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Ex.CELENTÍSSIMO SENHOR.. PRESIDENTE DA FllNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO-FllNAII' 

DUCÔCO AGRÍCOLA S~ com sede na rua Dr. José 
Borba de Vasoorioekos, 3182, Pajussara, Maracanaú-CIE, int9Crit.a. no CGC 
nº . 6346o.299/ 0001-87, representada pelo seu lDiretor-JPresi.dente 
~ELSON NOGUEIRA. PINHEIROI' brasileiro, casado, banqueiro, Portador 
da Cl( R.G 11.·0 21.883.6oo-4/SSJP'-Sl? e Cl?JF nº 610.648.818/20, residente e 
domiciliado em São JP'aulo - Capital, na rua J?e. João Manoel, 4931 13º 
andar, ror seu advogado, alfirn assinado, vem, nos termos do § 8°, 
do ardgo ·2°, ele o artigo 9°, d.o Decreto 1.775, de o8 de Janeiro de 
1996, oferecer CONTESTAÇÃO nos autos do PROCESSO 
ADMINISTRATIVO RINAI/BSB/oofj6/93,_ que tem par objetivo a 
identificação e delimitação da Área J[ndí.gena Tlt..EMEMBÉ, no distrito 
de Alrnofala, Municí.pio d.e Irarerna, Estado do Ceará, instaurado pela 
Portaria nº 1.~/~F de 04/09/9-2F arguindo para tanto o seguinte: 

AS MEDIDAS ,JUDICIAIS INTENTADAS ANTES 
DA VIGÊNCIA DO DECRETO,. 

lEm virtude da tnextscênci.a de regulamento que 
vi.esse assegurar o contraditório e o direi.to de arrrpla defesa na 
esfera aclrrtiruerraciva, a Prorno'verrre ajuizou urna Ação Cautelar 
J[nominada contra a ]FlLJ[NAlr e a lLJ[NJ[ÃO JFlEDJEJRAJL, pedindo 
liminarmente, fosse determi.nado às mesmas, que s.e abstenham de 
d.ar prosseguin1.ento a qualquer ato -t= vi.se obter a ·de~1arcação da ( 
área i.ndí.ge~~ ~rnlEMlEMlllJÉ em Alrnofala, municipi.o de J[tarem'7 !. 
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especialmente com a. inclusão na referi.da área, do imóvel Fazenda oou 
Gabrielt de sua. propriedade, até o julg-.amento finiill da a~~o. 
sobreetando ~lquer ato, ciue vi.esse a n"'lolestar o dorntruo e a p-o~e 
da Promovente, r~isi.t.anto Inolrrstve, a remessa <l0$ aut<.~· 
admi.nittr.ati.vo. 

IEm 27/09/93, a Exrna. Sra. 01"~. Juí7.a Federal da J!t V.ar;\ 
Jf:ederal, oorioeelerr a medida li.minar plett:.ead:a pela Corrreece nce, 
detenni.nando à Uni.ão JFederal e a JFUNAJ! que t,uscas6ent 
lmedtatamente o procedimento .admLni.stratl vo de den,arc.a.yã.o ck.~ 
terras ind{genas TRJEMJEMIBÉ, at.é ulterior deltberaç.ão daquele Jurao. 

A União Federal e a IFUNAK ingressaram cotn lll'l 

recurso de agravo de i.nstn,mento contra a decisão da MM juiza <Í-i ~,"· 
Vara Federal, 1ue deferiu a Umlnar em favor da Contestante. Q referi.do 
;a~v-o foi julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5a. ~ião, que 
d~ldiu pelo improvimento do rneerno, levando em consiclera\-,ão as 
r.azõe,g aduzi.das pela MM Juí.7.a Federal, <{tr.al sejam: de <JUe o d.tulo de 
proprledad.e da Oonresranre tem filiação centenária no lfv~·istro <le 
Imóveis da Comarca de Aoaraú-C:JE, o que demonstra a ex,$tênci.a da 
fum.a~a do bom dtrelto em favor da empresa contestante . 

.!Finalmente, a ação cautelar referenc:i~Ja foi juig-aoa 
procedente, pelas mesmas razões Já aduztdas, estando hoje ern gr«iu de 
recui-so, face, a inconformação da U(Nl!ÂO lFEJDIElRAJL,t lfUNAll .._., 
COMUNIDADE )[NJDÍGIENA TRJEMEMBJÉ. 

Ajui.zou por ato de c.:-..onRe<[uênci.a, uma At;.:i\O 
DHCl..,,11.AA TÓ.RIA DJ1 NULJDADI! DO PR.OCIJS$0 ADMINl5nt.-\ TIVO,. PRL!PIX.0 13 

Nº FUNA..1/BSB/o,c,SfS/~, objetivando provar que as t er ras d.,, 
propriedade da empresa CONTESTANTE, não foi. e não se encontra 
habitada permanentemente eor (ndi.08 de 1ualquer denon1.inay<!,.•. 
multo menns Indtos 1í'REMEMBÉ, de modo a configurar a aplk.açào J,:>~ 
Art\9. 2.51 e~~ da Constltutção Federal. 

Do rneerno modo, se propõe provar que .a FILJ.,\.ÇÀU 

DJJ DOMÍNIO DO JMÓVBL denominado Fazenda São Gabriel, hoje 
consttttrído pela fusão das andgas Fazendas NPat:os e Sã<:J Gabriel"; 
com área de 5.959,10 he, como se verifica às fls. 24, do lLi.vro 2-JíJ, 
Matr(cula 5'1,'2t dQ Cartórlo do Registro de l!móvei.s da Oorriar.ca <lo 
Aoaraú, fora.a, originárias do reg-í11t:ro n º 2.5'ÓX,. fls. tos, L3.lf, d~ 02/05 
e 51./07 de 19.JO, constando da D'letJHIR c~rt:i~ o que os a1:1te:,c:Ct9$<>.r,c,."6 

de Joa.<[uiin Fredsrioo de Andrade, ad~ulrlram o imóvel ecisne, 
ant:e!l da prozn.ulpção do C6digo ctvtt. <[UC dat:.a de 1"' de 
janeiro de .1916, como prova a oe-rt.iclào 
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anexo. A ação declaratória em cela, foi contestada e está aguardando 
perícia. 

,. 
O GRUPO TECNICO - IRREGULARIDADES NA SUA ATUAÇAO 

A ]Fll..J[NA][ através do seu ]P'resí.dente, criou um Grupo 
Técnico l[nter-l[nstitucional, através da Por tarta 1.3661 de 04/ 09/ ()2, 
com a finalidade de identificar e delimitar a área ind(gena 
TlRJEMlBMJIJJÉ, no Esraclo do Ceará, comrosto de cinco pessoas, dent:re 
elas, duas estranhas aos quadros daquela !fundação, o que feria à 
época1 o disposto no§ 1°, do Art, 2°, do Deoreco 22, de 04/02/.~1, in 
verbis: 

Art. 2° • f!.. demarca,;:ão das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos Índios será precedida de identificação por 
G T; r:1ue procederá os estudos de levantamento a fim de 
atender ao disposto no § 1 °, do Art 231 , da Constituição. 
§ 1 ° - O G T será designado pelo órgão feder ai de 
assistência ao índio e será composto por técnicos 
especializados desse Órgão que, sob a coordenacão de 
antropólogo, reali2ará estudos étno·histórico~ 
sociológicos •. cartográficos: e fundiários necessários. 
(N egrit.o nosso). 

Ocorre, que, verificando o laudo de vistoria e 
avaliação de benfeitorias, identificamos, prúna fa.cie, evidências de 
inobservância de critérios técnicos-administrativos na sua 
realização, haja vista <[Ue, dos autos administrativos consta 33 (trinta 
e troo) LV~ numa área de 4.900 ha, de di.fl.ci.l deslocamento, face 
estarem situada@ no Utoral, entretanto, todos estes levantamentos 
foram realizados sem a indicação de 9ualquer noti.fic.ação ou 
comunicado aos proprietários de terra da9uela região - em três dias 
~ onde pcdemos observar que grande parte dos propriet.ári.os de 
terra não estavam presentes no momento d.a vistoria e avaliação, 
além de não terem 9:ual<.yuer conhecimento oficial, do <[Ue 
ef eti.vamente estavam dec~~·ando ou da9uUo que estavam 
r'eousanclo-se a informar, em face da Portaria -n":: 1.366/ ça, de 
04/ 09/ 92, n~o r= sido publicada no lDtário Oficial da lU[ni.ão, paf ra , V 
conheciment.o' público e para 9ue vi.esse a ter eficácia. , tt 
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]Pela falta de aplicação e uso dos rrietos regulares. de 
vistoria e avaliação de benfeitorias. (relação do Poder Púbkioo X 
l?articulares), relação oficial procedida de modo ilegí.timo, ineficaz; 
presentes dentre outros vtctos, a assinatura de inúmeros desses 
laudos sem a correspandente localidade, a data e o nome da pessoa 
que assinou, tudo isto constante de urna única folha onde as demais 
não foram rubricadas ou assinadas; além de, no caso da vistoria de n ° 
51, cujo proprietário - José Maria Monteiro - não estava presente e 
rrieerrto assim o GT colheu a aseiriartrra de pessoa que dtz ser 
secretária do mesmo. 

Todos os laudos foram assinados apenas par ciuatro 
integrantes do Grupa, deixando de assinar o engenheiro agrunessor, 
José Aparecido Donizete Brinner, único participante do GT 
habilitado tecnicamente para fazer levantamento preliminar dos 
limites da área ern questão e emitir parecer sobr'e o levantamento 
fundiário constante do í.tem J[)[][ da l?ortaria 1.yi6/ 92; logo, se não 
existia um engenheiro agri.messor para clel.irnlcar a área identi.ftcada 
pela antropóloga coordenadora, esta não Poderia ser tarefa dos dois 
engenheiros agrônomos e rrurí.to menos do representante da 
ar<[uidiocese de JPortaleza., <[Ue pelo fato de não ter sido qualificado 
profissionalmente, acredita-se seja pessoa ligada a divulgação da 
doutrina. e dos ensinamentos religio!ms da J[greja Católica. 

O modo oorno foi realizado o oadascrarrienco de 
vistoria e avaliação dos imóveis que estariam localizados dentro ela 
área indicada pela ]RJ[NA]f, oorno sendo indí.gena, já indica a 
temeridade elo restante dos dados oolfuclos par parte claqtrel.e G1['. 

O GT rião procurou saber a data inicial d.e filiação de 
dominio das terras vistoriadas, o que nos parece muito grave, Pois, 
08 negócios jud.dicos não rodem vir a ser d.esconsti.tuí.d.os ror rnora 
presunção ou informação cenclerioioea de pessoas intereseadas em 
obter alguma vantage1n econômica. 

!É certo que o ard.go zo. do Decr ero 21./ 91, estabelece 
como condição inicial para o atendhnento do diepos.to no § 1º. do 
artigo 2:V da CIP, que, a. deinarcação das terra.a t:ra.dicionalrnence 
ocupadas par In-dio» seja precedida de identificação par Grupo 
Técnico# <[Ue procederá a.os eetnsdo« e lev.a.nt:arnent:os, CONDIÇÃO 

ESTA INARR.EDÁVEL PARA O ACATAMENTO DA LEGALIDADE E FUTURA 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO EM A TOS Q...UE SE SUCEDERÃO, a Posteriori, eis 
porque, deven.1. os rrteerrtos obediência restrita. aos §§ 1~. usque 1o#d ( 
artigo 2o. do JD~reto 22/ 91. '{j/J'' 

~ ·~ . ; : .. : 
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O GRUPO TÉCNICO 
IRREGULARIDADE NA SUA CONSTITUIÇÃO 

No dispasto do § 1 °, do aludido dispasitivo, vem 
estabeleci.da as regras para designação, a oompecênoia de quent 
designará e os elementos e suas respectivas 9uaUficações, para 
integrarem o GruPo Técnico, aludindo o § 2°, que po,r ocasião do 
levancernenco fundiário, de que trata o § 1°, caso seja neceatJário, 
rod.erá vir a ser realizado conjuntarnente com o órgão federal ou 
estadual especí.fico. 

Alude ainda o § 3º1 do mesmo di.sPosi.tivo, que o 
grupo ind.í.gena envolvido participará do processo em todas as suas 
fases, facult:ando o § 4 °, <f:Ue outros órgãos públicos, membros da 
comunidade cientí.fica ou especialistas sobr-e o grupa i.ndí.gena 
envolvido, paderão ser convidado~ par BOlicit:apo do Grupo 
Técnico, a participar dos trabalhos. 

Não resta ({ualquer dúvida sobre a inteligência do 
disposto no § 1°, do artigo 2°, do Decreto '.22/ 91, pci.9, a redação é de 
clareza rnertclíana no sentido de que o Grupo Técnico será 
conséit:u[Jo par técnicos da NINAI,. e no oaso ern litigio o 
]~residente <la lAJ[NAl[ designou três técnicos daquela Puridaçâo, um 
técnico do l[NCJRA e um cidadão, sern qualC[Uer qualificação céonica, 
apenas identificado como representante da Ar<(uidiocese de 
lPortaleza, LOGO o GRUPO CONSTITUIU-SE DE PESSOAS NÃO 

CONTEMPLADAS NO DECRETO Q.,UE REGULAMENTAVA. A ÉPOCA.r A MA TÉRIA.r 

o (lUE VICIA os ATOS POR ESTES PRATICADOS, até po,rque, este Grupa 
nos termos d.o § 6° r deverá apresentar relatório circunstanciado à 
FUNAJ[, e não se entende aquele que não estar contemplado em 
norma legal, praticando atos <{Ue objetivam cri.ar direi.tos para 
alguns e subtrair os de outrem. 

A parti.ci.pa.ção de reli.gi.osoe no trato d.as questões 
in.d(g·enae, cerrr eido objeto de critica d.e n1.uitos estudiosos, 
especialmente do Núcleo de Direiooe Indígenas, <(Ue no seu livro OS 
DIREITOS INDÍGENAS E A CONSTTil.HÇÃO, no capí.t:ulo a que e.e 
refere aos direicos oulcuraie dos pavos ind[genas - aspect:os do seu 
reoonhecimenro, escrito pela Dra. ANA VALÉIUA. NASCIMENTO 
ARAÚJO LEITÃO - Assessora· furldica. do Núcl~ ,.de Díreit:~/ ( 
Indígena,,, !"'.if:· 23511.:,.s; 237, assim se manlfesta: 1(U'í 

~tlll ~- ~"'11'11'(J, i"O-t:i'I - ...J,,/11 :1'01 - :Tª c2/J,fll,r - Ceutr11 - Jt,,pÍplleR- -" } 
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ASSIM COMO OS 'TJCUMA:, TAMBÉM OS POVOS 

INDÍGENAS DA REGIÃO DO RIO NEGRO,. NO ESTADO 

DO ÂM'.AZONAS:, FRONTEIRA DO .BRASIL COM A 
COLÔMBIA. E A. VENEZUELA,. PO..RAM ALVO DB 

.POLÍTICA ESTATAL SEMBUIANUJ E DA ATUAÇÃO 

INllJ'NSA DE MISSIONÁRIOS RELIGIOSOS.. Povos 
COMO OS Tu.KANO, Df!ssANA:, MAKu, BAR.É:, 
PIRA-TAPCHA,. CUBBo,. BNTJUJ otrreos; TIVERAM 

A SUA 0.RGAN.lZAÇÃO SOCIAL E FAMILIAR. 

INTBDUlMENTB ALTERADAS,. NÃO TENDO 

RESTADO NAQ.UELA. REGIÃO Q.UALQ.UER. TIPO DE 

.HABfl""AÇÃO COLB77VA TRADICIONAL. 0 MAIS 

GRAVE É QUE E9TE TIPO DE .PRÁ77Ç)l, 
PRINCIPALMENTE POR. PAR.TE DAS INSTITIHQ{hlS 

RELIGIOSAS, CONTINUA A OCOR.R.ER. MESMO APÓS 
O ADVENTO DA CONSnTUIÇÃO DE 1.9Ml:. ·- 
._ O POVO ..KluAPÕt APESAR. DE SEU INTENSO 

CONTATO COM A SOCIEDADE NACIONALr VEM 

SENDO CAPAZ DE MANTER. 7VTAL CONTROLE 

SOBRE SUAS INSTITIHÇÔES E PRÁ77CA.S 

INTERNAS.. NÃO PBRM:177NDO A INFLU.i1NCIA DA 

AGÊNCIA INDIG.ENISTA ESTATAL. TAMPOUCO DIJ 

MISSÔES RELIGIOSAS, SOBRE SUA OR.GAN.lZAÇÃO 

SOCIAL E R.IJLAÇÕES FAMILIARES. 

!Efetivamente, religiosos têm usado este pader de 
convencimento e doutri.nan1ento, no senti.do de alterar a 
organização social e familiar de indígenas, e não se Pode dúvi..dar 
que esse rneerno poder tenha si.do uttlizado erri sent ido contrário, 
com a9uelesi. não-Irrdtos, debilitados social e culturalmente, 
sucetiveis a induzimentos d.e natureza ecoriôrrrioa e financeira, são 
facilmente seduzidos pelas prom~s.as de um futuro mais tran41ui.lot 
oorrio aconteceu con-1 os TREMEMmlÉS, Pois, a necessidade é de tal 
ordem que preferem violentar suas próprias oonectêncías, e satrern 
d.o ariorurnaro para o estrelismo dos 1rele-Jfornai.s, da ajuda 
a.limendcia. de JP'.a(ees !Estrangetros, onde passam a receber atenção 
de Organizações Não-Governan1.enta.i.s e de pessoas de destaque 
internacional, ciue :manipulam a mi.dia ao sabor elo vedetismo que 
lhes é peculiar, enfim, estes homens <{Ue não tinhan1 um grão de 
altrneuro na panela, de um momento para outro passam a receber a 
atenção de todos, aceitam e se convencem de ser 01,1 não ser, aqui.lo 
que o seu 1nanipulador desejar. 

-. · ;JLamenta.veln.1.ente, este é o resultado da rrusér-ia d 

~"" _)'(H;é ~""111r", ;0--e:4 - .Jn/1, ;01 - ~º ~r - Csntr" - JtllplJl("#-::r Ci~,. 
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um grande número -dos rroseoa concidadãos1 aceitar urna condição 
i.ndi.gnat para meUtor vi.ver. 

O que deu inicio a todos os processos de 
demarcação de terras indí.genas no Ceará, foi. a constatação pela 
AR~UIDIOCESE DE lFoRTALEZA da situação de penúria em que vivem 
os favelados que rodeiam as grandes metróPoles do nosso País, e, 
em Fortaleza não seria tão diferente, situação que motivou o então 
ARCEBISPO DE ]EbRTALEZA,. a enviar uma carta ao então MINISTRO DA 
]FAZENDA, de saudosa rrrerrrôr-ia, DR. DILSON lPITNARO, fazendo Ul11. 

relato da miséria social instalada EM TERRAS DA UNIÃO, onde solicita 
interferência daquela autoridade no sentido de que o SPU não 
concordasse com a solicitação d.e transferência do foro daquelas 
terras para a e1npresa 7l'IA (indústria de biscottoe e rnacar'rão], e 
reavesse o dorníruo útil d.o referido terreno para a lU[ni.ão, 
transferindo em seguida para a ASSOCIAÇÃO DAS CoMUNIDADES DO ]R..Io 
CEARÁ, DOCUMENTO DATADO DE 1° DE SETEMBRO DE 1()85. 

Até esta data o CARDEAL ]LoR.SCHEIDER, não cogitava 
da existência de í.ndios naquela área, registrava apenas conflitos 
sociais, situação de rnieér-ia e robrez.a absoluta, com as consequências 
deles decorrentes. 

Os terrenos onde está localizada a favela, sao 
TERRENOS DE MARINHA E ALAGADOS, situados à 111.argem esquerda do 
]Ri.o Ceará, ,e AFORADOS A lU[NIÃO DESDE 1921. 

Necessário esclarecer que a área idenciiicede corno 
sendo de ocupação ind[gena,. abrange os cerrenos de rnerinha, quet 
como se sabe, foram excluídos das sesmaria pela Ordem Régia de 01 

de dezembro de :1726,. oorapleceda pela de 03" de dezembro de 
x79o(Apud. Rodrigo Otávio "Do domínio da União e dos Escedoe", 
r-s= 41/144,. :2ª Edição - 19:24),. regulados hoje pelo Decreco-Lei 
9.790/46_. que dispõe sobre os bens irnávede da União, aorn as 
modificações dadas pelas Leis 2:25/48 e .2185/ 54. 

Os terrenos de rnartriha dteti.ngue1n-s.e dos extintos 
e atuais aldeamentos indí.genas, que integravam as sesmarias. d.atas 
de terras outorgadas aos colonizadores com encargos de cu:lt:u:ra 
,efetiva e moradia hahi.tual. CAINDO EM COMISSO ESSAS CONCESSÕES DE 

TERRAS, OU SENDO ABANDONADAS, ELAS ERAM DEVOLVIDAS À COROA, 
PASSANDO ENTÃO A SE CHAMAR ~DEVOLUTAStt, E, AS TERRAS INDÍGENAS 

INTEGRAM ESSA ESPÉCIE, CONFORME ENSINA 0sv ALDO A. BANDEIRA DE 

~ELO, NO ESTUDO INTITULADO "'lENFITEUSEtt(lR.EV. ]foRENSEr VOL. 2oj, 1· 
PAG. 50). "· . :·· . JÍ,J,t/[·' "... ~rc ~ ~ ;,?,,,,n,,,", ~D-"'4 - ~ ;o, - ;~ ~r - CBllln1 - .,J'o,pÍpH#- Cs 
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ILamente-se que tudo Isso não importa em beneficio 
algum para estas pessoas, Pois, deixam de ser individuos e passam a 
ser massa de rnanobra Iurmana, ingressam facilmente, no grupo dos 
"SEM TERR.A", DOS "MENORES ABANDONADOS", DA uPROSI1'IUIÇÃOtt, DOS 
UTRAFICANTES"' DOS UEXCLUíoostt' e viram II1.anchetes do dta-a-día, 
integram-se aos problemas indissolúveis do nosso Pais. 

Até então a lRJ[NAl[ não tinha feito qualquer 
incursão no 1Estad.o no Ceará, objetivando id.enti.fi.car, cleltrnitar e 
demarcar terras tndigenas, somente após o trabalho de miseioriár-ios 
e agentes de )[greja Católica, que na pessoa da Sra. MAJRJ{A AMJÉJUA 
1UEJ[1['1Er fez um t.rabalho de base onde m.ani.pulou as con6Ctências e as 
vontades de trm rrúrrrer'o substanctal de pessoas que seduzidos pelas 
promessas de passarem a ter o usufruto de terras tão bem cultivadas 
e exploradas, acabaram Por aderir a i.déta de se declararem 
i.ndtgenas, alguns de modo voluntário e outros par perceberem o 
risco de perder trm pequeno pedaço daquilo que ainda ttriham, ora, 
serrtfrarn-ee obrigados a declarar uma falsa qualidade. 

Tanto é verdade que rruricos resolveram ingressar 
junto à Procuradorta da República no Ceará com representação 
visando apurar a r~ponsabili.dade de agentes da lFltJ[NAJ[ e outros 
que arrolaram seus nomes como sendo indí.genas, quando na 
verdade não o são, 

A lLei 6o1/ 1850, não é desconheci.da pela IPlLi[NAl[, que 
no ano de 1~1, fez a lESTATÍSTICA DAS lPOPmAÇÕES )INDÍGENAS POR 
LOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS. incluindo nos totais apurados, estimativas 
dos indios arredios, sem exata localização (em anexo), onde se 
verifica. que não existem registros de gnxpas i.ndí.genas no Esrado do 
Ceará, bern oorno, não existem registros dos gruroe T APEBAS ou 
TREMEMBÉS> ea,, t:odo l:erriéório nacional, de onde se conclui que, 
esra encena'?-º toda, serve apenas para atender a ideais religiosos e 
i.<l.eológicos, 9ue, convenhamos é um fato Iarrtorrtáv-el, Pois, a pobreza 
e a miséria <la classe robre do Ceará, merece mator- atenção dos 
governantes, isto Porque, miséria. maior é manipular as consctênctas 
dos debilitados fi.sic.a e rnorretar'iarnerrce, que a pretexto, de resgatar 
trrria quaUàa.d.e de vi.d.a meUtor e rnaís condizente com .a natureza. ele 
cada individuo, 11.1.anipulan.1. as vontades destes, para arrancar u11.1.a 
origem ind(gena que eles não conhecem, TRATA~sE DE INDUZIMENTO 

A FALSIDADE IDEOLÓGI~ DELITO PREVISTO NO CÓDIGO ]?ENAL J?ÁTR.lO. ! 
- Ir g;1-~ 

11/ L 
-, •' "'-) 

••• r •• : '-· 

:.7• _7<,ss ~""'6r"r FO-c2J - ,Jlth, ;o, - ;~ c2Jp,/l,r - C@tr'1 - vtRl'lpHR- Ce 
7'1IIL t,;f 0716 - 6;1 1171 - 7élrl'IIK <,;1048? 
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O Código Civil no seu Are, 82, ee.tabelece que a 
valiclade elo ato jurídico estar condi.ci.ona.da à capacidade do agente, 
a licitude do objeto e especialmente, a forma prescri.ta ou não defesa 
em lei. 

O Decreto 22/ 91, não facultava a designação de 
pessoas estranhas à RJ[NA][, ele virem a integrar o GT que deveria 
realizar os esrudos necessári.os para a i.d.endficação e deltmiração da 
área i.nd(gena especí.fi.caàa na Porrarta 1.566/ (fl; faculta si.m, a 
participação nos trabalhos. do mr, no caso do levantamento 
fundiário, <J:Ue poclerá ser feito conjuntamente com o órgão federal 
ou estadual especí.fico, além de outros órgãos públicos, rrierrrbroe da 
comunidade científica ou especialista sobre o gru:p<> indí.gena 
envolvido, poderão vir a ser convidados, Por soltcitação do GrT, a 
participar do9 trabalhos, entretanto, nos parece lógico, que ao 
JPresid.ente da JFUNAJ[, falece competência para designar 
funcionários <lo l(NCJRA ou da Arquidiocese de lrort.aleza, para 
integrarem o GT, haja vista, que o§ 1°, do Art. Zº, do citado decreto 
expli.cí.t.a de forma clara e regular, quais as pessoas que Poderiam 
ser designadas pela ]Fl[J[NAJ[ para con1Por o Gr1r, e d.i.screpando da 
norma legal, o ato fere 09 princípios regulares de Direi.to 
Adrrurrlscracivo, caracterizando abuso do )P'oder, oorri o degvi.o de 
fi.nalid.ade, o que vicia todo procedimento administrativo Por ela 
realizado e aprovado pelo seu JP'residente. 

O Estardo antroPológi.co não indica nem mesmo o 
critério usado para a definição elos irrdioe por eles cadastrados, se 
usaram o critério racial, legal ou cultural, pais, o que existe é um 
tumulto antrorológi.co, baseado exolueivarnence em dados 
históricos, não se sabe, como identificaram a tradi.ci.onalidade da 
ocupação e posse indígena na«'.{uela localidade, se isto foi verificado 
atendendo a situação atual e ao consenso histórico sobre a 
antiguidade da ocupação, vez que, a cradicionelidade hiecárice não 
resiste um.a análise mais apurada, já a credioionalidade de 
ooncinuidede viva, sarpor-tarta urna análise mais profunda, Pois, 
pressupõe efetiva a ocupação das rer'raas pelos írrdtos, nela se 
configura de modo in«'.{uesti.onável o pressupasto da permanência 
expresso no§ 1°, d.o ardgo 231, da Constituição IPederal. 

NULIDADE DA PORTARIA 
FALTA DE PUBLICIDADE~ INEFICÁCIA 
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111.e recir» os efeit:oB e a eficácia., incernos ,e excernoe que dela passa 
advir, não cendo, part:a.nt:o,. validade algmna. 

O Jll'residente da JALI[NAJ[, à épaca, ao sancionar a 
Porrarta supramenci.onada, resolveu criar o GT fundamentado no 
Deoreco Z'l/ 91, entretanto, esqueceu aquela autoridade, de fazer 
constar naquela Portaria, a data que a mesma entraria em vigor, 
especialmente, porque o decreto ref'ertdo, no seu § 5º, do Art. '.2°, 
determinava a puhltcação do ato constitutivo do referido G1(\ 
abrindo um lapso cerrrpocal para a participação de determinadas 
pessoas de direito, no processot í.n verbis:. 

Art. 2° .. A demarcacão 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 Art 
23i ~ da Constituícão. 
§ 5° - Os órgãos públicos federais,- estaduais e municipais 
devem, no âmbito de suas cornoetêndas. e às entidades 
civis é facultado~ prestar~ perante o Grupo Técnico~ 
informacões sobre a área objeto de estudo ~ no pr a20 de 
trinta dias a partir da publicação do ato Que constituir 
o referido Grupo. (Grifei). 

Depreende-se claí, <[Ue, a por'tar-la 9:ue ooriscirartu o 
Gl['. PASSARIA A TER EFICÁCIA APÓS A SUA PUBLICAÇÃO, 9:ue aliás, é ato 
formal que visa assegurar os efeitos externos e propiciar o seu 
conhecimento e controle pelos interessados diretos e pelo Povo em 
geral, através d.os meios legais. 

O Mestre JH[ely lLopes Meirelles, em seu Direito 
Administrativo I~rasi.leiro, 1~,a edição, P· 88, preleciona, i.n verbi.s: 

~os atos e contratos administrativos Que omitirem ou 
desatenderem à públidded« necessária não só deíHam de 
f)roduzir seus regulares @feitos como se eHpÔem a 
invalidação txx falta desse requisito de eficácia e 
moralidade. E sem 1Jublicaoâ'o nâo fluem os tussos cara 
ímougnação administrativa ou anulação íudídal Quer o de 
decadência para impetr.açâo de mandado de segurança 
(120 días da pub/ícaçâo).. Quer os de orescríçâo da açâo 
c~bi<1e/H_ 

verbis: 
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,):Publicidade é a divulgação oficial do ato para 
conhecimento público e início de seus eleitos eHteinos. Daí 
porque as lei~ atos e contratos administrativos que 
produzem consequências íurídicas fora dos órgios que os 
emitem eHigem publicidade para adquirirem validade 
universal isto i perante as partes e terceiros. 
A publicidade não é elemento forrnstivo do sto: é requisito 
de eficácia e moralidade. Por isso mesmo .. os atos irregulares 
não se convaUdam com a pubUcação., nem os regulares a 
dispensam para sua @H@Qüíbilídade,. quando a lei ou o 
regulamento a eHige». (Grifei). 

]Eis que, sem a publi.ca.çãot não fluem os prazos que 
são assegurados. a todos, vi.ola-se o princípio do devido processo 
legal. 

O princípio da publicidade dos atos adrrurriscracivos, 
objetiva precipuamente o conhecimento e o controle destes atos. 
pelos interessados diretos, pelas entidades, órgãos públicos e pelo 
povo em geralt que Poderão através dos meios constitud.onai.st 
controlar, fiscalizar e denunciar qualquer ilegalidade proveniente 
destest eis rorque o artigo 37, da cr, impõe à administração pública, 
obediência aos princípios de legalidade, i.mpegsoalidade, moralidade 
e publicidade dentre outros. 

A propósito o inciso JLX, do artigo 50., da ClF, diz que 
~ lei só paderá restringir a publicidade dos at:os processuais 
pra.ndo a delesa. da ineiinidede ou o ineeresee social o e:x.igírein.". 

Comentando este preceito, a Dra. Maria Sylvia 
Zanella di. JP'í.etro dí.z: 

como s Adminlc:trsçãc, Púb!icã tutela interesses 
públicos., nêo se iustífica o sigilo de seus stos 
txocessusis. a não ser Que o p1óprio interesse público 
assim determíne .. como .. por eH@mplo.. se estiver em 
iogo a segurançã ,:,úbúc.3.,· ou que o assunto .. se 
divulgado possa ofender a intimidade de determinada 
pessae. sem ctua!Quer benefício para o interesse 
público.: pode ocoaer que em certas circunstâncias.. o 
interesse público esteia em conflito com o direito a 
intimidade,. hipótese em que aquele deve prevalecer 
em detrimento deste .. pela aplicação do princÍpio da ( 
supremacia do inte11:sse público sobre o individual.. -A,,~, · 

,,' . jfÍJ"l't 
:l'- ._7,Hw ;.,.;,..,,,, FD-dJ - .J;,t,, ;o, - ;• e,21ml,,r- C,,,,_ - .;t,,pipom- ~ 

7'11,,;, t,;f 0716 - f,;f 1171 - 7e/el'lu 6§1043? 
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O Dr. Sérgio de Andréa Ferreira:, no seu livro 
Cornencârioe à Conscit:uição,. 30. Vol., pág. !JB,. oomontendo a rnaééría. 
em enâlise, assim diz: 

«»A administração pública tem seus meios 
p1Óprios de divulgação., de comunicscêo. Que 
são os diários oüctsls. e., quando se trate de 
atos lotemos. cujos eleitos não atinjam 
terceiros fora do âmbito do órgão ou entidade .. 
os boletins intemos. ~ .. 
u«AJiás.. em metétl« administrativa.. tanto 
quanto na ju1isdicional., as notificações e 
intimações são fundamentais., como gõrantia do 
dlrelto de delesa., dos requerentes .. perent« a 
administração pública .. para ciência de atos e 
decisões: início de fluência dos tussos 
recursais e txessuoosto. pottsrüo, da 
ocorrêncts de p1eclusão, inclusive da chamada 
coisa iu(gada administrativa . ~~ .. 

"'A publicidade., na medida em que dá 
conhecimento geral da atuação administrativa .. 
enseja a efetividade de outro princípio básico, 
que é o do controle e fiscalização da 
administração pública. » (G1ilei). 

A matéria questionada nos presentes autos, envolve 
ato aclrrrirrist.raurvo praticado pela JFlLI[NAJ[, e 9:ue v'ern regula1nentad.o 
no Deor'ero :22/ 91, onde no seu § 50. indica expressa.mente a 
obri:gatori.edade de ptrbltcaçâo do ato que constitui o GruPo 
1f' écníoo, para o tní.cio ele fluência de prazo e neste oaso, a 
publicidade a que se refere o Decreto regul.a.1nentad.or, é a 
publicidade de ârnbtro nacional, vale dizer, a do Diário Oficial da 
lU[nião, vez que, para exercerem os deveres atinentes as l!mas 
competências, os órgãos públicos fed.erai.s, escadrrats e muni.ci.pais.t só 
p<>deri.a1n rornar conheciinento do ato conl!ilti.tutivo do Gruro 
Técnico, prati.cado pelo Jl>residente da JFllJ[NAJ[, através do órgão 
ofi.ci.al de publicação dos atos públicos com efe.lro externo, no caso o 
][)tá.rio Oficial da lU[ni.ã.o, ísco porque, tendo a J!>ortaria. de N. 1366, de 
04! 019/ ()2, si.do publicada apenas através de boletim d.e circulação 
interna da lFIU(NAJ[, não aloartçar-ía o conhechnento dos órgãos 
públicos interessados, rmriro menos, das entidades orvis;' e estas não 
Poderiam vir ª .. · exercerem a faculdade de prestarem perante o 
Grup,o 'Téoruóo,' ··'as infonnações sobre a área objeto de estardo, n=j ( 
pra~~ia6P~0a-~~e6f9~~ faz Vpfi 

~,., 1;10716 - ,,;, 117r - 7'1f,dí,x 1;1 ()497 / 

t'- ~ ..•. •' 
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rrierrção o di.sPosidvo referido, considerando que, ern se tratando de 
órgão de divulgação interna da lRJ(NAl[, não atingi.ri.a estas 
enti.d.ades. no que concerne ao conhecimento externo daquele ato, 
estaria a flU[NAl( ferindo direito lí.qui.do e certo assegurado em 
rior'rna que regularn1.e11.ta este procedin1.ento, qual seja, o direi.to de 
terceiros exercerem perante o GruPo Técnico, faculdade da rnaís 
alta relev.ftnci.a na identificação e delimitação da área que pretende 
demarcar a IRJ[NA](. 

SOMENTE ATRAVÉS DE LEI ESPECÍFICA É Q..UE A 
PUBLICIDADE PODERÁ VIR A SER RESTR.INGIDA DENTRO DOS LIMrTES 

ESTABELECIDOS NA CARTA FEDERAL 

OS LIMITES DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL 

A 9uestão de i.denti.fi.cação e deli.mi.tação elas terras 
i.nd(genas se apresenta de for'rna oorrrplexa, entretanto, não Pode se 
afastar dos ditames estabelecidos pela Constituição lFeàeral vigente, 
e as Constituições de 69, 6J, 46, 37 e 34, diplomas constitucionais que 
conferiram determinada proteção às terras habtradas, segundo os 
usos, ooettrrnes e tradições pelos Inclios, de onde ve1n a idéia 
essencial de permanência, explicitada pela norm.a constitucional. 

lEvi.d.entemente, que esta prot~o tutelar conferi.da 
aos índios não pode di.§Crepar da situação atual e do consenso 
histórtco1 Pois1 ninguém converte-se indí.gena p<>r sin1ples 
manifestação de vontade, vez que, ser indígena não oorrsiere num 
ato de manifestação formal; ser indí.gena é ter nascido trid io, 
i.mrorta ter sido criador educado e domesticado segundo os usos, 
costun.1.es e tradições dos í.nd.ios da orige1n a que pertence. 

Toda época possuí suas tribulações, algmuas 
decorrem de avanços da soci.eda<le, otrcras de retrocessos soei.ais e no 
rrioio destas tribulações, se1npre aparece1n os salvadores. e os 
.s.sheróis", mas, não podemos conceher que pessoas com o patrocí.nio 
d.a 1[.J[nião ]Federal, veriham a realizar arnbbções pessoai..s1 acobertados 
pelo manto de projetos de ordem pública e social que já. rtasoern 
soterrados nos argu1nentos esdrúxulos e tão b-ern oonheotdoe ror 
toda sociedade, onde a pretexto de implementá-los, enveredam 
por caminhos outros não. conten1.plados pelas regras legai.:s1 q1 ( 
definem a41~~~~ direi.tos. / .d1 

.. ... . ./.(.Jl 

;tt"" ~ ~"""'r",. ;o-c21 - .,,S.IR ;o, - ;tt ei2/1Hf,,r - C1!11trt1 - .J"'PIJ'Htl- '::/( 
7el•~ t,;, 0716 - 6;f 1171 - 7'elel'tu 6;f OIS? "' 
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Não entra pela cabeça de ninguém dotado de bom 
senso [urtdíco, que, por muito respeito que se tenha aos índios 
1nRlEMl8MIIJJÉS, que outrora viveram perambulando por diversas 
regiões do Estado do Ceará, que de um momento para o outro o 
órgão federal que cuida da proteção aos Iridtos, e aqueles que lhe 
antecederam, ( e que nunca prat:ica.rarn na região ou na área <[Ue hoje 
deseja demercsr; qualquer ato que possa significar a mínima 
rnanifeséa.ção de proteção ao povo 'TRBIEMB4 aos seus ooetumee; 
usos e tradições), ou ainda, qualquer ato que implique no proceseo 
de civilização destes í.ndi.os que per ai pa8S3.ram em éroca-8 dist:antes 
da que vi.ven.1.os, queiram demarcar terras para estes "í.ndí.osr\ 
just:amente na área. pertencente à empresa CONTESTANTE, que 
adquiriu o IMÓVEL COM FILIAÇÃO DE DOMÍNIO ANTERIOR AO CÓDIGO 

CIVIL e, neste imóvel implantou com 90% de recursos próprios e 10% 

DE RECURSOS PÚBLICOS, um projeto arrojado de explora~o da cultura 
elo c8cot objetivando preencher espaços produtivos que no 
rnornerrto vêm sendo suprunidos com importação de matéria prima 
de países estrangeiros, nota.damente d.a. Costa do Marfim, 
contribuindo socialmente com a geração de empregos naquela 
regi.ão, infra estrutura com assistência médica e educacional para os 
filhos de seus en.1.pregados, que outrora vivi.an.1. à 111.arge1n desta 
assistência, hoje integralizada; impostos para o muni.cí.pio onde 
encontra-se instalada a contestante, para o lEst.ado e ·união lPeàeral, 
gerando riquezas e di.vi..sas para o nosso País. 

INEXISTÊNCIA DE POPULAÇÃO 
INDÍGENA NO CEARÁ 

DECLARADA PELA LEGISLAÇÃO 
EPELAFUNAI 

Na verdade, as Populações indi.genas no Ceará 
começaram a ser exctnras desde 1835, quando através da lLei. 
JP'rovi..ncial n o 2, de 13 de maio de 1835, _iá strprfrnta as vi.Las elos írrdtos 
de Soure e Arronches, para onde vieram inici.ahnente os T'rernernbé 
no Ceará, já em 1850, através da Decisâo n o iift., d.e 21 de outubro de 
1850, o Ministério do J[1npéri.o manda incorrorar aos proprios I 
nacionais as terras dos irrdtos, que íá não viviam mais abdeaclos e sim/ 

. . J. if,1,i'-l dispersos. '·~ · ;·... . ../. /f, 
,:PINI ~ ,:P"""1r".,. FO-e:,21 - ~ ;o, - ;~ ~r - C1111ll'" - ..ro,pip##- Ce 
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Não pede mos deixar de ressaltar, ainda, que a 
População indí.gena, Por localização dos grupcs divulgada pela 
1PUNA](, em 30/ 00/81, não indica a existência de qualquer tribo 
indí.gena no Estado do Ceará; no ano anterior, 1'>80, a R.INAl[ 
elaborou através da sua coordenação de engenharia 1.IIl1 mapa 
nacional, indicando todas as reservas e parques inclí.genas, fazendas, 
pastos ind(genas, pastos de atração, limitando a área das delegacias 
regionais onde observa-se que inexiste no 1Estaclo do Ceará qualquer 
cribo ou área indí.gena e corroborando tudo isto, o Arquivo de 
Serviço J~úhli.co do Estado do &pí.ri.to Santo, expediu certidão 
constante de seus arquivost onde consta o aviso recebido pelo 
}?residente da Jl»roví.nci.a do lEspirit:o Santo, que lhe foi ren"tetido 
pelo Ministério dos Negócios do l[mpério, datado de :21 de outubro 
de 1850 onde consta o aviso expedido à ]?roví.nci.a do Ceará, 
mandando seqüestrar e incorparar aos ]Próprios Nacionais, todas as 
terras. concedidas aos í.ndi.os que já não vi.viam mais aldeados, e sim 
dispersos e confundidos na massa da população, trata-se da Decisão 
n ° 92, de 11 de outubro de 18501 já a Decisão n ° 364, ele 1.o de 
novembro de 1855, do Ministério da lrazenda, disciplinava as normas 
sobre o aforamento do-s terrenos pertencentes aos í.ndios de 
Meoejana-Ce, da mesma fonna ciue anteriormente, através da lLei 
Pro'virictal n o 6, ele 5 àe julho de 1852, O Ministério da ]Fazenda, 
d.i.Si(;ipUnava que os terrenos ele extintas aldeias àe tndios fossem 
revertida.e. ao clornfnto nacional 

Opartuno ressaltar que a Decisão 283, ele 26 de 
setembro ele 18701 O Minis.tério da Fazenda, manda proceder contra 
os iridtvtduos que têm invadido as terras pertencentes outrora as 
aldeias de Mecejana, Arrouches e Soure, na parte em que em CfUe não 
estiverem ocupadas par aforamento, ou em virtude de passe 
marrrtda pelo governo; ern seguida, através d.o Decreto nº :2.6]2, de 
'.lo àe outubro àe 1875, o governo foi autorizado a alienar as terras 
das aldeias extintas que estiverem aforadas. 

]Ressalte-se mais, que, já no século XJrX, a famosa lLei 
de Terras do J[n"l.péri.o(JLei. 001, de 18/ oç,/ 1850), principal marco 
histórico no ordenamento fundi..ário brasileiro, assim regulamentava: 

. » "Dispõe sobre as tetres 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 mensa e pacífica; e .,1,~ . 

~- ~ ~"""1T'1, F0-47'1 - ..,,,li, I01 - I(7 ci'lm/llr - Centr" - ..flllplpoea- Ce /J I 
7"/11., <,;t 0716 - (,:111111 - 7Bll1/ílx 1;1045? 
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determina aue, medidas e demarcadas as 
primeiras., seism elas cedidas a título 
oneroso, assim para empresas pa1ticulares, 
como para estabelecimento de colônias 
nacionais e de estraangeiros., auto1izado 
o governo a promove, a coloniza()áo 
estrangeira na forma que se declara. 

]Registre-se mais <[Ue, o mapa geográfico da 
Capitania do Ceará, de 184 onde mostra a divisão em 17 fre«::(uesia 
com a relação nomi.nal das 24 vilas e rovoações, constando no ri. 24, 
Matri.z de Almofala, sem <[Ual<{uer referência a índios, como consta 
dos n. 09, 10, 4, 15, 16 e 23, Pois são dados histórico@ e ofi.ci.ai.s que não 
surortam contestação, haja vista 9ue1 alguns destes dados são 
oriundos da própria lFlLUNAJ[. 

Se de fato as terras que desejam demarcar como 
sendo dos 1rJRlEMJBMll!lÉS, a lFILI[NAJ( não teria ignorado sua exíscência, 
até o Início da década de 80, Poi.8, sua última estatística <yue 
conhecemos e 9:ue foi divulgada e publtcada em livro escrito e 
PUBLICADO PELA PRÓPRIA lRU[NAl[ - A VERDADE SOBRE O INDIO 
BRASILEIRO - no seu Capitulo 2 - <J:Ue trata da JP>OJ?1Li[ILAÇÃO 
l[NJDftGlBNA: Q!J[ANTOS SÃO OS l[NlDl[OS BJRAS][JLJE][]ROS, ONJDIE 
VJ[V]EM - pág. 11/12 - Consta a @egui.nte assertiva: 

P LlMA POPlH.AÇÃ.O Q..UE SE ENCONTRA 
DISPERSA POR Q.UASE TOJX) O PAÍS, 
VIVENDO .EM DIFERENTES ESTÁGIOS DE 
ACULTURAÇÃO.. EM APENAS CINCO 
UNIDADES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA 
NÃO EXISTEM INDIOS: PIAUÍ. CEARÁ, RIO 
GRANDE DO NORTE RIO DE [ANEIRO E 
TERRITÓRIO DE FERNANDO DE 
NORONHA." O GRIFO É NOSSO. A AFIR.IUllÇÃO É 
DAFUNAI. 

Neste mesmo livro, no Capitulo 4, de <{Ue trata - OS 
GJEllLi[JP'OS llNDÍ(GlENAS: SlLi[A JDJ[VJEJR'.SJ{]D~DIE - pág. 21/ 29, a lAU[NAJ[ 
anexa uma esratãst.ica da POPULAÇÃO INDÍGENA POR. LOCALIZAÇÃO DOS 

GRUPOS, ESTIMADOS os INDIOS ARREDIOS, SEM EXATA -LOCALIZAÇÃO, 

DATADA DE J9/;o6/81. . J. :t j 
~- -""'' ;~r", ;o-c21 - .$,,IR ;o, - ;q ~r - Cetnr'1 _ .,J'-,ÍpoeR- Ce 7 Yv 
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Nesta eeractscica, nenhuma alusão é feita aos indios 
c:ren1e:inbés, logo se no ano de 1()81, não existiam índtos crernernbés 
para a lFlUNAl[, e a empresa contestante já tinha adquirido o imóvel 
denominado lflAZlENlDA SÃO GAJS]R..lilEL, NÃO PODE HOJB A RJ[NA]( 
FALAR EM OCUPAÇÃO PERMA.NENIE DE INDIOS NAQ..UELA REGIÃO, NEM NO 
lEsTADO DO CEARÁ. 

No Ceará não existi.a e nem existem í.ndios, Porém, 
no momento que alguns missionários abriram para determinados 
rtrrtculas desprovidos de formação cultural e educacional, 
assoei.ado à necessidade de sobrevivência, uma expectativa de 9ue 
ser írrdto imPorta orn receber proteção e ajuda do Governo ]Pederal, 
não precisou da IFILI[NA][ colocar os pés no Ceará para 9ue um grande 
rnrrrrer'o de pessoas se id.entificassen1. oomo descendentes de iridios, 
não pelo fato de serem ou não serem, mas unicamente pela 
expectativa de viren1. a ter, uma área de terra beneficiada, com uma 
ri9ue7.a produzida par pessoas na sua maioria do mesmo ntvel 
destes, além da contestante, com a diferença de que não são 
pregui.çosos, como aqueles que invocam a condição de "'sem terra -, 
que vi.vem a mendigarem nas vias das grandes cidades, com o apoio 
pessoal de rrurítas autoridades, tudo isto reflete de forma aguda a 
necessidade de in1.plementação de paUticas sociais, de atendimento 
ao homem necessitado e legislação coibindo a manipulação e uso 
destas pessoas, bern como, de mudanças urgentes na roHt::ica 
ed.ucad .. orial, para que não se deforme a formação cultural d.este 
PoVO. 

O rioeso JP,aí.s convive com problemas cmrotate, 
nota.damente na área da produção de empregos, de assistência 
social, médica e educacional. Corrvtvornos -oorrt os graves problen"Las 
da criminalidade das grandee cidades e hoje já avançam pelos 
interiores, todos provocados pelas dificuldades de trabalho, d.e 
alimentação, de assistência médica e amparo à famtlta que outrora 
era unida e hoje encontra-se bastante debilitada, face as 
circunstâncias que rodeiam os seus membros, e, a oorrteetarrte vem 
contribuindo de forma séria para amenizar estes problemas. 

Não preci.sau1.os falar aqui neste instante, d.a falta de 
tutela do ]Estado com os negros que em temPos passados viveram as 
ani.arguras da escravidão e hoje, habitam as nossas penitenciárias, 
não oferece qualquer paralelo com os membros de outras raças; se 
queren1.os ouíclar dos usos e costumes e das tradi.çõ~ dos indí.genas, 
par que não proteger a<yueles que transportados em porõee de 
riavtos chegaram. à nossa J?.átria e não tinham oorrro fugir, Pois nãoj ~1( 

,;t>1111 ~ ,;t>omero, J"0.:i2f - .J,,11, ;Of - ~" Amfi,r - Centr'1 - Jlllplpoen- Ct1 1j,,vi.f 
7e1 •• 6# o7t6 - 6;1 tt7r - 7e1e1,u fl5t 0497 
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conheciam as nossas terras, enquanto que, 08 índios, estes, sempre 
que foram colocados a serviço do homem ci.vi.Uzado, fugiam parque 
conheciam bem as nossas terras; este foi um privilégio que os índios 
usufruiram. 

O G1[' designado pela JFUN~]{ distanciou-se do 
espirito contido no texto constitucional, invadiu e pretende macular 
dtreteos que já se firmaram há mui.to tempa e na própria legislação 
pertinente, Pois, o fato de existfrern peBsoas com algun1.a 
descendência indí.gena, mas, inteiramente integradas à civilização, 
não corresronde a previ.são protecionista contida na Constituição 
Federal. As terras indí.genas não padem vir a ser demarcadas par 
presunção ou arnbtção, quaisquer que sejam, Porque, a predominar 
esta regra, eerar-íarrioe incursionando na seara do confisco de terras 
i.ndiscrimi.nado, trsanelo como fachada a causa i.ndí.gena, mui.to 
embora saibamos que o propósito inescrupuloso serve mais à 
satisfação de determinadas filosofias e culturas palí.ti.cas retrógradas., 
do qu~ mesmo ao interesse da causa i.ndí.gena. 

CRIAR ÁREA INDÍGENA COM ESTES PROPÓSI'IOS, ALÉM DE 

l\1AClll,AR. AS GARANTIAS E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE Q..,lIALQ..UER 

CIDADÃO, INCORRE, TAMBÉ~ NUM PRINCÍPIO DE ESCRAVIDÃO SOCIAL DE 

GRUPOS SOCIAIS FACILMENTE MANIPlll,AVEIS E Q...UE A NADA LEVA, SENÃO, 

AO AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, DO DESCONTENTAMENTO SOCIAL E DO 
AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES DOS DEMAIS CIDADÃOS BRASILEIROS. 

FALTA DE AMPARO LEGAL PARA A 
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NA 

FAZENDA SÃO GABRIEL 

Não exi.ete qualquer amparo legal para strsrericaçâo 
da Portaria 1.3616/ ()2, de 04/ 09/ 92, do J?resi.dente da lFUNAX, criando o 
GT para i..denti.ficar e delimitar as terras ind(genas dos (ndios 
TlRlBMlEMBlÉ, no distrito àe Almofala, no muni.c(pio de Itar'ema, e que 
adentram em quase 80% na área de propriedade da contestante, 
considerando que a rosse de í.ndi.os veio a receber proteção 
constitucional a partir da Carta de 1954-, e as terras 
desta(contest.ante), co1no hem ~eclara a certidão do Cartório de 
Registro de Umóvei.s do Acaraú-CIE, foram adcnrtrtdãs arices do ( 
advento do ,~tgc:, ce-u Brasileiro que data de 1<)16. Não =: 

~ ~ :?"""'"'; ;o-A - ,Ji,11, ;o, - ;ir ~r - CBHtr" - .Jt,,plJ""II- C11 íJLt) · 
7Bla. •n on6 - 6;1 tt7r - 7"',itu 6Y ~ 
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qualquer regi.stro quer seja judicial, contencioso ou admi.nistrati.vo, 
-que denuncie a presença passessóri.a de Indíos naquela área de terra, 
e, especialmente, porque dtrranee todo :· esse lapso de tempo, 
inúmeras ações de USUCAPl(ÃO ajuizadas na Comarca de Aoaraú; de 
áreas de terra situadas no perunetro· que deseja. .dernarcar- a IDNAJC, 
receberam sempre a manifestação de · ausên(?ia de interrese da 
UNJ[ÃO, por não se tratar de terras a ela pertencente, não Pode a 
UNlÂO FEDERAL, durante anos, ter declarado falta de interesse e 
de um momento para outro rrurdar seu posiciona1nento, pois, isto 
vi.ola as garantias legais que todo cidadão rern, independente, da 
preclusão deste direi.to. 

Cri.me não é só matar ou roubar, ortrne maior' e não 
capitulado nas leis penais é a manipulação das consciSncias, das 
ambições e espectati.vas de pessoas Incautas e desprovidas de 
entendimento e de conhecimento d.aqui.lo que desejam para si e 
para os seus entes queridos, poi.s, aquelas pessoas que hoje se 
prestam em fantasiar-se de (ndiost sem nem ao menos conhecerem 
hem ao que é ser í.ndi.o, na verdade, são cidadãos integrados desde os 
antepassados à coletividade brasileira, e que possuem os mesmos 
direi.tos e os rriesmos deveres reservados por lei aos demais 
hahi.tantes do paÍB, anteriormente, a este processo corrupção das 
conciências destas pessoas, elas jamais tinham se identificado oorno 
ind(genas, e muito menos eram reconhecidas pelos órgãos oficiais 
competentes. 

Mesmo que seus antepassados tenham origem 
indígena, a partir do momento que estes descendentes se 
integrara1n a coletividade nacional, perderam as prerrogativas 
territoriais conferidas aos Indtos, 

Trata-se de uma violência contra a consciência de 
rtrrtoolas incautos, um desestimulo à produtívtdade e ao progresso 
daquelas pessoas, que agora sentem-se adotadas pela U[ni.ão que no 
curto entender destas deverá doravante mantê-los e preservá-los a 
salvo de qualquer necessidade maior, aliados, a interferência de 
entidades estragei.ras que teve Infolo logo ciue se estabeleceu a 
prtmelra li.de judicial, além de serem manchete frequente na 
imprensa nacional e internacional, tudo isso se constitui. num saque 
aos clebili.tad.os recursos públicos da nação, feitos sem nenhum 
amparo legal. 

JH[aja vista que, rrarrrirarn a ní.vel nacional, mais de 
300 procedunentos [udíclaís contra a demarcação d.e ter~~ ( 
i.ndí.genas, seu-1pre .corn oaraccer-íscíoas identi.cas a esta, e ensejando t' · 

;,p •• ~ ~Ollll1"'1, FD-e,21 - .J:,,/11 ;o, - ;o~,. - C~ - ~- Ci~ . 
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~nfli.tos., com a própria U[nião JPederal, Míntsrértos, Aut:arqui.as. 
lPederai.s, Estados lPed.erad08 e Municípios, além de centenas e 
centenas de pessoas jurí.dica·s e Físicas, onde as o custo indenizatório 
abrirá sem dúvida mais um ralo de escoamento dos e8CaSSOS recursos 
públicos, senão vejamos: 

No IEstado do Acre, existe um li.tígi.o que envolve a 
lfUNAJr, J[NCJR.A e 1f'UFJ[C BADJER. e s/ rn, em di.sput:a pela terra 
i.nd(gena, Alto Rio Purus; além, de lidgi.os em outras áreas com 
particulares; 

No Estado de Alagoas, na área i.ndí.gena CaraPoto, 
em Ação judicial movi.da pela U[nião contra MANOJEJL GONZAGA 
lOOS SANTOS e outos, os altos otrscos da indenização 
irnposeibtltraram o pagan1.ento destas; enquanto, na área indígena 
Xucuru-Kartrt, envolve o perí.metro urbano da cidade de Palmeira 
dos )[nd.i.os, onde a ]FlLJ[NAJ[ eecirna que o número de ocupantes na 
área urbana e rural, chega aos 100.000 habi.t:antes. Existem conflitos 
e assaesiriaros, através de li.minar a Justiça JFed.era;, foram retirados os 
indígenas das l8azend.as Ji.hoia e Jllrejinho. 

A DOUTRINA E A.JURISPRUDÊNCIA. 

O Professor- Miguel Reale; em ]Parecer aoostaclo aos 
autos da Ação Ctvol Ordinária n ° ~78-8, apreciada pelo Supren1.o 
Tribunal JFederal em plenário de 10/ oS/83, e que julgou procedente a 
ação promovi.da par Oswaldo Daunt Salles do Amaral contra a 'União 
IFed.eral e a JFl[J[NAl[r Por desaproprtação indireta de um.a gleba de 
terra que adquiriu do JEst:ado de Mato Gro880, com área de 9.758 ha, 
sícuada na margem d.irei.ta do Rio Xi.ngu, assim se mani.festrou: 

"Depois de relembrar as disposiçÕt?s constJludonaL..:: que 
acabam de ser mencionsdss, assinala aue. não obstante es 
varíações te1míno/Ó9icas ocoaide« desde 1934., o que o 
te,wo constitucional tem tido em vist» é eHclusiv.amente .a 
defesa da posse dos índios QUt? ainda vivem .a margem da 
civilização nacional constituíndo núcleos populacionais de 
cultura primitiva:r1(fls. 450) 

Muito embora o Art. 188 tenha substJ?uído 
a eHpressão "posse de terras de sílvícol.as qi!J ( 

, , .. ,:: .. nelas se acham permanentemente localizados", ~· . 

~- ~ ~"""'r", FO-~ - .$1,11, ;o, - ;Q c2'Jmll,r - C""""' - Jlllpi~ C• 
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esta outra: ,:,:posse das terras Que habitam», parece· 
nos evidente.. obs~rva o insigne parecerísta.. Que só 
integram o patrimônio da União aquelas glebas que podem 
ser consideradas "habitadas pelos indígena~ nela se 
localizando»,· com todas as características de uma tribo .. 
sedentária ou nio11 {tis. 450). 

Observa ainda o Prof. Reale Que â'o nomadismo ou a 
mobilidade dos silvícolas não auto1iza .. todavia .. a União a 
estender "sd líbitum~ por ato unilateral de puro arbítrio,. a 
área que o An. 4°,. /tem IV: da atual Constituição lhe 
confere 
(IL~ 451). 

O Mestre Pontes de Miranda, não di.screpa do ronto 
de vista do Prof, Miguel Reale, porquanto, comentanto o Art; 186 da 
Constituição de I9Ó'J, acentou que o texto respeita a passe do 
silvícola, posse a 9ue ainda se exige o pressuposto da permanência. 
Comentários à Constituição de 1967, lr'OMO vr, pags. 455 e seguintes. 

No Mandado de Segurança nº 21.215, o Ministro Déci.o 
Miranda, ]Relator, emitiu em seu voto considerações que 
acompanham o entendimento de Miguel Realo e de Porices de 
Miranda, in verbi.s: 

"Aferido que as terras em causa não são ocupadas por 
silvícolas, ou iá não o eram desde os idos de 1960~ q1Je 
parece ter sido à época sua transmissão a particulares pelo 
Estado de Mato Grosso, os títulos dos integrantes .. a admitir 
que tenham regularmente essa orísem, sobrenadaria à 
imp1Jgnacão Que se lhes viesse a fazer sob esse aspecto". 

No Mandado de Segurança 20.254-, do qual foi. 
Relator o Ministro, Cunha Peixoto, o emírenre Ministro Cordeiro 
Guerra aduziu, a propósito da i.nterpretatçã.o do § 1° r do Art, 198, estas 
considerações: 

ªNo meu entender .. isso só pode ser aplicado nos casos em 
Que as terras seiem efetivamente hab,?adas pelos silv/colas .. 
pol~ .. de outro modo .. nós poderíamos até confiscar todas as 
terras de Copacabana ou .Jacarepaguá .. poraue iá foram 
ocupadas pelos Tamoios. Dí~ ainda o caput do Art. 188: 
uAs terras habitadas pelos silvícolas sâo i,iá/i@náveis nos 

. termos Que a lei federal determinar .. a eles cabendo a sua 

:?• ~ :,?'1111#"1,. ;O-oZJ -Ji,111 ;o, - ,;(1 ~r - C'11tro - J~- Ce :;) 
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usufruto eHdusivo das tiaueess naturais e de todas as 
utilidades nelas eHístentes~ 
Pressupõe eletiva a ocupação das terras pelos silvícolas. 
De modo Que .. na espécie • há. evidente vários problemas 
bem ressaltados pelo eminente .. Relator • entendo Que o 
possuído, legitimado por títu!os'· 1ecebídos do Estado.. em 
aiscss eras, não pode ser ·espoliado do fruto do seu 
trabalho sem indenização. Quando o cívi.izado invade o 
te11itório indÍgena e se estabelece pela força, nesses casos, 
se há de aplicar os§§ 1° e 2" do Art 198, mas não no caso 
do colonizador.. do desbravador do País. OeiHo .. assim .. isto 
bem dero. como sven: premie, do meu pensamento., 
txxaue não me deiHo levar por um sentímenta/L~mo mal 
orientado, Que pode conduzir a atrofia do Pais .. ou a ,... . . .. . ,..,, 
ínquíeta,;ao rural com resultados 1mprev1s1 Vt?IS . 

NO TOCANTE AO MÉRITO 

' 
Não restam dúvidas, <(lie A CERTIDÃO DE FILIAÇÃO DE 

/ D~~NIO D~ IMÓVEL SÃO GABRIEL, )de propriedade da contestante, é 
' prova substanoíal e··següra· ele. qu'e ali não existem indí.genas, sendo 
os tttulos de propriedade desta(contestante), válidos legalmente, 
não podendo a ]RLJ[NAl[ incluir ou nelas penetrar como se terras 
i.ndí.genas fossem, do mesmo modo que a 1Li[nião não Poderia e nem 
pade submetê-la a qualquer . processo desapropriatório, 
consi.derando que a propriedade rural em apreço atende a todos os 
re<[uisi.tos conscicucionals e da legislação ordinária, no tocante a seu 
uso e ao atendimento das normas trabalhistas. Qp.alquer ato 
praticado pelas contestadas visando a apropriação do imóvel São 
Gabriel, constituirá esbúlío possessório, doravante, criminoso, Pots, 
já estão bem cientes do contido da certidão em anexo. 

As terras de propriedade da Contestante, foram 
ad<{uirtdas antes do advento d.a Consti.tutção de 1954, par 
pardculares e claí passaram a ser negociadas com outros particulares, 
sem <{Ue se Possa registrar a ocupação ind(gena, para sua habitação, 
em caráter permanente, logo, os negócios jurí.dicos que ~e 
sucederam não são alcançáveis pelas normas constt.tucion 
pasteriores. 

,. . 
... -··· 
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Neste passo, é que analisamos a ação administrativa 
·da lFUNAJ[, CARENTE DE RESPALDO LEGAL, face a rea.ltdade aqui. exPosta. 
de forma incontroversa, de modo que, as consequências jurí.dicas da 
ação pratica.d.a pela Rl[NAl[ decorrente 'da Portaria L366/ «fl, · se 
apresentam como ILEGAIS E ABUSIVAS, devendo pois, serem declaradas 
nulas de pleno direito. 

Não restaram dúvidas, também, que além da 
ineficácia da Portaria L'#/ ()2, o GJí' Por ela constituí.do, também, se 
apresenta tlegitimo, face a sua constituição Por pessoas estranhas à 
lFUNAl[, quando mui.to, Poderiam ter participado na forma 
estabelecida no ]Decreto 'l'l/ 91, vigente à época, sendo de péssima 
<{ualidade o proced.hnento ad1ui.11.i.strativo da ]8UJ[NAl[ no que diz 
respeito à identificação e delimitação da área supostamente 
indigena, do mesmo modo, que, assim também procedeu na 
identificação de supostos í.ndi.os em núméro de 1.247. Pessoas 
<{uaHHcadas durante toda sua vida corno rurtcolas, sem qualquer 
indicio da prática do uso e costumes indí.genas. 

Não há no particular, p<>r conseguinte, com base 
nessas ínfoemações, entender comprovada a localização pennanente, 
à épaca dos primeiros negócios jur(dicos que deram origem a 
ftli.ação de domí.11.to do imóvel São Gabriel, de índios 1ílRJEMJEMIS]É 
situados na área em foco, como deseja sustentar a lFlll(NA]( em seu 
relatório acéfalo. 

A presença da lFUNA]( na regtãot revela-se pais, 
i.legí.ti.ma, face a prova docun1.ental acostada a esta, ficando 
evidenciado que as pessoas envolvidas nesta ação da RJ[NAl[, não 
rlveram trm co1nPorta11.1.ento regular e saudável, de rno-do que 
pudessem comprovar a Posse permanente de Indtos na área de 
propriedade da Cont:est:ante e sem estes sinaís exteriores e efetivos 
de habitação, de roças e culturas ind(genas, tais como! as aldeias, os 
ínecrumencos de caça e pesca diverso dos utilizados pelo homem 
aculcurado, leva-nos a crer que a fundação constituiu apenas 1.IIIla 
prova presumida, orquestrada ror intermediários inescrupulosos 
9ue nada têm a ver com a proteção tutelar ofereci.d.a aos indigenas. 

J[sto posto, acostando a certidão de filiação de 
domí.nio da lPazenda São Gabriel, que se reveste de fé pública e que 
indica a aquisição do referido imóvel em datas ancertores ao 
advento do Código Civil, fazêndo a juntada tarribérn 9e Certidão do 
lR..egi.stro de ][móveis da Comarca do Acaraú-ClE, dando conta de que 
não existe ·xéglstro de qualquer decreto, lei. e/ ou doação de ter~@ 
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sícuadas na pavoação de Almofala, rrumlotpío de ][tarema, em nome 
dos Indtos 1rlRIEMEMB1ÉS de Alznofala,: qu~r:seja de orde:111- federal,. 
estadual ou outros, além dos autos .·-, 'adm.ini.strad.vos . serem' - 

->desp~Óvi.dos de eficácia; face a ~usência de 'p~hÍicidade;'da .. part:aria 
inicial,·(§ 5°, Art. 2°, Deo. 'l/l./ 91), .da ileg'i.ti.mi.dade · dos comPonente8 
do GT, :-e ainda,. os inúmeros docmnento~ que cert~i.cam a 
inexistência de terras i.nd(genas no Estado do Ceará, inclusive 
est:adsti.cas em livro oficial puhli.cado pela JFU[NAI, a Contest.ante 
pede a V. Exa., que acentando para todos estes elementos de 
convicção, DECLARE A INEXIS'TI3NCIA DE TERRAS INDÍGENAS NA ÁRBA 
DESCRITA NA CERTIDÃO DO lR.EGISTRO DE ][MÓVEIS DA lFAZlENJDA SÃO 
GA.BlRJt:lElL, EM ][TAREMA-CE, considerando que o prosseguimento da 
demanda judicial só tende a aumentai\ os prejuí.zos que a empresa 
contestante já vem sofrend 

1D ,'I. ia,rasL 
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; ·--!12. gual. r~~~r.J?.f>r 5=.ERTI.OAO ... a ... transcrição ... do .. Aviso ... recebiç.o ... pelo. Presi: 

l_gente. da .. Província do ... Es_pírito ... Santo ... do ... Min.istério .. dos ... Negócios ... do Im- . 
, .. ~io datado do dia .. 21 .. de outubro de 1_850_, constante do __livro_. Nº 3_5 . 
.• (trinta e cinco) da Série de Livros Manuscritos do Grupo Documental Go- ·-······--··-···················· ...........•......................................................................................................................................................................................•................ " ..•...•........... 

vernadoria ... º .. Aviso .. Ministerial __ que transcrevemos ... ª ... seguir ".4çJ··· seccão ... - 

~-- de Janeiro, .... Ministério .. dos Negócios .... ªº ... Império em 21 de outubro de .. 

.. ~so_. .... Illmo ... ExmQ seno •.... Tendo-se nesta_._data .. expedido Avrso ... ªº ... Presidente 
___ da ... Provincia ... do ... Ceará ... mandando ... sequestrar ... e encorporar aos ... Proprios ... Na- 

cionaes __ todas ... as ... terras ... concedidas aos .... Indios .' .... gue .. j á não .. _virão .. aldeados .. 

_ mas sim .. d;i.s_persos e confundidos na massa da população_, Eºis .. gue taes .. 
terras se devem considerar como devolutas e como taes aproveitadas na --··--······· ..••........ _.. ......................................•.......•................•.•••......••••.............................................................................•............................... ~ .......•............. - .. _ 

..... f9E.~~- .. -ª~- ... ~.':7.! .~~ ~.01 .... de ... ~8. do _m~~- P..ass.ado,. huma _"'.':ez_ que não ~-~-~ej_ª~ .... ().':!.~.: 
,Eadasf- __ aforados ou arrendados., ... _cazo .. ern .. que ... deverão ser ... averi9uados os ... 

__ titq.los ... dos respectivos. _contractos., .... e ... ~.in~_strados .... ªº···governo circunstan .. 

_ciados _ informações sobre as occupações e es tabelecimen tos _existentes ., . 

___ Jorc as ... nel le s ... empregadas '···· an ti~uidade das posses '···· extensão do s .... terrenos 

·-· oc_u_pados: ... Manda Sua ... Maj esta de··º ... Imperador ... remeter .. .a. .. v_ .... Ex~ hum .. exemplar 

..... im:presso ... do ... mencionado Aviso acompanhado __ de outro ... da ... ci tada lei., ... a fim ... 

___ .d.$ .... 9:P.J~ __ i-_nt.g_j,J::_ª·º'q. V ~-E~-~ .... Q!? .... s_µa.ê .... tl;i,..spQ_l?.J.ç_9_~~., Pr9._c~~ª- de .. ~9.~.~9.F.~~-ª.?1-ª§: .... S:.9.~ 
..... ellas ... a ... respei to __ das terras ... doadas_ .. _aos ... Indios dessa provincia __ que __ estejã __ 
nas circunstâncias indicadas no mesmo Aviso. O que comunico a V.Exª :Pfil", -·-----·---- .. ·-··-·-···""'""-······--······ ······---····· .........................................................••..•................................•.......................•..•....... _ _ - - ..••••.....•......... 
seu conhecimento execução - Deos Guarde a V. Exa. - Visconde de M:ntalegre . ··-······································,··-·-·"···········-·-··· _ ···········-················---------····'--·• 

_J;-µmpp1-se __ e archi ve-se Palacio do Governo .. na cide da __ _victoria - 25 de . 
novembro de 1850".x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

·-····- •• ·-•••••••••"••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• •. ••••••·--··· •••••.•.•.•.•••• _,. 

_]; .. por .. mais ... nada ... constar ... extrai ... ª ... .er'esente ... certidão ... aos ... 2.4. __ de agosto ... de __ 

.... 19_94 .• x .xr:r •. x .x. x~. x. x .x .x .. x_. x .•. x_. .· x_.x ._x_._x_.x ._x_._·_~·· ;'~x •• x ._x_.x_.x ·.:.x .x_. x_._ 
. . - 

·-· •• ··-···················'"· ••• . •••••.••••••••••••••••••••••••••.••..••.•••••••••••••...••••••••••••••••••••• 1 ••••••••. •·••••••••• ••••• • •.•.•••••••••• : •••• : •••••••••••••••••••••••••• 

D DES COMETTI Visto: MARIA INES EIRO POPA 
·--·········-·---~e cária ···············--····-····································-oiretora····Ge . ar·m,-·11:pg···-···--·······-·- 

. . __ _ •. _ -- .•........•.••............•..•..........••..•••...••...•........................................................•........•.....•....•...............................•.............•.••...................... _ _ 
·--·----·-··-------······-----··----- .. -·-·-···· .. -- .. -- ............••..••....•.........•...............................................•.........•.........•.•.................................................................•..•. 
... ...,_ .•..•...•..•....•...•....... ····-···············---·········-··········· ·············· ······-··········· ··-··· ...................................................................................•.••• -- 
---·---·-·······················-···········································-···········--······································-···· ........................••........................................... - .................•.. 
•-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••wo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.,.••••••••••••••••••••••-- 

------ie:L--·-------······-··-··-- ~ ~----~·-·················-··························· .. ·································--······················· . 

êERTLDÃ0° •• EMFORMA •• Mo~: 18 ••••••..••••.•••••. --. • ._ ••• .;;,_ ••••••••••••••••••••.•••••••.••...••••.•••••••••••••••.. - •••••.•••••...•••••.••••..•.......•••••••••.•••••••.•••..••.••.••••••••••••••••••••••• ·--·······- 
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PROCURAÇÃO "AD-JUDÍCIA"E EXTRA 

J : . ' ~ 1 
~ ..., •• ~ 1,. •• 

·,, .. ; . (. L • . ,' \.' . . i •' f<s, ••••.• 1 ' ' T ~ I l•.- ;·,,; 

DUCÔCOi AGRICOLA .. S/A, com . sede à. Rua Frei Mansueto, 1185 Varjota - 
-... ~ ;~ ~'<:.1-•:1-~ J .• '"· • • : • • "ir ~, 

Fortalezaf(CE)1 inscrito_.no CGC/MF/'"sob :ó nº· 63.460.299/0001-87, neste ato .. """"}.~~ ,.i;.~~·r--·,.; ... , ~ ,,~~ _., ····.;.,.~~ ,f• • 't i 
representada pelo seu· Diretor Presid_e,!JJ~ NELSON NOGUEIRA PINHEIRO, 
casado, banqueiro, portador do RG. nº-21.883.600-4 SSP/SP, inscrito no 
CGC/MF sob o nº· 610.648.828-20, residente e domiciliado em São Paulo, 
Capital, na Rua Padre João Manoel, 493 13º· Andar, abaixo assinado , pelo 
presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitua seu bastante 
procurador, o advogado, Dr. JOSÉ DJALf\Q OUTRA CORDEIRO, brasileiro, 
casado, inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção 
Estado do Ceará, sob o nº· 5.152, com escritório na Avenida Anastácio Braga, 
1055/201, em ltapipoca, a quem confere amplos poderes para o fôro em geral, 
com a cláusula ad-judícia e extra, em qualquer Juizo, Instância ou Tribunal , 
podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defende-lo nas 
contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais 
e acompanhando-os, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda 
substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando 
tudo por bom, firme e valioso. Especialmente contestar reclamações trabalhistas 
ajuizados por ex-empregados do outorgante, podendo adotar todas as medidas 
judiciais e administrativas que se façam necessárias, sempre com a finalidade 
de preservar os direitos do outorgante. 

Fortaleza, 05 de Novembro de 1993. 

~Nç-~ -- 
~ 
~ 

·--- 
NELSON NOGUEIRA PINHEIRO 
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REPÚBLICA FEDERATIVA 
... 

"~to 1°. e11ic10 
AUTEf~Tlet;ÃO: 

CP.ATOS), 

",III' ···7o nr: T\CitJMIO ••• J .,.·lY•:... ... J .;.; ·- J.• 
"sto G ., ~-;;,r,,'T" 1,... "',l.,..;...4' ••••.• --'~ 

CO.l\1.\RCA DE ACARA 
• 

2°. CARTÓRIO 
' 

OTÁVIO FELIPE ROCHA, 2°. Tabcliãd, Int. 2°. f:scrivão do Crime e do Cívil, 
Oficial do Registro de Imóveis, do de Títulos e Documentos e ão de Hipotecas da . . ..•... 
Comarca de Acaraú do Estado do Ceará, por nomeação legal etc. 

Certifico como me faculta a Lei e a requerimento verbal.' 

~;'(\ t..;.,"1, .••••• :p;:,tos, ho íe r-~l, .•..• 1.· c-r,~J· o """ .....•. '"l, .. "'- J..Ã tJ ., •• !.J.,. ~-e..;:, • -- .. :.-, .L v~ .•• _. r, 

=''cn~,. rca e 1 ·~~..,º'"' a.~"" 3 959 10 V .• '" ,. ~·'"' Q,.::1, ~. e, • .,,.. - t,... ~ • • j '" ,. 

•. ~ 1 e r,• •..• ~,i ..• ,.- ._, •~.":' ,~ , ..• ,., -.J... ·- f -,r '. -•À.•••C.• 

~_,J..,_~ .. - . .,{",J'~,"1 :,-n 1- - i,• ,:':)n• ~,T .1 • .,,....,"' lº ·'""l-1 ~,.:~ •..•.•.. L •. , .•• :1 ., ..• ~~~nl 
(.!.,, .• ,,.~:-···· ' ~· .Lv.' 'J~-/ 1..,.' -:-Vr~c .•. -~·· .10 t,l_.lt, c-.o - .1.,~.,)í;._ • ..J.vA •••••.• e• (.,_,~ ·..-0 •. •.1,·- --~~. 

::"f' .. - 

·'· »-f -, t·, ·1 -:: ., •• ., :: •••• , ,·,~1 ,.:1 ., t,.. -'l "" 0'"1 /01 i..,.q e 
l• .•... h~ ~-·· -··-\..· ••.•• -·'---, ••.••••• ---. ••• ~ ••..•• ~ '-, / •-: ., 

1 ! 1 
i l i 

r: ui 11 .•. - 

,...:;: ':~ ,,~ .•........•.. , '..:..~"""..: 1 o '" o . ~P -, '"' ..i.. •. ·l...,.t:lrio k ("'".,... ~· -'-, ••••• ..,, ;-J t~ -.., ..:.:.~O .i.t..._._,,_J.~•'-'•-•ª r~.o~ •.. leS!nO.:,, COJ:L.C.:..r.t'"' CGr1.11 •... o-... •..• O e ... ,~'.l:lv,.w..:). ·(tR •.•. C.,~.S 
· rygistrada sob n22.56lifls.101,L3U 

ô.o 02/J5 e 31/07 do .&.!1C de 1930; qi 9;71..1to, aclq u~rida pc. os 1~0s.moEJ 1 

,• ... 



... 

• 

I•'rederido de !~ndrade e sua Ir.1.ÜhGr, r,or 
re~istrada sob ng 10.655, ·fl~.286, de , 

~ 
.e, ee-'~~s.,. Jqaqµi:n. :Fx:ederico d e .i~ndrD.dc ,. :9e- 

1 ' 
' ' .. nQ 2.561, fls.101, de Li V'I:'O 3-::, r,nrtr.:, 

, ..• ,c~·•'i~· ,-;("\ ··. '"L'' ·~,,·ir.·(' '"'':t" •·1,,1·.,.,,.,J.• .,.,.,, .• i··, ~··u1··i·, .•.. .r'c.,c-o·-1 •'e ~·11,1~~r-o,~., ..,, ••••.• 'Ili_ •••. \., - ., ,-l1• ••\.o , ··:·.,_...., • ...., •.•.••.• .!.1., .• -•'-' ' .•.... 11.J.1- "•·" •• \ ""'"-~ . -.;;, •••• '"' ..••.•• ',.,,LJ.. \4,•""''- 

":"Jn; C'~ •,ov• ,.,.,..,_ •• '!•: .. ,.,,q 1··~·-.1.:,..,,, 1.-,.v,"'=''''l em ;ro't·•s do 22 ,·,,·,l:,c1ioroto lo- •••.• v •••.• -' - - ,.,.~~ -·~ •.•..• ./~~ -· Jl,, .• 1; -"""'1..o'.. ••• - ••....• -.""' .•. ....,, J. •• 1..,.1,, .• :,., --"'"" - 

. e·,., /:')"n f- ~ ·f".: •.. ., ;! r.... os l(;~/1':!0 r,,,c : ....• , ~ .. 1., ...• ,.~c-: :" aob 
t ·-, •-'•'• ......,. •• .,,ul •...•• Jv .-/ ~<..; ~ t -.._,-"'-' UJ."- .•••• , •. ..:;, ~ 

0 1r 8,..6 11- :J. ::, ' _.,,,"" :t 'l ....1..-;.::J,••rL, à.e li- 

Vl'"'O 3-:F:, cn 12,/0,S,l6G, Ttn.tos Rei:J "' r-:~~.., mu 1 ;.., G·l' 1 - '- •. '-,.L ..:;J. ,~_.... t 

r-or i::c~:i.· .. nr .- •"!.e• r.~0$m:o, Jo~.ouim ·Frec]orieo c10. Andra::le e nuu rr.ulhcr I.ir..- . - . ~ 

.._!,,. .,,. ..,.,. .• ..:..,.,;::L~ l, ... ;,., ~ ........••.. ~ ..... -':._•r;:. , .•.... ,:, tjr, ..&'1 t:< 1 ;J'l ,, 0 i; ~- .•.• 0 . .,_r: :··· • ,, .,_; ..i.. ' ..1.. •••.• i-J • - "-1 ' , •• -. """.::- V - _; .:. ••. ' em ~1tt.!Gr1.- de .24 . .,l('·f ,/3J. ; 

de ft11õ.~.~dc e outc-os , .Per eecr-í. t ura 

Lo cc.L, "'r'? ºº /Q":i /r: 7 -r">- -...... .·, -·1 " 1 • " 

cr-í .... -c ..... ~ n:-,.,. ir, coo:: 10 ,..::;"> 10 5c:3 ~~ f'Le "71 "'o'13 e "'P.4 õ.c Tiv-ro 
' - .4. '$ \,,,;;. - ;.;, '-' O ' Ç ' • 1.) ./.:,. t - • :., J '"•'-' .J... • <;. 1 • ,C. • é, V 1 " .I.,._ - 

3 O "')- 'l (.") - , c.:a .. :•; -1 ~· _ , 

f.",•i•~- ,•7-•íc·o 7~1..;, •.. T,~•,r•'Í-, pn<"<"Q de 1'1'~.,..,...,•,"" "0...., ho .,,,1.. _..,.t, •-'~~, u---•-=·-·,~+ ..: -.,.o..., 3 ., •..•. .,,..1 .. .:.,-\.,:,,!:'·..i. _ ~-. 

~ n a1 /'/~;~ /.J? 1 - r, "• I 1 

. ,..1 .. ..: , ... ,.., 
.n.,.! ... ..:...._ lv , 

11 ,..1.C Lo cs.L "l- :·._~ .... ,:ro "'01•"?/t:...., c onf o.rme rc.,.i'rotro l'" 0.(')''• ..r.-,,. 30r'I 4.....,J • :;~ r .:... .•... Cl." •. •,t..~ .... .l- . .:, '/ -•~;, ..... l 'I - .,...,-.;.. :. ... ,..; t:.-•-"'-"\. .... , L..&..~• .- , 

CÍO : :~ VTO 3-:;·, ... , ... .. ,.,,;. 30/03/S?, 

, .... , .. ~ .. ::..., l" 'O• /,;,u--. ·,•n ··"·~·1·r""rJ., sob •1° 1'' 6r.:h ,~J-- ... ,,..,::- 
"'~·vUot. '•" '""- ,,/ +: t..• , --!_....;...~V -1.-L\•.-l, ...., ..., - V.•,,_,.,,,_... .;,.... •. ~ •• J .•• Jf Li 

• T"'"" °'.l () .• 1'W" 1 .., .. t /JJ 1t~ f'. ,;_o -·-ur ._ .•.. , ·-..-: ,._ ./· .. v, 

retro. 

a . . . . . 
2':. ftqy.:.:r.ira:u o amovo L ;:.c~m.n.1 

"• ,., ............ ~o~ ~1.P.esG~lvo a entre 

- e~ - 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Processa n.· 93.0016859-2 
Cla5sa ~2000 - Aç~o c.utalar 
Requarentei DUCOCO Aqricola S/A 
Requeridas• FUNAI e Uni~o Federal 

D E S P A C H O 

.1. • Trata-se de Medida Cautelar, com pedido 

de liminar, propo5ta contra a FUNAI e a UNI~O FEDERAL~ 

medid~ a~e~ prep~ratóri~ de Aç~o Principal mediante a aqu~l 

a empresa DUCOCO AGRíCOLA S/A pretende demonstrar a 

inval~dade do procedimento ~dministrativo de ciemarcaç~o das 

terras .J,nd .í.qena.s TREMEMBé:S ~ no distrito de Al mofa 1 a de> 
munici6io cgarense de Itarema e~ por via de consequincia~ o 

di.n'i!ito de permanecer instalada nas terras de que é 

proprietária~ cujos t!tutos de dom.í.nio Junta aos autos. 

2. Aleqa a requerente duplo vício 

do proc:ediment.o administrativo~ um de né:\t.ure~a form.ê\l ~ em 

fac~ da presença, com violaç~o do Decrete n. 22. 

04.02.91, do técnico do INCRA e de um memhro da Arquidiocese 

de Fortaleza~ ambo$ estranhos ao quadro da ~UNA! para compor 

a Comiss~o responsável pela demar~aç~o das terras - Grupo 

Técnico INter-Institucional; outro~ de fundo, ao sustent~r a 

falsidade r.Jos fát.icos d.a 

administrativa, quando questiona os seguintes aspectos: lo,) 

se, à época da aquisiç~o da FAZENDA GABRIEL~ que ~empreende 

~s terras, onde está instalada e de que é proprietária~ os 

.indio'ii ·as ocL1pavam; em face .. dos reqistros histórjc~·e 

-St1..1d.;H-t Filho~ _.menc:ion~dos ri o Parecer de ·fls. ~:~''I. da 

1-:UN{~! ~ subsc'r-ito pela allitropóloqa Dr.a. Jus;m.:ara Gom'"'ts~ d~~ndo 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

.í.ndic,s Tremebés para a Vila de Soure (atual munic.í.p.i.o de 

Cauc::êi\ia) = re,~ l mente, à. m:í.ngua de prova no '.20. ) se, 
pr-oc1-:nssr.o admn istl"'a ti vo e a í.ncí a porque. em Sl-::?Lt entender. .i á 

ciascendent~~ de inciiou a~ 

pessoas identificadas como tit.L1lares das 22 concessôe-.H:> de 

terras aos Tremembés de Almofala~ em 1857~ Ressente-se~ 

ademais. da f~lt~ de demcnstraç~o por parte da requerida. de 

reqistros concretos de Jccalizaç*o de aldei~a ou de marcas 

da presença indiqena na reqi~o que ora ocup~. 

·:r ....• Em reforço d<a s1.1.-l pr-et~::ms~o. 
d í.z .ine:(ist.irem fato de per,7.\nte 0!.ii que o 

govern~mantaiG indige~nistas quaisquer reivindicac~es por 

parte dos TREMEMB*S~ indica que os mesmos já n~o mais 

ocupavam as pretendidas terras • 

..•. 
4. lntimàda~~ para 

ll'léilli i ·f' estarem an tes d a apre e: i.,aç:tto cl a l i.min .ar ~ ê':\li:i rc-H·-1ur:H· a d i:i\liii 

puqnam pelo indeferimento da medida cautelar: a UNI~O 

FEDERA~ defende a validade, sob os aspectos formal e 

material do processo demarcatório das terras indigenas 

FUNA! ~ por sua vez, sustenta que~ sem 

dúvid~~ as t.erraG objeto d~ aç~o fazem p~rte do universo das 

terras tradicionalmente ocupadas pelos indíos TREMEMB~S, 

c::u j 1::ie r-sc::i .i.9J>tros hiat.6r:i. c:os est.~o reswnidos no Parecer- n. 
028/cAD-DID/DAF?93, da antropóloga Silvia Regina Brogiolo 

T~furi transcrito em sua petiç~o. 

•: : .. _. , , .. 
5. As contr~diç~es apontadas pela 

au t or-a , no que pertine à c:abal demonstrac;:~o da ocupat:~ 
permanente pt.'i! los ind ios TREMENEii,tS, das terrc:.~s c:ompre_~nt\~ s 

na Fazenda S~o G~briel~ no distrito de Almofala.~ lo 
Munic:í.pio " .. c:.earense no m:i.nimo, de suscitam~ 
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JUSTIÇA FEDERAL 
d~vid~a acerca doa motivos t•ticos, antas referidos, d& modo 

a·justificar a propositura de demanda Judicial, por meio da 
·,, qual pas»am de11 ini t.iv.amen te dirimidas 

c:ontl"'ovérsia.s. Neste ponto, vislumbro a pla1..\sibilida.de do 
direito. 

Por outro lado~ a ulttmaç~o do 

procedimento administrativo de dem,;;.rcac;:~o de 

ind .i.gen,iA~ • ora impuqnado~import~ri~ ~ desin~talac~o ci~ 

autora e conseqL1ente posse das terras pelos .Lndios 

interess""dos, sem qL1e a ela foss;.e as;seq1.1r·ado o direi to cã\C::> 

processo~ onde pudesse discutir j ud i cí a lmen te, 
reqularidade de demarcaç~o de terras. 

5. O f~to de fazer ju$ à possível 

indeniza~~º dos benfeitores, contudo~ n~o recompbe eventual 

violac;aco ou ,s1 .. q:>res.ss~o do direito à disc1..\ss~o judicial dé\ 

validade do procedimento administrativo. 

6. ..•. Noutra vertente, 
destinar-se 

' 
~- tutela cautelar a CL\mpr ir uma 

lembro 

funç~o -- essencialmente preservativa da situaç~o fática, que no caso 

dos aL\tos ~ circ:ustl~ncitll\111 ~ obJetiv~mente demonstradas~ ~ 
~aber, ~ imin@ncia de produç~o de efeitos do proces~o 

'demarcatório .de terras, ameaçam modificar. 

7. Isto sem qu a lquer 
incurs~o 01..1 antacipaç~o quanto ao mérito d~ causa, CONCEDO 

a liminür, nos moldes em que postulada, 

determinar à FUNAI e à UNI~O FEDERAL, 
para fim de 

q1..1e sustem, 
ifM>'dia.tamente, o procedimento administrativo de dema.rcac;~o 

d~ terr~s indigenas TREMEMB~S n~ FAZENDA GABRIEL, área 

o cu o ad a pe 1 a a1..1 tora, ou, tõe porventur.i conc:lu.:Ldo, suap/.~ 
os efeitos do ato dele dec:orrente, até decis~o definit)Vf do 
feito ou ulterior deliberaç~o desta Juizo. 

' . ' 

,. • r 

\ 
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-r·· ··,- .. · . .":· <-··. . . "'1·-·::i.,; /JUSTIÇA FEDERAL .. . ' ' ~· . ' ... , . ,:. . ·r· l>,\ • , 

.'.° _.. e:l;. ,: · ··. -, 1, · ':, ... 1, ,. · 1=-ara e~tG fim .;. ,of .icie-se ~ 
. . , ,., • . · • ...:. 1 , " • 1 \'. ,t, · 

·.(/:·:/\u'~1·.~o ':. FEDE:RAl · \ e,l_Íil'à \·FUNÀ't'~ rei terar,do a · ·est.a última a 
tth~)/{~{~-ma.i;:.ro · de · 11·~.Ni129; ·de· .'.;·equis1c;~o - do respecttvo processo 
}~ ••. i ~:~·, • ' • • . t • 

·\):/;a.c;lministrat,ivo ,: .::para ' que ,:·'·seja, 
. ';:~, ', ' ... ~ 1 ~ ':._... ' . . . 
.·1. , _:.,:·este Ju:i.zo •·· 
.~:: : :· :/~ :~:~;·:. y 

.. 
f · r 

• •• 

inc:ontinenti, remetido a 

Cumpra-se. Intimac;~es 

expediente necessário. 

e 

Fortaleza,27 de -etembro de 1993 

I~~ 
GERMANA DE/OLIVEIRA MORAES 
Juiza Federal da 3a. Vara 
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•.. · Poder Judiciário RDHC • 
. • TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 11 REGIÃO. 

AGRAVANTE: 
ADVOGADO: 
AGRAVADO: 
ADVOGADO 
ORIGEM 
RELATOR 

FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO. 
DR. RICARDO RAMOS COUTINHO. 
DUCOCO AGRÍCOLAS/A. 
DR. JOSÉ DJALRO OUTRA CORDEIRO. 

: JUÍZO FEDERAL DA 3•' VARA - CE. 
O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO. 

R E L A T Ó R I O 

O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO (RELATOR): Cuida-se de &yravo de 
instrumento interposto pela FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO I contra 
Oucoco Agrícola S/ A., cuja decisão agravada, da eminente Jui ::.~. di.t 3 A 
Vara Federal - CE, proferida nos autos da Ação cautelar ,nQ 93.G0016BS9- 
2/CE, assim espelhou: 

''DECISÃO: ..••...•.••.........••.••••••...•.. ., .. J •••••• - • 

Isto posto, sem qualquer incursão ou antzec i puçé..» quanto 
ao mérito da causa, CONCEDO a liminar, nos mal.âe s em que: 
postulada, para fim· de determinar à FUNAI e à UNIÃO FEDERAL,· 
que sustem, imediatamente, o procedimento administra c i. vo de' 
demarcação de terras indigenas TREMEMBÉS na FAZENDA CABRl.EL,, 
área ocupada pela autora, ou, se porventura co uc Lu i ao ,' 
suspendam os efeitos do. ato dele decorrente, ató deci5ão· 
definitiva do feito ou ul teríor deliberação deste .iu i zo .» 

A parte agravada, em resposta, defendeu a decisão utac~da. 

A autoridade judiciária, em decisão fundamentada, sustenta o 
despacho ora arestado. 

É o relatório.1(.a.~ 

,, 
; 

-- ·-·-··----·-76_~-s:..= 
Gul:.. l!..L- J~ .. .;. Dvkradc 

-- - ------.- .... -··· --- ---------- 
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AGRAVANTE: FUNAI .. ·:.:. °FUNDAÇÃO .NACIONAL DO ÍNDIO. . . . 
ADVOGADOS: DR. 

1 

RICARDO RAMOS COUTINHO. ~ 
· AGRAVADO : DUCOCO AGRÍCOLA S/A. 
ADVOGADO: DR. JOSÉ DJALRO OUTRA CORDEIRO. 
ORIGEM : JUÍZO FEDERAL DA 311 VARA - CE. 
RELATOR : O E)a{O. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO • 

. ,· 

.. 
11 ,. 
' VOTO 

o EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO (RELATOR): A matéria vc:rsada. no 
presente agravo, interposto pela FUNAI, foi devidamente apr-ec í ada por 1 
esta Egrégia Segunda Turma, em Sessão do dia 15/03/94, ao julgar o AG n~ 1 
3081 - CE (Registro nQ 94.05.04808-2), tendo a União Federal COllio parte 
agravante. 

Naquela oportunidade, profori o voto quo pn~f=h1 n t1·.11\:-;,~1;(.wnr, 
q uo r 1 on ! cui o udo pn.t.·t\'.I ln tt>g t't\n t"', u,> pi'ot.iuu t;(, «<.:J ra v o , !JlH.' t:.::-1 u uu111l> 
fundamento desta decisão, haja vista não me convencer da necessidade de 
mudar de entendimento. Ei-lo, verbis: 

' • 

11 A firma agravada, no corpo da petição inicial (i.:i me....l.1.éla 
cautelar, informa que a ação. principal a ser proposta ·c0rá 1)or ' 
finalidade a declaração de nulidade do Processo Adminiscra.tivo 
àe Identificação e Delimitação da área indígena t.l'ra111G, •• 1Jé, no 
Distrito de Almofala, no município de Itarema, bem co.,o pa..ra · 
que seja o imóvel declarado como de propriedade legí::ima da 
empresa autora, tudo conforme se verifica à fl. 57 cios ~.Lttos. 

l 
Feito esse registro, observa-se a i.mpx ocoaài.c i.a do 

fundamento levantado pela agravante de que não fo~ feito, 
menção à,natureza da lide a ser proposta e de seu funàw11e11to, · 
requisito obrigatório a ser presente no pedido i.sil.c La): da· 
medida cautelar, ex-vi do art. B01, III, CPC. 

r: 
'·· 

Em ângulo seguinte, visualizo que a agravada nà.; ataca, 
diretamente, o ato do Ministro da Justiça que aucv~·izou a 
demarcação. 

A ação principal a ser intentada e noticia.da ua peça 1 

vestibular buscará desconstituir os efeitos àecorrantes de'. 
âetiermi.neâo processo administrativo e alcançar âaol.nr açéo de 
que são legítimos os títulos de propriedade, relativos às 
terras pretendidas demarcar. 

Posta a questão nesse patamar, não incide a r eqi:e. do sict: :' 
1.~, § i«, da Lei nfl 8.437, de 30/06/92, que não pestui.t:« o: 
cabimento, no Juizo de primeiro grau, de medida cautelar. 
inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de au·toridade' 
sujeita, na via de mandado de . segurança, à competáncia! 
originária de Tribunal. i ~ 

{ tg 
~- 
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O , · t d d · · t t · • . (j,!1 \' . i ( s v i.c ios apon a os no Processo A mi.tu.s ra .1. vo , -7 t:J-se ... '. 
desenvolv:~~., no · .... ,~mbito da . FUNAI e · a . pretensão~ decli4./d~tó{!J;,.,rif: 
buscada,,:-:: a. "·luz} -âos 'títulos de propriedade, sao questKJ.~·=!._Y, 
serem·· solucionadas após demorado exame de provas 110 campo , 
largo onde atua ação de rito ordinário ou especial. 

Afasto, conseqüentemente, a ·" alegação de 
impossibilidade jurídica para o ·. pedido cau ce I ac , 
insistentemente defendida pela agravante.·· 

l1ãver 
tão 

,-·. 
J 

~ 
Depree,nde-se, nq' 'tocante ao mérito, que estão presentes a 

fumaça do bom direito e o perigo da demora na solução da lide, 
a justificar a medida liminar. 

Há de se considerar que, conforme prova documental 
existente nos autos, a empresa agravada adquiriu o imóvel 
situado na área que se pretende demarcar administrativamente, 
no ano de 1979. 

A aquisição se encontra fortalecida com 
dominio devidamente matriculados no respectivo 
Imóvel., com filiação centenária noticiada. 

títulos 
Registro 

de 
de 

Há, ainda, projeto agrícola de exploração de cultivo de 
coco, com investimentos custeados pela SUDENE ( FINOR) e pelo 
Banco do Brasil S/A, com valores aproximados de vinte e sete 
milhões de dólares. 

Tais fatos foram demonstrados por prova âooument:e.L I o que 
reflete no fortalecimento da existência de um bom direito. 

1 • 

Há, como visto, fundado receio de que1 se nf.o for 
impedida, desde logo, a ação pretendida pela eâmi.rii s tração, 
lesões de difícil reparação podem ocorrer ao patrimônio da 
agravada. A instauração ·do procedimento dema[catório 
administrativo, quando há uma série de fatos a serem apux aâoe 
para se determinar ou não se a área é ocupada por sil vi.co l ae , 
contribui para que o juiz, quando provocado por meio dG medida 
ceutzeâ.er , faça jus das medidas provisórias que jul9a.r 
adequadas, conforme lhe autoriza o art. 798, do CPC. 

r·~ 

Tenho, assim, presentes os requisitos para concG~.é:Jo ....ia 
liminar guerreada, pelo que a mantenho. 

Eni conseqüência1 NEGO provimento ao agravo. 

É como voto." 

Por tais 
transportado como 
agravo. 

razões e 
motivação 

considerando o inteiro teor do vot... ac Lma 
da presente decisão, NEGO s e qu í.mc.nt;o a o 

É como voto. 

1 -----· __ .. _. ~~: .... ---"·--·----- 3G 
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.que f.iguram como .... ! 
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• ,,.. 
; . 

. : . . Visto;~ discutidos · e relatados estes autos em 
'!-.'-: ~/ partes as acima' identificadas. : . . i 
.:.~:. ::·;:·<··· 1:}_~::._ .. ·, ' , ; 1 ·~ ~ .( ; i ~>. :·· ... .: '. · DECIDE a 2ª Turma do Tribunal Regional 'Federal da 5ll Região, à 
:' -: .'··.::.unanimidade, negar provimento ao· agravo, nos termos I do relatório, voto 
... '. .-:·,::. do 'Juiz Relator: .e notas taquigr~ficas constantes. dos 'aucos , que passam a 
-·-: · : ·::· iAtegrar o presente julgado. ( 
• ( ',,' -;'· 1 

Custas, como de lei. 

Recife, 10 de maio de 1994 (data de julgamento) ... ' < 
~~SIDENTE 

/ Co l!.-<---<.--S°',.j ..._L " l 
~ JOSÉ DELGADO~~TOR 

' • 
J· . •' 

'i 
i 

.••.•. ·,.. •· ;~------------ _ _...,1;1.--._ -· 

1 

34- ) 

• . : i 
1 ! 
1 ) 
1 


