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Exmo. Sr. Dr. Juiz da 6a. Vara da Secção Judiciária Federal no Estado do Ceará. 

Ação Cautelar 
Processo no. 94.6280·0 

A Comunidade Indígena TREMEMBÉ, com legitimidade para 
ifw'essar em juízo, garantida pela Constituição Federal, art. 232, representada, segundo seus 
usos, costmnes e tradições por seus chefes, o Cacique Vicente Viana Damasceno, o Vice 
Cacique Francisco Marques do Nascimento, e o ''Tuxaua'' da Varjota Augusti.oho Feio: 
Jacinto, todos devidamente qualificados em instrumento procuratório anexo, vêm, por 
intennédio de seus advogados infra firmados ( documento anexo), que receberão intimações e 
notificações na Rua Padre Justino, no. 165, Praia de Iracema, nesta Capital, nos autos da 
Ação Cautelar interposta por Antonio Matos de Andrade e outros, em curso neste Juízo, 
apresentar sua resposta, sob afonna de CONTESTAÇÃO, expondo e requerendo o seguinte: 

L PRELIMINARMENIE: 

A autora acusa o Procedimento Administrativo da FUNAI, instaura.do por 
Portaria 1.366 de 04 de setembro de 1992, de vícios insanáveis por infiingfrem as nonnas 
do Dec. 22 de 04/02/91, em virtude do que se segue: 

01. Quanto a publicidade da Portaria que instaurou o devido Procedimento, 
questiona a autora, a sua validade por não tê-la sido publicada em órgão oficial competente. 
Hely Lopes Meirelles em sua obra Direito Administrativo, 17a. ed., Malheiros, 1992, p. 86, 
afuma que: . "Publicidade é a divulgaçllo do ato para conhecimento público e inicio de 
seus efeitos extemos.: '' 

A portaria trata-se de um ato administrativo ordinatório que tem por fim 
disciplinar o fimcionamento da administração e a conduta formal de seus agentes "Portarias 
s4o atos administrativo internos pelos quais os chefes de órg4os, repanições ou serviços 
expedem determmações gerais ou especiais a seus subordinados ... por portaria também se 
iniciam stndicãnatas e processos administrativos. "(1992:167) 

Convém salientar à parte autora, que administrativamente, inedste a 
ohrl&atoriedade de que todos os atos da administração, para que sejam válidos e eficazes, 
sejam publicados no Diário Oficial da União. O Decreto 96.671 de 09.09.88, em seus arts. 
3o. e 5o. explicita quais atos devem obrigatoriamente ser publicados, na fntegra, no DOU; 
o que não se aplica a Portaria Se, do contrário, rigorosamente todos os atos da 
Administração necessitassem de publicação no D.O.U. para chancelar o principio da 



. 

publicidade, imaginamos que seria commn o manuseio do jomal oficial, tal qual se ·manuseia 
a lista telefônica do estado de São Paulo. 

A Portaria de constituição do Grupo Técnico de identificação e delimitação 
daÁrealndigena Tremembé - PP no. 1366/,l, tn casu, foi publicadano Boletim de Serviço 
daFUNAI em 30.11.92, o qual destina-se a publicação de atos oficiais daFUNAI, sendo que 
os atos nele publicados tem validade jurídica na forma do Decreto no. 96.496, de 12 de 
Agosto de 1988; tais atos deverão ser registrados e clDDpridos independentemente de 
qualquer comunicação ou expediente complementar, segundo regulamentação do próprio 
órgão. 

Posterionnente, de acordo com o rito determinado pelo Decreto 22/91, art. 
lo., par. 7o., a FUNAI publicou no DOU o parecer de identificação e delimi~ão da Área 
Indígena Tremembé, bem como o despacho de sua aprovação pelo presidente da FUNAI. 

Diferente do que alega a parte eutora, o Procedimento não pretendeu 
prejudicar o direito ao "devido processo legal" de qualquer administrado; a Portaria 1.366 
foi publicada conforme as determinações legais, nada além nem aquém das exigências legais. 

02. Quanto a constituição do Grupo de Trabalho, incorre em erro a parte 
autora, ao transcrever na exordial, artigo que trata sobre a constituição do referido Grupo 
inter- institucional. Assiná-la o Decreto 22 de 04 de fevereiro de 1991, que dispõe sobre a 
constituição do GT: 

art. lo. As terras tndlgenas, de que tratam o art.17 da Lei 6.001. de 19 de 
dezembro de 1973, e o an. 231 da Constituiçllo, serão administrativamente demarcadas 
por lnlciatha e aob a orl.mtaclJo do nao (tderal de anlatln.cia aolndlo,. .. 

art 2o. § lo. (redação dada pelo Decreto no. 608, de 20 de julho de 1992): O 
Grupo Técnico será designado pelo órgllo federal de assistência ao tndio e composto por 
técnicos espectaltzados do seu quadro funcional que, sob a coordenação de Antropólogo 
do próprio órgllo de asststência ou de in.stltul.cln cimtlficas afins. realizrá os estudos 
etn.o-hlst6rl.coa. aocio16gicos, cartogrd(icos t (11.n.dl.drl.oa neceadrl.os. 

Ao incluir mn representante da Arquidiocese de Fortaleza-Ce e do INCRA, 
nada mais se fez do que goz.ar da prerrogativa indicada no ert.2o. §§ 4o. e 5o. do Decreto 
retro mencionado, que diz: 

§4o. O Grupo Técnico poderá solicitar a colaboração de membros da 
comunidade cientifica ou de membros da comunidade cientifica ou de outros órgllos 
públicos para embasar os estudos de que trata este artigo. 

§ 5o. Os ôrgõos públicos federais, estaduais e municipais devem. no dmbito 
de suas competências, e às entidades civis é facultado, prestar, perante o Grupo Técnico, 
informaçlJes sobre a área objeto de estudo. no prazo de trinta dias contados a partir da 
publtcaçãa do ato que constituir o referido grupo. 



É notório o envolvimento da Arquidiocese nas questões indigenas no Estado 
do Ceará, mais do que qualquer outra entidade civil ou religiosa, esta possui profissionais 
especiali1.Bdos e amplamente conhecedores dos grupos indígenas da região e dos Tremembé 
especificamente, capazes de melhor auxiliar na efetivação dos 1rabalhos do Grupo Técnico, 
em demarcar as terras destinadas à posse dos Tremembé. 

O técnico do INCRA, por sua vez foi chamado para amriliar no levantamento 
:fimdiário, em pleno açorda com o estabelecido DO art. 2o. DO § 2o. do Dec. 22/91: 

"e lnan1am.en.to jimdi.drio d, qu., trata o§ 1 o., caso atja 11,cuadrio, an-á 
r1alizado con.ju.ntamente com o 6rg1Jo/1dual OII. atadu.al uped.flco." 

Do exposto, verifica-se que a constituição do Grupo Técnico, foi amplamente 
respaldada nos dispositivos elencados no Decreto 22/91, como acima demonstrado, em nada 
configurando irregularidade que enseje a invalidação do árduo trabalho técnico realizado 
para a demarcação das terras dos índios Tremembé, ou justifique mn atentado aos princípios 
da economia processual e da legalidade dos atos da Administração. 

II. DO MÉRITO: 

01. Inicialmente declara-se que os autores e seus procuradores faltaram com mn 
dos deveres estabelecidos, às partes e procuradores, elencado no arl 14, inciso Ili, qual 
89Ja: 

d.Nilo formular pretensões, nem alegar defesa cientes de que estão 
demtuidas de fandamento. " 

Lieberman (Mmwale di Dirito Processuale Civile, Giuflré Editore, Mil~ 
1980, 4a. ed.), examinando a matéria, em face do dever das partes previsto na lei italiana, 
dicompartarsí tn giudizio con lealtà e probitá (art. 88), afirma: 

'11 processo dvlle, con la sua struttura contraddttona; tn cui a ctascuna 
parte e affidato il compito di sostenere le proprie ragioni, ê essenzialmente refratário a 
una rigorosa disciplina moraltsttca del comportamento delle parti. . . " 

Parte da Inicial se volta a fazer elucubrações históricas na tentativa de negar a 
exist&ncia da Comunidade Indígena Tremembé na área de Ahnofala. Para tanto os autores 
mencionam vários estudos sem a preocupação de anexá-los como prova. E é certo que não 
poderiam provar tantos sofismas. 

02. A existência dessa Comunidade Indígena naquela região é fato 
notório e ponto pacifico entre os diversos historiadores. Tendo sido feito o 1rabalho de 



identificação antropológica dos índios Tremembé, bem como a delimitação de sua área, 
pelos técnicos da FUN.AI, esse fato se toma inconteste . 

O Laudo Antropológico é ato administrativo que goza de presuação de 
legalidade. Dai porque todo o histórico dos Tremembé é dado por verdadeiro até que se 
apresente prova cabal de sua inveracidade, neste sentido vê-se a juriprudência do Tribllll8l 
Regional Federal, la. Região" Roraima(Ap. Civil oo. 89.10.21303-6): 

"l. Comprovado por laudo técnico administrativo de natureza 
antropológica que a área questionada sempre foi 'habitat tndigena' far-se-ia necessária 
prova judicial suficiente para tlidtr a verdade do ato administrativo. 2. .Aushzcia de 
prova de iniciativa dos autores, para afastar a prmmçllo de legalidade do ato 
admi.nistraü, o. 3. Sentença confirmada. " 

Sendo a FUNAI o órgão da Administração competente para proceder a 
identificação da comunidade indígena e a delimitação de sua respectiva área, cabe aos 
administrados e aos demais órgãos acatar a decisão da FUNAI. Se por ventura, alguém se 
achar prejudicado pelos atos da Administração, pleiteení em juízo, sabendo que todo ato 
administrativo goza de preS1B19ão de lagalidade. 

Pelo principio da legalidade que orienta a atividade da Administração 
Pública, tem-se presumida a legitimidade, eficácia, validade e operatividade de todos os 
seus atos, como se verifica pelas lições de Hely Lopes Meirelles: 

"A pr1S11J1.çdo de leglti.mldad1 au.to,iza a lm.1dlata aecu.91'0 
Dll operatJ.yldad, dos atos admi.nistrati., ~ mesmo que argu.tdoa de ?tcl.os 
Dll defdlos qu.1 os Jnan. d bl.,aJidtrde. Enqu.anto, porbn, nao sobrevier o 
prOIUlll.cJ.ammto de nu./idade os atos admJ.nlstrathos do tldos por ,d/idos 
e operantes, qu.er para Admb&lstl'aç/Jo, qu.er para os partiallaru mjdlos 
Dll ben.ejl.cl.drios de aeua efdlos. "(Direito Administrativo Brasileiro, 17a. 
ed, São Paulo:Malheiroe, 1992:141) 

Essa presuação de legitimidade visa também garantir a celeridade e 
segurança das atividades administrativas, reforça o administrativista na mesma página: 

"A ?Ullll.ç/Jo de J,gitl.ml.dade dos atos admi.nistrathos responde a 
exigln.ci.as de cderi.dad, e segurança das amidadu do Poder Público, q1u n4o poderiam 
ficar na d,pen.dln.t:ia da so/u.çdo de impllgnaç/Jo dos admi.n.istl'ados, qu.anto à 
Jqplimidade de Blll!I atos para a6 apóa dar-Ih a exea,.ç/Jo." 

A Procuradoria Geral da República requisitou estudos sobre os índios 
Tremembé à Associação Brasileira de Antropologia que, a partir da pesquisa elaborada pelo 
antropólogo Carlos Guilherme Valle (anexo), concluiu pela exist&ncia da Counmidade 
Indígena Tremembé na região de Itarema desde tempos imemoriais. 



Ratificando a presença dos Tremembé naquela região, veja certidão do 
Arquivo Público em que consta a doação feita pela Coroa, de uma légua em quadra de terra 
àquela comunidade (anexo). 

Inúmeros dados poderiam ser oferecidos para demonstrar a presença dos 
Tremembé na quela região, mas este mister já foi suficientemente alcançado pelo 
antropológico anexo ao Procedimento Administrativo atacado pelos autores. 

A própria sociedade, a imprensa e os órgãos do Poder Público Estadual já 
reconhecem a identidade dos Tremembé, o que se depreende das diversas reportagens 
anexas, bem como do "Termo de Compromisso'' assinado pelo doutor Ciro Gomes, à época 
Governador do estado do Ceará(anexo). 

Importante salientar, que a Secretaria da Indústria e Comércio do Govemo do 
Estado do Ceará, doou um.freezer de 4S0 litros, o qual se encontra na Casa dos Índios, em 
Alm.ofala, onde eles vendem o pescado para a população daquela cidade, haja vista que os 
grandes industriais da região têm a sua produção comprometida com a exportação. Esta 
Secretaria, aprovou ainda, um financiamento para que os fndios Tremembé, construam uma 
casa de farinha, na qual fàrão o processm:oento de toda a mandioca coJhida pela comunidade. 

03. O autor pretende, por outro lado, negar a existência dos 
Tremembé pelo fato de não haver registro, por parte da FUNAI e do 
antigo S.P.I., antes de 1986. A bem da verdade só recentemente, os fndios tiveram 
coragem de procurar o órgão indigenista; se hoje, em pleno auge do processo democrático, 
em que a Constituição fala em pluralidade social e especificamente no respeito à 
orgaoi7,9ção social, costmnes e tradições indígenas, as comimidades indígenas sofrem as 
mais diversas formas de preconceito e violência, quanto mais não o seria há quinze anos 
a!rás. O que justifica a afirmação dos indios que consta na carta anexa, transcrevemos: 

"Desde que nós começou a ter coragem de dizer que temos o nosso direi to 
ficou uma vida muito diflcil. É boato, é ameaça, é todo tipo de conversa. Já chegou até a 
ter espancamento de liderança. . . " 

Hoje, as violências, as ameaças, as hmnilhações sofridas pelos Tremembés 
são comuos, inclusive noticiadas pela imprensa. Recentemente o Ministério Público intentou 
Ação Civil Pública ( cópia anexa) contra o prefeito do rmmicipio de Darema e sua esposa, 
que, deliberadamente, invadiram e cercaram parte da área delimitada pela FUNAL No ano 
passado mna criança indígena foi espancada gratuitamente por posseiros do lugar, como de 
ver pelo Laudo do lML. Dentre outras formas de violência não registradas, como a 
discriminação nas escolas, etc. 

04. "'São reconhecidos aos indios sua organização sodal, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradidonalmente ocupam, ... "(srt, 231) caput, C.F.). Diferente do que imagina a 
lógica em uso, na expressão do filósofo da ciência Kaplan, do patrono judicial dos autores, 
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os costumes indígenas e a sua cultura em geral não poderiam ser estáticos. Não se pode 
compreender a cultura indígena das comunidades atuais, tal qual se manifestava a cultura dos 
seus ancestrais pré-colombianos. Cultura estática só se evidencia nas sociedades mortas! 

O critério antropológico atualmente aceito pelo direito brasileiro permite o 
reconhecimento de organi:rações sociais, costumes e usos diferenciados nas diversas 
comunidades indígenas. Esses elementos não são necessariamente os mesmos para os 
diversos grupos indígenas nacionais. 

Desconhecendo esses argumentos, o autor se queixa de não existirem índios 
na região, por que mmca identificou " uma aldeia. uma maloca ou qualquer habitaçllo 
semelhante a dos Jndigenas". AdiBOte, argumenta o autor que muitos índios são 
"professores, alguns até litig@do na Justiça do Trabalho como qualquer cidadllo 
civilizado''. Ora, o fàto dos índios exercerem algumas atividades comuns aos regionais não 
os descaracteriza como tal. 

05. "São terras tradidonalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as impresdndíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução f'llica e 
cultural, segundos seus usos, costumes e tradições"( art 231, § lo. C.F.). De 
sorte que, segundo ensina José Afonso da Silva, não se vai definir o que seja habitação 
permanente, ou qualquer elemento deste conceito sob a ótica das sociedades capitalistas ou 
socialistas, a visão de bem-estar das sociedades civilizadas, mas conforme o modo de viver 
de cada comemdade indígena. 

Muito apropriadamente continua José Afonso da Silva 
"nem tradi.ci.onalmau, nem pan, pennan.mt, silo empregados em 
fimçllo de 'IUU.çapi4o imanoria/ em favor dos tndios; como eventual 
titulo subst@tivo que prevaleça sobre titulas antertores. Primeiro, 
por que nao há tltulos anteriores a seus direitos originários. 
Segundo, porque usucapiõa é modo de aquistçlJ.o da propriedade e 
esta nõo se imputa aos mdios, mas à Uni/lo a outro titulo. Terceiro, 
porque os direi tos dos Jndios sobres suas terras assentam em outra 
fonte: o in.digenato. 

O tradicionaJmmte refere-se, nõo a uma 
circunstãncta temporal, mas ao modo tradici.ona/ de os tnâios 
ocuparem e utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção, 
enfim, ao modo tradicional de como eles se relacionam com a terra. 
já qu.e há comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, e as 
que têm espaços mais amplos em que se deslocam etc. Dai dizer-se 
que tudo se realize segundo seus usos, costumes e tradições. " 

Impossível seria nos dias atuais, que os Tremembé se deslocassem de tempos 
em tempos, de wn lugar para o outro, abandonando suas culturas e moradias, como que 



movidos por elementos mfstico-culturais ou religiosos, como pretende o autor na. inicial. 
Pois, se há problema até em cultivarem suas próprias terras em virtude das ameaças do 
posseiros, quanto mais se fossem efetivamente n6mades ainda hoje. 

06. Com relação aos tltulos apresentados, verifica-se que apenas alguns 
autores os apresentaram, sendo que: Antônio Matos de Andrade, Ant6nio Ferreira das 
Neves, Antônio Ferreira dos Santos, Francisco Dias Andrade, Francisco Assis de Almeida e 
Francisci José Braga de Sena, não apreseotmam qualquer documentos nesse sentido. 

A posse dos indios Tremembé é de fato notória e incontestável, o 
direito à posse das terras por eles ocupadas é originária, decorre do indigenato, que não é 
direito adquirido, e sim co1J8ênito. Qualquer doçmnento, público ou particular quo pretenda 
afetar esse direito é plenamente nulo; assim expõe a Constituição Federal no art. 231, § So.: 

"Sao ,uúos e t!Xlintos, nao produzindo efeüos jru1dicos, os atos 
que tenham por objeto a oaq,aç/Jo, o domin.io e a posse de terras a que se refere ate 
~ft ,, ..,..e.eO ••• 

Os autores tentam fragilmento argumentar a legitimidade da sua propriedade 
dizendo possuir titulo de registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Acaraú. 
Ora, conforme se pode depreender de toda a literatura acerca de questões de posse indígena, 
as terras que se acham no domínio particular dos indios, a eles pertencem por título 
coug&nito e independe de legitimação. Nas palavras do insigne Jufz do Tribunal Regional 
Federal da la. Região, Fernando da Costa Tourinho Neto (Os Direitos Indigenas e a 
Constituição, 1993:13): "Os indios tinham o dominio por titulo legitimo - indigenato# que 
nao é o direito adquirido, mas conglnito# primeiro. Logo, as suas posses nãa estavam 
sujeitas à legitimaçllo", e citando José Afonso da Silva no artigo "Auto aplicabilidade do 
art. 198 da C.F. {C.F./69), publicado na Revista Trimestral de Jurispn1d&ncia dos Estados, 
vol. 25, p.S: "O indigenato nllo se confunde com a ocupação, com a mera posse. O 
indigenato é a fonte primária e congênita da. posse territorial; é um direito congênito, 
enquanto a ocupaçllo é titulo adquirido. O indigenato é legitimo por si, nõo é um fato 
dependente da leglttmaç&J, ""passo que a ocupaç&J, ""fato posterior, depende de · 
requisitos que a legitimem. " 

Quanto a alegativa dos autores de que existem no local pessoas com certidão 
anterior à 1930, argumentamos segundo o Parecer de Sepulveda Pertence, de 1987 que 
afirma: 

"Parece isento de dúvida que os titulos dominiais concedidos antes do 
advento da Constttulçllo de 1934 estao abrangidos pela declaraçlJ.o de nulidade que do 
texto constitucional dimana. Assim, com a disposiçllo do an. 129, da Constituiçllo opera 
se uma peculiar e rara espécie de tuúidad~ a chamada ,uúidadt Bapenmimte. Trata-se 
de tnequivoco exemplo de uma "lei de proibiçiJo" que alcança situaçllo Já estabelecida." 



E citando Pontes de Miranda: 

"Silo nenhuns quaisquer tmüos, mesmo registrados, contra posse de 
silvlcolas, ainda que anteriores à Constituiçllo de 1934, se a data da promulgaçao havia 
tal posse. O registro anterior de propriedade é titulo de proprieddade sem uso e sem 
fruiçõ»." (Comentários à Constituição de 1967/69, T.VI, 1972, p.452). Para tanto também 
corrobora o art 231, pars. 4o., So., 60., da C.F./88. 

Ademais o indígena além do jus possessionis, tem o jus poBBidenti, que ji lhe 
é reconhecido e preliminarmente legitimado, desde o alvará de lo. de abril de 1680, como 
direito congênito. 

Em se tralando especificamente dos Tremembé, por força do art. 5o.da Lei 
601 de 1850, regulamentado pelo Dec. 1318 de 30/01/1854, se fez registrar no livro de 
registro das das terras da Freguesia da Barra do Acaraú as terras dos Tremembé de 
Ahno:filla, que se constitui de "uma légu« de terra quadrada cita na povoaçõo da AlmofaJa. 
desta Freguesia de Nossa Senhora da Conceiç8o da Barra do Acaraú, cuja légua de terra 
foi dada por Sua Majestade para residênda e subsistêncta dos lndtos daquela 
Povoaçõo ... "(extraido da p.101 - no.695 de 18/03/1857, conforme dados inscrito no 
relatório do crr Tremembé, portaria 1366 de 04/09/1992, às folhas 77). Esta terra ficou 
sendo chamada Terra do Aldeamento. 

O conceito de posse civil não pode ser aplicado aos indígenas, pois como 
entàtizado a posse deles é imemorial. O art. 231 da C.F.188 deve, então, ser interpretado 
dentro de uma visão sociológica e entroplógica, que se compadece com ma organim9lo 
social, seus costumes, crenças e tradições, não é a posse como simples poder de fato sobre a 
coisa, para sua guarda e uso, com ou sem Animo de tê-la como própria. É em substlncia 
aquela "peeseesic ab origine" que, no início, para os romanos, estava na consciência do 
antigo povo, e era não a relação material de homem com a coisa, mas um poder, mn 
senhorio. Quando a Constituição declara que as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
indios se destinam à sua posse pennanente, isso não significa mn pressuposto do passado 
corno ocupação efetiva, mas, especialmente uma garantia para o :futuro, no sentido de que 
essas terras inalienáveis e indisponíveis são deiJtioadas~ para sempre, ao seu habitat. Se. se . 
destinam à posse pennanente das terras por eles ocupadas, nos tennos do art.231, par. 2o., 
independe de sua demarcação, e cabe ser assegura.da pelo órgão federal competente, 
atendendo a situação atual e ao consenso hostórico. 

Ao contrário do que propugna os autores, o que não resta dúvida é o :fàto de 
que são nulos quaisquer títulos, mesmo que registrados, contra a posse de silvícolas mesmo 
que anteriores à Constituição de 1934, é o caso da, já citada, nulidade superveniente, de 
definição já acima especificada. É o título alegado pela autora, portanto, "titulo de 
propriedade sem uso e semfruiçllo"(Miranda, 1972:4S2). 

07. Ademais, não se constatou na Inicial os pressupostos 
necessários à concessão de uma medida de natureza acautelatória. Primeiro 
porque não há a fiunaça do bom direito, a Constituição garante aos índios a posse das terras 
que ocupam, figurando-as como bens da União. As telT8S de que fala a Inicial estão inclusas 



na área delimitada pela FUNAI. Alguns dos autores sequer apresentai am títulos, e os que 
apresentaram se forem, verdadeiramente ocupBDlea de boa fé, receberão a justa idenização, 
Por outro lado o Procedimento Administrativo, como ato complexo que é, ainda não contou 
com a manifestação volitiva do Ministério da Justiça para se configurar mnn ato 
administrativo capaz de produzir efeitos concretos. 

Não existe também a urgência de qualquer pre~ão jurisdicional para os 
autores que, desleiDdamente, sequer interpuseram a Ação Principal. 

III. DO PEDIDO: 

Pelo exposto vem a Comunidade Indígena Tremembé, por suas representantes 
legais, requerer que V. Exa.. se digne em detenninar: 

a) A não concessão da medida liminar, uma vez que não existem os pressupostos 
necessários para a sua concessão; 

b) O arquivamento da Ação Cautelar por não haver sido interposta a Ação 
Ordinária, depois de oito meses de instaurada a Ação Cautelar; 

e) A interdição da área até o julgamento final da lide, impossibilitando qualquer 
levantamento de cerca, ou outro tipo de op~lo de compra e ~ troca ou transferência, 
dando ciência ao oficial do Registro de Imóveis da comarca de Darema. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos, 
especialmente pelo depoimento pessoal das partes;depoimento de testemunhas a serem 
B1Toladas posteriormente; apresentação do processo administrativo de identificação e 
delimitação daAl Tremembé,járequisitado pelo Juízo; apresentação de novos documentos 
e a realização de pericias para os esclarecimentos aticos e étnico-histórico 
antropológicos,se necessário for, tudo de pronto requerido. 

Os benefícios constantes no art. 61 da Lei 6.00ln3 que estende aos 
interesses do pmrim6nio indígena os privilégios da :fàzenda pública, qwmto a 
impenhorabilidade dos bens, rendas e servi~os, 39ões especiais, prazos processuais, juros e 
custas. 

Em não reconhecendo o pedido constante no item anterior, o prazo em dobro 
para contestar, consoBDle art. 191 do CPC. 

Nestes Termos, pede deferimento. 
Fortaleza-Ce, 18 de fevereiro de 1995. 

Márcia Correia Cho.ga3 
o.AB.Ce.7.{)97 

Sdmia Wallska Pereira Barabosa 
()A.11.Ce.8.428 

JoyoeaM Ba,erra de Menaes 
OAB.Ce. 9.442 


