlr~.1.cle, conforme certi 

dITo de invcnt~rio extruÍtlu pelo 3º Eucrivfio du cidade do Sobral Jo 

sé Ii,nbir'i.o de Vtt.rJconccloo, da.tnda üe 2'; d e tru-ço do 1.9J8, trc.nncri 
ta sob r·~º 4.537, f'Lc , ~4.2t do Livro 3-I, crn u:1k1. ae 15.13.1.938;(.rnR 
TTPICO, mais, que do imóvel acima, q.ue elo it'.'IÓVúl em. rcf or-êncã.a , 

que media anteriormente l.200 br-açac üe fronte por uma lévin do fun 

dos, foram vendidas pe.rtcs, restando apenao , ori vintG nec tar-eo , a 
que se refere a presente ccrticlão f d.o que a f ír-mo , p:;.ra. t(?_çios ou 

.. .~ 

. .• 

-· 
:·:) -- fins de dirrdto, elo que clou a mí.nha fé. 

';.; :·:::~. •• j. 


