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• Ordem dos Advogados 
Secção do Ceará 

do Brasil 

Exmo. Sr. Procurador Geral do Ministério Público Federal no Ceará. 

A COMISSÃO DE DIREITOS lflJMANOS DA ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASil.., SEÇÃO CEARÁ, por sua SUB COMISSÃO DE 
ME/O AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR e DIREITO INDÍGENA, comparece 
a presença de V. Sa., expondo e requerendo o que se segue: 

Recebemos denúncias da Comunidade Indígena Tremembé, 
residentes em Itarema, na localidade da Varjota - Área Indígena Tremembé, por meio de 
Laís Mimoel do Nascimento - Luis Caboclo; José Valdir de Holanda, portador da CI No. 
2148386/91, SSP.Ce e Manoel raimundo Cabral - José Maroca, portador da CI No. 
603672-83, SSP.Ce., acerca de várias ameaças e invasões que se encontram acontecendo em 
sua área indígena, ocorrendo um flagrante desrespeito a seus direitos constimcionals. 

Embora a Constituição Federal de 1988 afirme que são nulos e 
extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (art. 231, § 60.), no 
Aldeamento de Almofala é constante se assistir a posseiros, com e sem titulo, levantando 
novas cercas e realizando novas transações que acabam por fazer proliferar o número desses 
posseiros e acentuar o conflito naquela área 

Recentemente constatamos in loco, na localidade de 
'batedeira' que a mulher do Prefeito, de nome Djanira, se encontrava fazendo queimadas e 
encostando madeira para cercar uma área que se apossara, fato esse após a nossa visita de 
onde se tirou fotografias, que esta intensificou sua ação, tendo lá encostado material para 
efetivamente cercar o terreno, se encontrando ainda a ameaçar e intimidar a comunidade 
indígena 

Existem denúncias, feitas pelos indígenas, moradores 
imemoriais do lugar, de agressões sofridas, dentre as quais recentemente se teve noticia do 
atentado à bala por espingarda contra a mãe do Vice-Cacique e do espancamento de um 
menor, filho de mn dos indígenas (exame de corpo de delito anexo). É sabido de que o pai 
dessa criança teria, inclusive, sido impedido de colher as mandiocas do roçado que 
arrendara de wn dos posseiros, na localidade do 'Panã'. (documentos anexos). 

Mesmo cientes da total nulidade de todo e qualquer ato que · 
tenha por objeto ocupação, domínio ou posse de terra indígena, é fácil imaginar o transtornos, -S 
jurídico e social que a proliferação de posseiros naquela área pode ocasionar A União/~ 
detentora do domínio daquelas terras.~' ....:, 
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• Ordem dos Advogados do 
Secção do Ceará 

Brasil 

Recentemente na localidade de Barro Vermelho uma pessoa 
que se diz advogado no Rio de Janeiro, de nome Gabriel, resolveu colocar como marcos 
nos coqueiros, um cartaz com sua foto e No. da OAB.JU, delimitando dessa forma uma 
pretensa propriedade. 

Diante disto, a fim de evitar prejuízos à própria Administração 
Pública, bem como para prevenir possíveis conflitos humanos na área, presentes os 
requisitos legais de maneira evidente que se dispensa maiores ilações, requeremos à V. Exa. 
se digne em determinar, um membro desse órgão a fim de ingressar em juízo com as medidas 
urgentes e necessárias a fim de: 

a) Obstar toda e qualquer transação que tenha por objeto, no todo 
ou em parte, a área indígena já identificada pela FUNAI (procedimento administrativo, por 
portaria no. 1366) impedindo ainda doravante, o soerguimento e a derrubada de qualquer 
tipo de cerca ou separação de partes daquela extensão de terra. 

b) Requisitar a força de agentes da Polícia Federal para dar 
cumprimento à determinação do item anterior se assim houver necessidade. 

e) Oficiar ao Cartório da Comarca local • Acaraú - do 
impedimento em se proceder qualquer alteração dos registros já existentes, ou a efetivação 
de novos registros que se refiram à qualquer parte de terra inclusa nos limites da área 
identificada pela FUNAI como de ocupação indígena até que se decida a Ação Principal.~ , 

E. deferimento. 
Fortaleza, 26 de janeiro de 1995. 

V) ~U~ r;~ ll ~ O..~ rf){r tt\.<1\9'-'1 
Joyceâne B. M~rÓ~áfcia Correia Chagas 
CDHOAB.Ce. CDHOAB Ce 

Geovana Cartaxo. 
CDH. OAB. Ce. 
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ESTADO 00 CEARÁ 
SECRETARIA DA SEGURANÇA POBLICA 
INSTITUTO M~DICO-LEGAL 

AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO (LESAO CORPORAL) 

Aos 23 dias do mês de , do ano de mil nove- 

centos e noventa• 1~ ntl?lf1dade de Fortaleza e na sede do 1 nstituto Médico-Legal, 

pelo Diretor Dr. ~ • .t.ubla ._. ft1IMt , foram designados os peritos Drs. 

para procederem a exame de corpo de delito (lesão corporal) emt f'X"RIO At,YJ!JS D LISDOlt 

filho de Antoo1o 8ner!ano lt•bea 

e •• XI Alw. 14•boa 

nascido aNa 14 /3,DotJ I 1-. 
; a fim de ser atendida a requisição número 202T/f4 da ~ 

._te •• Pollcda ~~ descrevendo com a verdade e com todas as circunstâncias 

o que encontrarem, descobrirem e observarem respondendo depois aos seguintes quesitos: 

PRIMEIRO - Se há ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente; SEGUNDO - Qual 

o instrumento ou meio que produziu a ofensa; TERCEIRO - Se foi produzida por meio de 

veneno, togo. explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel; QUARTO - 

Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias; QUINTO - 

Se resultou perigo de vída: SEXTO - Se resultou debilidade permanente ou perda ou 

inutilização de membro, sentido ou função; Sl=TIMO - Se resultou incapacidade permanente 

para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou deformidade permanente. 

Em conseqüência, passaram os peritos a fazer o exame ordenado e as inves- 

tigações que julgarem necessárias, findos os quais declaram:.._ Nali9&4G ne 41a 131 
•••• te.~~ •• 1994, à. 1~. /•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/ 

Ao •••• Nnetata.Nt l)eeoorhoÕea • N&!io •.ett>ul.u •~ • NgtL .. 
.ária c.U.reita. /•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/• 

AOS 'f!E!I'N!I lt)at.•1 19)0ontun4mtel Aoe dMa.1111 do. /•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/• 
•, _. •S. -~ MncloU a au.torüa4.e e~ • prnente I-.14- _. Upoie 
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. DI~. JIARli • :d'l'DIA CJAST.RO 

•••••• 6"J/H 
14.na · .~ 1'2/• 
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