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Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 

Judiciária do Estado do Ceará, 
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AR!QIS][O NA'.IOS DE ARDRADE, ANTONIO FERREIRA DAS 

NEVES, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISCO TARC!SIO DE AGUIAR, 

FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO, FRANCISCO IRACI ALVES, 

ANTONIO AFONSO DE SOUSA, FRANCISCO DIAS ANDRADE, FRANCISCO ASSIS- 

DE ALMEIDA E FRANCISCO JOSt BRAGA DE SENA, brasileiros, casados, 
agricultores, domiciliados no município de Itarema, onde residem, 
por seu bastante procurador e advogado, que adiante ,,subscreve, 

com fundamento nos arts. 796, 798 e 804, do Código de Processo 

Civil, vêm, propor Acl\O CAOTElLAR. JtN<»lllml>A contra a FUNDAÇÃO 

NACIONAL DO lNDIO - FUNAI, representada pelo seu Presidente,. com 
endereço na Capital Federal, SEP Quadra 702 Sul, Edifício Le~~:;_lQ 

andar, de quem pede a ci tacão para que, querendo, conteste r· a 
presente ação, no prazo legal, sob pena de revelia, e ··a citação 

da UNIÃO FEDERAL, por seu õrgão de representação em Juízo, ·.: para 

integrar a lide e querendo conteste a ação nos termos da lei, sob 

pena de revelia, articulando para tanto os fatos e fundamentos 

que passa a discorrer: 

PROCESSO ADMlJNIISTRATIVO - PORTAllA IHAUGORAL. - VIOLAÇÃO DOS SS 
5g e 1v, DO ARTI~ 20. DO DECRETO FEDERAL RO 22. DE 04.02.91 

VÍCIO IJNJSAHÃVEL - fflJL][DADE •• 

A FUNAI através de Portaria do Presidente, sob no 

1.366/92, de 04.09.92, criou o GRUPO TlCNICO INTER-INSTITUCIONAL, 
com a finalidade de identifica~ e delimitar a área indígena 
TREMEMB~, no Estado do Ceará, portaria esta calcada no Decretoºº 
22, de 04.02.91, que dispõe sobre o processo administrativo de 
demarcação das terras indígenas. 
Esta portaria que designa o Grupo Técnico, rege-se hoje pelos 
dispositivos do Decreto.nQ 22/91, do Poder 

que estabelece a Lei 6.001/73 - Estatuto do 

Executivo, 
!ndio, e 

na forma 
dela não/ 

.,.,; ./li' / =.»: r/ 
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D ji.a.D. iro lllmitr.11 

advogado 
poderá distanciar-se o ôrgão Público 

competência, sob pena de incorrer em 

nulidade do ato. 

a quem está afeto, 

vício, que acarretará 

~. 

Diz o Decreto 22/91, no seu§ 5Q, do artigo 2Q, in 
verbis: 

§ SQ Os órgãos públicos federais, 

no âmbito estaduais e municipais devem, 

de suas competências, e às entidades 

civis é facultado, prestar, perante o 
Grupo Técnico, informações sobre a área 

objeto de estudo, no prazo de trinta dias 
contados a partir da publicação do ato 

que constituir o referido grupo. (grifo 

nosso). 

O exercício da função administrativa é dominado 

pelo princípio básico, denominado princípio da legalidade, 

enunciado por Léon Duguit, nas Léçons de droit public général, 

p. 247, que resultou no adágio: PATERE LEGEM QUAM FECISTI(suporta 
a lei que fizeste), hoje verdadeiro dogma do Direito 

Constitucional Moderno. Este princípio subordina a própria 
Administração, que edita a norma, em igualdade de condições com o 

particular. 

A FUNAI ao sancionar a Portaria 1.366/92, não 
publicou a mesma, no Diário Oficial da União, como determina o 
próprio Decreto 22/91, o que lhe retira os efeitos e a eficácia, 

internos e externos que dela poderiam advir, não tendo validade 

alguma, pois, isto impossibilita a abertura do prazo de trinta 
dias que serão contados a partir da publicacão da referida 

Portaria, e viola o princípio constitucional que assegura a todos 

o devido processo legal, mormente, em se tratando de provável 

privação de bens imóveis, com consequências sociais e econômicas, 

com uma abrangência de mais de duzentas famílias de rurículas, 

que têm como único meio de sobrevivência apropria terra e suas 

benfeitorias. 

A época do confisco sumário, nos moldes como 

ocorrem nos Países socialistas, não encontra amparo legal no 

atual estado de direito, pois, quando a Constituição Federal 

assegurou no seu artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

Av. Anastácio Braga, 1055 - Grupo 201 - Centro - Itapipoca-Ce - Tel. 631 0792 



não excepcionou 
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inviolabilidade d~ r}1~;1 
a segurança e ~---r;XY- · 

cidadão indigena, 

1~1 j1.,11 D 11111> H~m[ R .11 

advugac.lo 
e aos estrangeiros 

direito à vida, a 

propriedade, ali 

residentes no país a 

liberdade, à igualdade, 

o 
assegurou-lhe, dentre outros, o direito ' as terras que 
tradicionalmente ocupam, onde ji habitem permanentemente, mas, 

não lhes outorgou o direito de invadir, esbulhar, ou de alegar 

posse onde não possui, ou ainda, não assegurou a qualquer 

cidadão, o direito de regredir séculos na•origem, para obter uma 

qualificação de índio. 

A Portaria 1.366/92, ao designar os componentes do 

GT, violou mais uma vez o Decreto nQ 22/91, no seu§ lQ, que tem 

a seguinte redação, in verbis: 

§ lQ - O Grupo Técnico 
. 

sera designado 

pelo órgão federal de assistência ao 

índio e será composto por técnicos 

especializados desse órgão que, sob a 

coordenação de antropólogo, realizará 

estudos étno-históricos, sociológicos, 

cartográficos e fundiários necessários. 

~ 
No caso em apreço, constam da portaria os nomes de 

três técnicos da FUNAI, um técnico do INCRA e um Representante da 

Arquidiocese de Fortalezá. A designação destes dois últimos, além 

de violar o disposto no Decreto 22/91, é patente que ao 

Presidente da FUNAI, falece competência para designar servidores 

do INCRA, do mesmo modo que, a designação de um representante da 

Arquidiocese de Fortaleza, não tem amparo legal, e constitui-se 

em discriminação das demais! religiões existentes no País, e 

constitui-se numa imposição religiosa àqueles que não comungam 

com a doutrina católica. 

Como se verifica, está configurada a violação dos 

§§ lQ e SQ, do artigo 2Q, do Decreto 22/91, o que constitui vício 

insanável e que nulifica todo trabalho realizado pela FUNAI, 

violando por ato de consequência, a autonomia do Estado do Ceará 

e do Município de Itarema, além, de cercear o direito de ampla 

defesa e do contraditório dos promoventes, que são legítimos 

possuidores de áreas de terra situada no perímetro que desejam 

demarcar como sendo terras indígenas, situação que só seria 

viável, após a desconstituição do título de domínio e posse 

mansa e pacífica, alguns com filiação centenária. 
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REGISTROS HISTÔRICOS QUE ANTECEDERAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 

TREMEMBE. 

Oj.dro lbt.r• 

11<lvop,11do 
V].0.IW\Ç'ÃO CO!NISTJ:'.r~CIO.INIAL 00 CONTRADI'l'ÕRIO E DA MPLA DEFESA 

o direito de petição vem assegurado a todos, 

independente de pagamentos de taxas, na letra a, do inciso XXXIV, 
• 

do Art. 5º, da CF, faculdade esta exercida por pequenos 

proprietários de terra daquela região onde se deseja demarcar as 

terras dos TREMEMBt, corno prova o documento em anexo, entregue 

diretamente ao Dr. Clirnério, Assessor do Ministro da Justiça, e 

que recebeu o nQ 8473, de 15/12/92, assistidos pelo mesmo patrono 

que esta subscreve, expondo em síntese o trabalho sobre a 

colonização indígena do Estado do Ceará, feito pela Dra. Jussara 

Vieira Gomes, antropóloga que coordena o GT-TREMEMB~, expediente 

endereçado ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, onde se pedia a 

suspensão dos efeitos da Portaria nQ 1.366/92, face a evidência 

de dados históricos que comprovam a antiga existência dos índios 

TREMEMBt, apenas no município de Caucaia, antiga Vila de Soure, 

vez que, os historiadores noticiam a existência de uma localidade 

chamada Itarema, que em 1649 já era conhecida por Taquara e em 

1940 já distrito de Taquara, passou a chamar-se Mirambé, aiual 

distrito do município de Caucaia-CE. Os mesmos historiadores 

noticiam a obtenção de váFias datas de sesmarias pelos índios de 

Porangaba, de todas as sobras das terras que se achassem desde a 

Lagoa Caracu (Acaracuzinho), correndo para serra de Sapupara e 

pela costa da Serra de Maranguape. 

O requerimento referido foi protocolado no 
Ministério da Justiça na data de 15/12/92 e ficou na prateleira 

da sala do Secretário-Executivo do citado Ministério, até 

14/05/93, quando de posse do mesmo, o Dr. Ronan Acácio Jacó, 

Assessor Especial/SE/MJ, deu impulso ao mesmo e o encaminhou à 
FUNAI em 17/05/93, data em que já tinha sido aprovado o relatório 

dos estudos antropológicos, fundiários e cartográficos realizados 

por aquela Fundação, vez que, a aprovação se deu em 12/02/93. 

Requerimento com idêntico teor foi endereçado e 

protocolado ao Sr. Presidente da FUNAI, que dele também não tomou 

conhecimento e nem mesmo deu destino ou juntado aos autos 

administrativos. 

Não foi feito qualquer referência, apreciação, 

ainda que desprestigiosa aos referidos documentos, a FUNAI tomou 

conhecimento apenas, daquilo que favorecia o trabalho do qT; 
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expediente junto ao Ministério da Justiça. Estas considerações se 

fazem necessárias para uma compreensão maior do que sucede, como 

veremos a seguir. 

•, 
d 

Djalro Dui~ra 

advogado 
desconheceu todas as manifestacões desfavoráveis, corno provam 

documentos que anexamos, inclusive, o espelho da tramitação 

O primeiro relatório feito pela antropóloga 

Jussara Vieira Gomes, sobre a colonização do Ceará, data de 

20/06/1985, em estudo apurado, aquela expert cita a presença das 

diversas etnias no Estado do Ceará, localizando os municípios e 

as regiões por onde estiveram e perambularam, informando sobre a 

permanência de índios no Rio Jaguaribe até a foz do Camocim, 

nossa conhecida Serra da Ib~apaba, oferece outro registro dando 

conta da presença de índios na Barra do Ceará ou de Itarema, onde 

teria desembarcado Pedro Coelho de Sousa. 

Citando o historiador João Brígida, noticia a 

existência de índios na região do Mucuripe, onde depois fundaram 

as aldeias de Caucaia (Soure), de Porangaba (Arronches), de 

Paupina (Messejana) e a de Pitaguary; este mesmo autor, refere-se 

ao início da colonização do Ceará feita por Martins Soares 

Moreno, e refere-se a estas mesmas aldeias. 

Noticia, mais, que Jerônimo de Albuquerque, por 

volta de 1620, teria transferido a colônia de Camocim para 

Jericoacoara, onde fundou o Forte de N. s. do Rosário, partindo 

em seguida, para o Rio Grande do Norte e deixando 40(quarenta) 

homens no Forte. Esta referência feita por Jussara Vieira, não 

refere-se à presença de índios, refere-se tão-somente à 

transferência de uma colônia do Camocim para Jericoacoara (local 

mais próximo do atual município de Itarema, referenciado em todo 

o estudo de Jussara Vieira}, e em época muito·anterior à chegada 

dos TREMEMB~ ao Ceará, registrado no seu próprio estudo como 

sendo agosto de 1761 • 

. 
Prosseguindo no seu estudo, Jussara Vieira, 

refere-se às primeiras partilhas de terras feitas entre os índios 

a partir de 1663, começando pela vizinhança do Forte de N. s. de 

Assumpção, concedidas a Felipe Coelho, e mais 

que em 1759, com o afastamento dos jesuítas da 

adiante, registra 

administração de 

diversas aldeias, estas foram transformadas em vilas, entre elas, 

Caucaia, que tornou-se a Vila de Soure. Na mesma época, as 

aldeias,de Ibiapaba, Porangaba e Paupina foram eregidas, também, 

as Vilas de Viçosa, Arronches e· Messejan~. ~. 
Daí por diante, Jussara Vieira, continua sem 
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oferecer mais qualquer registro que possa identificar a presen~~ ·~~FJ 
de índios em Almofala, distrito do atual município de Itarema-CE:~ 

dando como subsídio apenas, a informação de que os índios TAPEBA 1 

de Caucaia, têm sua origem vinculada às etnias Potyguara, Kariri 

e Tremembé, enfatizando que tal origem encontra-se registrada em 

vários estudos antropológicos, bem corno, vincula-se também à 
história dos índios na região Nordeste do Brasil. 

Dj.alro Dilt:t.w 

REGISTROS lllS'l"ÕlUCOS DE JOSSARA VJCE:n:RA G<»mS SOBRE OS 1:NDIOS 
TRHmmmf!: (IftREMA-cE) • 

Encontra-se acostado a um 

72/87, da FUNAI, um relatório 

dos processos 

sobre os 

de nQ 

índios 

Tremembé(Itarema-CE), feito pela Ora. Jussara Gomes, datada de 

29/04/88, onde a Ilustrada Antropóloga, citàndo dentre outros 

autores, Studart Filho e João Brígida, já mencionados no seu 

estudo anterior, sobre a colonização do Ceará, faz referências 

contraditórias ao seu primeiro estudo, notadamente, quando se 

refere às datas·, trazendo a informaçio de que os índios 

Tremernbés, por ocasião do conflito na ribeira do Acaraú e terras 

circunvizinhas, amotinaram-se aos Areriús ou Arariús que assaltam 

os moradores da ribeira do Acaraú e correm o seu missionário a 

tiros - prova insofismável da existência de brancos e que os 

índios passavam por ali apenas perambulando. 

Informa, ainda, neste estudo que os Tremembé eram 

vassalos de Sua Majestade o Imperador, no mais, as informações 

históricas são frágeis e desconexas, haja 

a registros históricos que se atribui 

Filho, informando que em 1751, existia 

vista, que, referem-se 

ao historiador Studart 

uma aldeia Tremembé no 
Maranhão, formada por índios que não teriam se adaptado ao 

convívio dos demais da Vila de Soure. Ora, em 1985, Jussara 

Vieira refere-se a um documento encontrado na secão de 

manuscritos da Biblioteca Nacional que seria da lavra do 

Imperador, à época, documento datado de 1751, e que registra o 

pedido do Imperador ao Diretor da Vila de Soure para que acolha 

os índios Tremembé que desejam se unir aos demais daquela Vila, 

pedindo, inclusive, que os mesmos não sejam violentados, tudo 

isto dez anos após o registro ofertado no segundo estudo de 

Jussara dando conta do regresso dos índios ao Maranhão. 

Não bastasse isso, a antropóloga refere-se à 
Almofala, que em tempos idos teria sido soterrada por imensa duna 

e que depois estava sendo descoberta sua velha igreja e enorme 
~ 

quantidade de artefatos de pedra deixados pelos Tremernbé. Se os 
I 

Av. Anastácio Braga, 1055 - Grupo 201 - Centro - ltapipoca-Cc - Tel. 631 0792 



Dj.alro Dutra 

111 lv ou11110 

e r t.e La tos ter 1am sido deixados pelos 'l'remembé, na verdade, 
habitavam mais a região, é o que se conclui. 

Não posso deixar de registrar um fato curioso 
que nos chama a atenção, ao descrever o histórico, fls. 13, 

FUNAI informa que são 22 (vinte e dois) registros de terrcts 
foram concedidos aos índios de Almofala, destacando apenas 
deles, datado de 18/03/1857, que se constituiria de uma légua 

e 
a 

que 

um 
de 

terra quadrada na povoacão de Almofala e que teria sido doado por 
Sua Majestade, fato este registrado por Valle, 1992:30. só esta 
área referente a um registro se aproximava do tamanho da área que 
a FUNAI deseja demarcar, indaga-se: por quê estaria a FUNAI 
desprezando as demais áreas de terras? 

A matéria se apresenta 
controvertida e somente através dos meios 
nos aproximar de qualquer verdade 

de forma 
ordinários 

plausível 

extremamente 

poderíamos 
e amparada 

constitucionalmente, pois, a FUNAl, não oferece registros daquele 
órgão ou dos órgãos que antecederam àquela Fundacão, quais sejam: 

o Conselho Nacional de Proteção ao !ndio, Serviço de Proteção aos 
1ndios, o conhecido Regulamento nQ 8.072, de 20/06/1910, e que 

cuidava dos interesses indígenas, dando conta da sua atuação na 

defesa, na proteção e na conservação destas comunidades 
indígenas, ao que parece, a FUNAI pretende através de seus 

antropólogos, impor a existência de um fato que ela mesma e o 

próprio Governo Federal só veio a tomar conhecimento nos idos de 

1986 pra cá; estes índios, estas aldeias, não estariam em 
silêncio ou mesmo dormindo séculos afins, é preciso que a FUNAI 
atue com responsabilidade e respaldo seguro, para que 

embriagados, como estão, no afã de cwnprir o seu dever, possa vir 
a ser acometida de debilitação irreversível por absoluta falta de 
bom senso. 

Tal assertiva se firma em dados estatísticos 
fornecidos pelo então Ministério do Interior e FUNAI, dando conta 

de toda população indígena existente no País, por localização dos 

grupos, inclusive, contendo estimativas dos índios arredios, sem 
exata localização e na referida estatística, a unidade regional 

da 3ª Delegacia Regional, onde estaria incluído o Estado do 

Ceará, ali não consta a indicação de qualquer população indígena 
existente no Estado do Ceará, aliás, verificando a citada 
estatística, não encontramos em nenhum recanto do País, índios 
com a denominação TREMEMB!, prova insofismável de que a FUNAI 
tenta forjar a existência de um grupo indígena q~e há muito já 

foi extinto. 

-·- 
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A estatlstica referida integra às fls. 

livro de Gustavo.de Farias, intitulado A VERDADE SOBRE O 

BRASILEIRO, publicado pela Guavira Editores Ltda., do Rio de 

Janeiro. 

DjA.lro Datra 
•u.lvog•uJo 

Na época em que se iniciou a primeira filiação do 
domínio das terras dos promoventes, vigorava o Decreto nQ 5.484, 

de 27/06/28, que regulava as atribuições do Serviço de Proteção 

aos Indios, se alguma controvérsia existisse sobre estas terras, 
já teriam aflorado bem antes, pois a primeira filiação já decorre 

de aquisição de direitos hereditários, como se verifica da 
certidão em anexo. 

Não consta do trabalho da FUNAI qualquer registro 
de onde seriam localizadas as antigas aldeias, cemitérios, locais 

onde ocorreram fatos marcantes na vida dos índios Tremernbé. 

aldeia, uma 

Do mesmo modo que, 

maloca ou qualquer 
o GT não identificou 

habitação semelhante a 
uma 
dos 

indígenas, vez que, estas 
região litorânea do nosso 
alguns até litigando na 

pessoas vivem em casas 
Estado, são professores 
Justiça do Trabalho, 

comuns em toda 
do município, 
como qualquer 

cidadão civilizado, seus hábitos e costumes em nada diferem dos 
demais habitantes·da região, sendo estes, bem mais aculturados 

que muitos dos nossos caboclos nordestinos. 
Apresentou no Processo Administrativo, fotografias 

de aspectos da praia, casas comuns, o interior destas casas, 
forno para queima de cerâmina, {mas não mostraram onde vendem ou 

guardam estas cerâmicas), conseguindo, inclusive, um homem 
sentado numa rede empunhando um arco·e flecha~ e, refere-se ao 
sítio arqueológico no Lamarão ou Lameirão, porém, não trouxe nada 
de concreto em matéria de prova sobre qualquer revelação 
arqueológica, naquele local, onde se possa determinar a 
antigüidade de ossadura·humana ou fragmentos de peças de cerâmica 
ou qualquer coisa que o valha, até mesmo porque não existe. 

Outro fato curioso e que não ficou caracterizado 

no trabalho da FUNAI, foi a comprovação de características do 
estilo de vida não sedentário daqueles índios ou dos seus 

antepassados, pois, como é sabido, os índios costumavam a cada 04 
ou 05 anos, todo um grupo se deslocar de um local para outro, 
abandonando moradias e culturas, movidos por motivos tanto 
místico-religioso quanto econômico, e a lógica desses 
deslocamentos é a mesma que os nossos agricultores adotam fazendo 

a rotacão das terras. 
A mesma prática prevalecia par~ os índios em 

relação à caca e a pesca, pois, o índio caca tudo que encont ra,' 

'---- I , 
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advogado -.; ~ 
não poupando filhotes ou fêmeas prenhes, razão pela qual, tinham ~J. 

'- ' 
que abandonar a região para manter ciclicamente intocado um certo --- .. 

perímetro de caça para que o ciclo da reprodução animal se 
recoponha, a prática é milenar e absolutamente eficaz e pode ser 
observada em qualquer lugar do mundo onde haja grupo de caçadores 
ou coletores. 

O IBAMA adota idêntica prática 
pesca, já bem conhecida como o ciclo da pesca 
existe qualquer esclarecimento plausível 

referentemente à 
predatória. Não 

onde os índios 
adquiriram os caniços usados no fabrico de flechas, demonstrado 
na fotografia ilustrativa, pois os mesmos não são encontrndos com 
tanta facilidade, e não existe a matéria prima na região, a não 

ser que sejam doações da FUNAI. 

Nenhuma evidência ou referência ao modo como estes 
índios caçam ou pescam foi feita, pois, é peculiar ao índio o uso 

de pinturas do corpo para caçar, agora mesmo fizeram alusão a 
ameaças a estes Índios e eles sequer, pintaram o corpo para a 
guerra, como ainda continuam fazendo os que são índios, até mesmo 
o Cardeal D. Evaristo Arns, celebrou missa com o rosto pintado 
demonstrando ~olidariedade aos índios Ianomãmis. 

Os promoventes desejam esclarecer que não é 
possível wser índio no exíguo espaço de uma roça ou nos confins 
de uma vila•, pois a térra espaçosa é a base da cultura indígena; 

índio e mato são indissociáveis; eles percorrem áreas de terras 

extensas, e nestes permanentes deslocamentos, quer seja caçando 
ou coletando alguma coisa ou ainda, realizando alianças através 
de casamentos, visitando-se e constantemente vigiando o seu 
território, tudo isso faz parte da cultura indígena e dos 

costumes destes. 
Corno se constata, é evidente o equívoco em que 

laboram os iminentes membros do GT, ao sustentarem a posição da 
existência de índios no distrito de Almofala no município de 
Itarema-CE, istó, abala seriamente o trabalho e os propósitos da 
FUNAI, haja vista que, o interesse destes concentra-se unicamente 
dentro de uma área do município de Itarema que mais produz côco 
no Estado do Ceará, região intensamente habitada e explorada pelo 
cultivo do côco, presentes ali todas as condições e elementos 
constitutivos de uma área rural produtiva, associada à pesca. 

Ao que parece, a FUNAI associa sempre a 
identificação de terras indígenas com algum tipo de riqueza nela 
existente, postura semelhante a dos trabalhadores sem terra, não 
são desbravadores e nem empreendedores, são oportunistas. 

V 
(, I r~ j ~ • ! 
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ASPHL~S JURlDICOS DA CAUTlllAR 

Djalro Dllltta 

Os Promoventes adquiriram os imóveis, Ãguas Belas, 

Barro Vermelho, sítio são Miguel e sítio Pedro Amno, dentre 

outros, com registro no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Acaraú, em anexo, alguns com filiação centenária no 

RGI, conforme se depreende de algumas certidões, em apenso, 

outros adquiriram o seu imóvel através de sucessão hereditária, e 

outros, ainda, são possuidores mansa e pacificamente de áreas de 

terra, na mesma localidade, onde deseja a FUNAI reconhecer como 

terra indígena, com data anterior à Constituição de 1934 e que se 

firmaram no tempo face a posse permanente dos seus possuidores, 

sem que haja qualquer registro jurídico legal, que traga a 

informação da posse de índios naquela área de terra ou mesmo nas 

circunvizinhanças. 

Na verdade, os pseridos Índios TREMEMBt de 

Almofala, nunca receberam a tutela da FUNAI durante 2l(vinte e 

hum) anos de existência do Estatuto do 1ndio e nem da UNIÃO, em 

tempo algum e não seria agora, depois de caducado o direito de 

demarcar as referidas terras, que a FUNAI iria se arvorar de 

protetora ou tutora de comunidades há muito já integradas à 
comunidade nacional. 

As Constituições de 1934, 1946 e 1966, asseguravam 

a posse de silvícolas nas áreas que se achassem permanentemente 

localizados, disposição esta que veio corroborada na atual CF, no 

Art. 231, § lQ, in verbis: 
Art. 231. são reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, 

línguas, crencas e tradições e os 

direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à 
União, demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

§ 12 - são terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios as por eles 

habitadas em caráter permanente, as 

utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis 
~ a 

preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as 

necessárias à sua reprodução física e 

cultural, segundo seus UfoOS, costumes e 
tradições. I / 
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Como se observa, a posse permanente 

pressuposto único, vinculado à ocupação tradicional, 
transforma a terra em propriedade dos silvícolas e isto 

Dj.-.lro llmt.n, 

advogado 

. e o 

vir a ser provado, quando a terra vem passando sucessivamente de 
geração a geração, de pai a filho, depois a neto, bisneto, 
tetraneto, etc •• Este caráter permanente pressupõe a ausência de 

que 
poderá 

qualquer interrupção, situação que não se configura 
pertencentes aos Promoventes, face o constante das 

nos imóveis 
certidões em 

anexo, já referidas, e a ausência de informações de que aquelas 
pessoas cognominadas pela FUNAI de indica, tenham exercido ou 
estejam exercendo a posse nos imóveis em tela. 

Todo aldeamento indígena, desde que habitado de 
maneira contínua e não abandonado nestas últimas quatro décadas, 
está sob proteção constitucional, entretanto, aqueles que não 
habitavam ou habitam a área objeto desta ação, em caráter 
permanente não encontram respaldo no direito brasileiro, no 

sentido de fazer retroagir a lei ao tempo dos seus antepassados, 
pois, o modo de se adquirir direito, impõe ao seu titular ou 

alguém que por ele possa exercê-lo, como aqueles cujo começo do 

exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida 

inauterável a arbítrio de outrem (Art. 6Q, § 2Q, da Lei 3.238, de 
lQ/08/1957). · 

A prova da posse permanente dos pseudos Índios 
TREMEMBt, face a pseuda incapacidade relativa destes, {Art. Go, 

IV, do CC), sujeitos ao regime tutelar, como que desloca o onus 

probandi para as pessoas jurídicas encarregadas da proteção desse 
tipo de incapazes, no caso em apreço, a própria FUNAI. 

De modo que, desconhecendo os ·preceitos legais, 

notadamente, áqueles que norteiam o modus faciendi, dos atos 

preliminares para a demarcação de área indígena, ingressou, pois, 

de forma ilícita, na área objeto desta demanda, desconhecendo as 

regras que orientam o devido processo legal estabelecido na 
Constituição Federal e regulamentado através do Decreto 22/91, 

cometendo incontinência na sua conduta administrativa auxiliada 
por agentes estranhos aos seus quadros, numa conjugação de 
interesses alheios à questão indígena. 

Ao deixar de publicar a portaria inaugural do 
processo administrativo, e ao nomear agentes não contemplados no 
Dec.22/91, incorreu aquela Fundação pública, em ato de 
improbidade administrativa, sujeitando-se, 
previstas na lei. 

às conseqüências 
·~ 

Como é sabido, a validade do ato jurídico requer 
· I 
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Dja.lro Dlltra \:; ~ 

advogado \ ~ ~ 
agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em "-·-- 
lei (Art. 82, CC). Quando for ilícito, ou impossível, o seu 
objeto, é nulo o ato jurídico (Art. 45, II, CC). A perfeição do 
ato jurídico exige, além do sujeito e forma inatacável, a 
presença do objeto lícito, a saber, certo, determinado, possível. 

A portaria que deu ensejo ao procedimento em 
questão, sequer, disse o município onde deveriam realizar os 
trabalhos de identificação, ao que parece, o nome do município 
era até desconhecido pela FUNAI, considerando que determinou ao 

GT que viesse ao Estado do Ceará identificar e delimitar a área 
indígena 'l'R~M~M.131!: e ao que se aabe ii época em que estes índios 

por aqui passaram, percorreram toda a costa litorânea do Estado, 

se fixando no município de Caucaia a pedido de Sua Majestade o 

Imperador, município que possui o distrito de Mirambé que outrora 
era denominado Itarema, situado nas proximidades da serra de 
Maranguape. 

Vale ressaltar, aind~, que a FUNAI nos seus vinte 

anos de existência e os órgãos de proteção ao índio que lhe 

antecederam, não destinaram qualquer registro estabelecendo liame 

entre estes órgãos e os índios TREMEMBt, circunstância que 

poderia ficar facilmente comprovada com a exibição pela FUNAI de 
qualquer ato de tutela praticado por aquelas pessoas, o que não 

se verifica; aliás, a União Federal dentre os muitos processos em 
que foi notificada para manifestar o seu interesse nas acões de 
USUCAPIÃO que se processaram na Comarca do Acaraú, sempre 
declarou não existir interesse na espécie, notadamente, na AÇÃO 

DE USUCAPIÃO, Processo no 943/84, ajuizada em 15/02/84, por 

Gonçalo Marciano e Outros, e que tramita perante o Juízo da 
Comarca do Acaraú, onde os Autores peticionaram como cidadãos 
comuns, com fundamento na lei civil que regula a matéria e não 

com base na Lei 6.001/93, que regula o USUCAPIÃO das terras 

indígenas para o próprio índio. 
Os AA. desta ação em número superior a 20{vinte) 

pessoas, estão em Juízo, assistidos por advogados da Diocese de 
Itapipoca, como cidadãos comuns, entretanto, encontram-se 
relacionados no manuscrito da FUNAI, como índios, tendo 
inclusive, participado de reuniões feitas por aquela Fundação, em 
setembro de 92, como consta dos autos administrativos. 

De um modo ou de outro, estas pessoas estão numa 
situação dúbia, são cidadãos comuns, no exercício da mais 
legítima capacidade civil, de estarem por conta própria em Juízo ~ 
postulando direitos conferidos ao homem civilizado e de outro 

/ 
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advogado 
lado, estão se aventurando em adquirir uma nova 
status jurídico diverso. 

Em verdade, pelo Código Civil (Art. 6Q, nQ 

os silvícolas são relativamente incapazes, mas, de conseguinte, 

sujeitos de direito. O parágrafo único do referido artigo, 

antevendo a dificuldade decorrente da incapacidade relativa legal 

e a de fato em que se encontram, preceitua, in verbis: 

"Os silvicolas ficaria sujeitos ao 

regime tutelar estabelecido em leis e 

regulamentos especiais, o qual cessará, 

à medida que se forem adaptando à 
civilização do Pais". (Grifo nosso). 

O exame desse regime especial, salta aos olhos do 

leitor, a preocupação constante do legislador, no sentido da 

incorporação definitiva dos aborígenes na sociedade brasileira, 

revelando mais, que, a efetiva incorporação dos índios na 

sociedade brasileira, da qual são parte integrante, mas, de cujo 

convívio se acham afastados por circunstâncias peculiares à sua 

origem, à tradição e costumes, constitui-se num objetivo maior 

desde que esta integração ocorra de forma natural à medida que 

estes índios adquiram um grau de adaptação satisfatório. 

Mas, ao que parece, a FUNAI milita no sentido 

contrário, ao invés de levar a civilizacão ao índio, procura 

escondê-lo da civilização como se fosse um bom negócio para eles 

e para a própria FUNAI. 

Citando Clóvis Beviláqua, o Mestre Carvalho 

Santos, comenta: "O Código emprega a palavra silvícolas, no 

sentido de habitantes da floresta e como que para tornar mais 

claro que só estes são relativamente incapazes e não os que se 

acham confundidos na massa geral da populacão, aos quais se 

aplicam os preceitos de direito comum". (Carvalho Santos, Código 

Civil Brasileiro interpretado, vol. I, p. 276). 

Quando Clóvis Beviláqua fazia esta incursão, 

referia-se ao Dec. nQ 12.317, de 27/04/43, que aprovou o 

regimento do Conselho Nacional de Proteção aos índios, criado 

pelo Decreto-Lei nQ 1.794, de 22/11/39, quando vigorava a 

Constituição de 1937 e que no seu Art. 154, protegia a posse das 

terras em que os Índios se achassem localizados em caráter 

permanente. o artigo do Código Civil continua vigorando, a sua 
J 

interpretação é a mesma e ninguém mel~or que Çlóvis Beviláqua 
poderia comentar este dispositivo. _..,,./ . , . - ; / 

' . / ' / I, 

~- ~·· 
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Djallro Dintra 
advogado 

O Decreto 5.484, de 27/06/1928, no seu 
letra b, já continha esta disposição de integrar 
sociedade brasileira, senão vejamos: 

Art. 30. Omissis. 

,,,--- .. 
e llJl:/• ' -~' '"'<' r . ..,,. 

"l~~ e 

~t •. 3~ t,..:~ 
0 1.nd10 a~ 

b - pôr em execução medidas e 
ensinamentos para a nacionalização dos 
silvícolas, com o objetivo de sua 
incorporação à sociedade brasileira. 

Atenta contra toda legislação especial que 
regulamentava as condições de proteção ao índio qualquer acão que 
vise fazer alguém retroceder no seu desenvolvimento cultural, 
social, e de integração à sociedade brasileira, de sorte que, os 
índios brasileiros encontram-se, sob o regime de tutela da União, 
até sua incorporação à comunhão nacional, de forma definitiva; 
vez que, este amparo legal, sempre destinou-se à elevá-los ao ,,..- 

1 nível de comunidade civilizada, integrando-os nesta, 

regime de proteção até hoje existente, em favor dos 
pois, todo 

indígenas, 
importa ser visualizado, primordialmente, como 
instrumento de civilização, não constituindo 
proteção do índio numa preocupação de fazê-lo, 

processo 
esta defesa 
perenemente 

e 
e 

um 
alienado da convivência social brasileira como pretende a FUNAI. 

Neste passo, vale ressaltar o comentário de Alcino 

Pinto Falcão, discorrendo sobre a finalidade do preceito contido 
no Art. 216, da CF de 1946, onde preleciona: 

11Parece de evidência 
constitucional tem· como 

que o texto 
destinatário, 

justamente, os que se encontram na 

situação de relativamente incapazes e 
não os que já 
plena civil". 

adquiriram a 
Estes não 

capacidade 
recebem a 

proteção especial, que, por 
seria contrária à igualdade, 
lei {dando-lhes mais do que 

um lado, 
perante a 

aos demais 
cidadãos, no que tange a defesa da 

posse), mas, por outro lado, também o 

seria, ao impor-lhes urna 
intransmissibilidade, que a lei não 
impõe aos outros cidadãos, no que toca à 
posse." (Constituição Anotada, vol. III, 

ed. 1957, p. 227). 
Na mesma lição, o entendimento de 
Sampaio Dória, in Comentários .,à 

(· .'': 

/ 
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Constituição de 1946, vol. IV, p. 871. 

Djaillro Dlaitra 
advogado 

O Estado Brasileiro tem de garantir a posse dos 
silvícolas, evitando invasões pelos civilizados, dando proteção a 
estes índios no que concerne ao respeito à sua organização 

interna, hábitos, linguas, instituições, devendo intervir apenas 

para coibir aqueles que se escondem por trás de uma pele 

vermelha, como aconteceu recentemente com o Cacique Paiakan, 
porém, é dever do Estado proceder de modo a integrá-los à 
civilização, adotando assistência objetiva e eficiente, mas, não 
pode e nem deve o Estado esconder da sociedade brasileira o que 

acontece das aldeias, pois, a nação brasileira é quem custeia os 

meios de proteção e segurança dos índios, que não fiquem 

guardados como pérolas preciosas, ao ponto de despertar a cobiça 

e o interesse de organizações e instituições internacionais, que 
a pretexto de protegê-los estão muito mais voltadas para as 
riquezas que se escondem por baixo do solo onde habitam estes 
índios. 

só o Poder Judiciário na sua independência e 
norteado pelo seu princípio de equilíbrio social, é quem poderá 
coibir estes ensaios protecionistas, que 

acompanhados de interesses outros, tais como: 

econômico e religioso. Devo ressaltar que o cantor 

sempre estão 
o filo,sóf ico, 

Sting, chegou 
ao Brasil na condição de turista e levou o 
quatro cantos do mundo, sem que a FUNAI tenha 

sua trajetória, promoveu e divulgou o índio 

modo, talvez até contrário aos interesses da 

brasileira. 

Cacique Raoni aos 
o acompanhado na 

brasileiro ao seu 
independente nação 

Na proteção dos índios, o Estado na qualidade de 

tutor, não deve permitir que o acesso destes à civilização seja 
feito apenas por determinados grupos religiosos, políticos, ou de 
qualquer ordem, sob pena de incorrermos em discriminacão na 

própria liberdade dos silvícolas e muito menos permitir que se 
faca com eles prÔmoção barata no exterior. 

A vexatio questio, reduz-se à apreciação 
fato único, qual seja: se a superfície territorial que a 

de um 
FUNAI 

deseja demarcar corno área indígena, vem efetivamente sendo usada, 

ocupada, detida, pelo poder físico da pessoa do índio sobre a 
terra; este é o critério de verificação da área a ser resguardada 
para uma certa tribo indígena, o que não se pode é afirmar, com 
índole exclusivamente histórica, que aquela área seja indígena, 
há que se tomar por base a realidade da vida atual, pois não se 
pode desvincular o exame do dispositivo em apreço de seu caráter 
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mi voi~mlo ,J -? t 
teleológico, do fato de está ele integrado ao sistema de prote o/,ts . ..Ji_ i. 
constitucional, que almeija antes de tudo elevar o índio ao pla~ 
de civilizacão, transformando-o num membro efetivo e integrante 
da sociedade brasileira ou se ele nem mesmo existe, como está 
evidenciado. 

O que se cuida nesta cautelar, é de prevenir uma 

ação de esbulho da União contra as propriedades dos Promoventes o 
que poderá transformar-se numa mera desapropriacão indireta, com 
ônus elevadíssimo para os cofres públicos, que no momento se 

ressente, ante a espiral inflacionária, considerando que a prova 
a ser dispendida na ação principal, será radiante e 
considerando mais, que, os Promoventes não ocuparam 

habitadas por índios à época do ato ou negócio jurídico, 

segura, 
terras 

de que 

emanaram os efeitos legais de que são detentores, vez que, a 
FUNAI não indica uma prova sequer, de que durante as sucessivas 
transferências de domínio, houvesse qualquer ocupação indígena, 
em caráter permanente, pelo que o negócio jurídico e os seus 
efeitos não poderão vir a ser alcançados pela norma 
constitucional que protege as terras indígenas, pelo fato das 
mesmas não estarem incluídas no habitat imemorial de qualquer 

nação indígena. 
Nenhuma evidência clara ficou demonstrada ~elo 

expert da FUNAI, da existência atual de índios na área que 
pretende demarcar, razão pela qual, não se pode creditar nenhum 

cunho legal ao processo administrativo que objetiva demarcar as 
terras dos índios TREMEMB~ de Almofala, sendo necessário 
aprofundarmos na colheita de provas, para que possamos ter uma 

visão clara e objetiva da aplicação do preceito constitucional 

nas terras 4e pro9riedade dos promoventes, pois, até o momento se 

afigura abusiva. 
Que não seja um registro histórico dando conta da 

perambulação de índios na região o motivo extravagante para a 

implementação do preceito constitucional, assim como, pessoas 

incautas que por simples informação admitem possuir alguma 
descendência indígena, mesmo estando totalmente integrado à 
comunhão nacional, venham estas a serem submetidas a um 
deplorável processo de regressão à vida selvagem, apenas para 
manter os brios de uma Fundação que ainda não encontrou o seu 
real destino, pois, se tivesse encontrado não estaria fazendo 
incursões no mundo das civilizações integradas à comunidade 

nacional, alheia às suas finalidades precípuas. 
Cumpre pois, à promovida, fazer a prova da 

existência de índios ao.tempo em que teve início as primeiras 
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Promoventes e que este,(' 11 .":. \ 9 ·: 

1,,., .. l 
encon travnm-so !ooaliia.clos, ainda, pormo.nentomoate na. royiüo ol\l;• - ~, 

., ..,_t 
apreço, indicando episódios de épocas mais longínquas e que -.J!lj)/ 
acompanhe o período de posse e domínio da propriedade pelos 

advoP,ndo 
aquisições de domínio dos imóveis dos 

antecessores e pelos Promoventes, a fim de que possa ser legítima 

a sua ação naquela área pois, o simples fato de possuir a tutela 

dos índios não lhes dá a faculdade de ingressar indistintamente 

em qualquer área que pretenda nominar terras indígenas, pois, 

terras indígenas todo o território brasileiro já foi e hoje não o 

é mais. Que faça prova da cadeia de descendentes atuais dos 

proprietários dos 22(vinte e dois) títulos de terras que 

referem-se no processo administrativo, sob pena de está falseando 
a verdade. 

O USO E O ABUSO DO PODER 

O Poder Administrativo concedido a autoridade 

pública tem limites certos e forma legal de utilização. Não é 
carta branca para os hábitos, violências, perseguições e 

favoritismos governamentais. 

Qualquer ato de autoridade, para ser 
irrepreensível deve conformar-se com a lei, com a moral da 

instituição e com o interesse público. Sem esses requisitos o ato 

administrativo expõe-se à nulidade. 

USO DO PODER 

O poder é confiado ao administrador público para 

ser usado em benefício da coletividade administrada, mas, usado 

nos justos limites que o bem-estar social exigir. 

DESVIO DE FISALIDADE 

O desvio de finalidade ou de poder é, assim, a 

violação 

querido 
violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, a 

moral da lei, colimando o administrador público, fins não 

pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais 

prática de um ato administrativo aparentemente legal. 

para a 

A CAUTELAR AT1PICA é o remédio do qual se podem 

valer os Promoventes, que diante de um fato desta natureza, que 

como já ficou sobejamente provado, abusivo., e arbitrário, 

distanciado da verdade, para resguardo do seu direito, que no 

' Í. I 

I 
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advogado 
futuro será reconhecido e declarado em ação direta 
seja, na ação DECLARATÔRIA DE NULIDADE 
Administrativo de Identificação e Delimitação da 
Tremembé, no distrito de Almofala, no município 

~-r~-:~~- 

9u· 1;) 
~... í l ~: I.Jv 
') . 

Processç, ~Ji. \ ' i 
Ãrea Indígena, ... _ _'., .. ,_.,.. 

de Itarema-CE, 

própria, 
do 

com a finalidade de, após feita a prova judicial, sejam os 

imóveis declarados como terras de propriedade legítima dos 

Promoventes, face a não configuração do contido no Art. 231, § 

lQ, e seguintes da Constituição Federal. 

Face o exposto, com fundamento no Art. 804 do CPC, 
pede-se a V. Exa., que ante a prova documental juntada e a 
exaustiva exposição dos fatos objeto desta cautelar, seja 

liminarmente sem justificação e sem audiência das promovidas, 
determine à FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO-FUNAI e à UNIÃO FEDERAL, 

para que remeta a este Juízo, cópia do Processo Administrativo já 
referenciado nesta cautelar e que se abstenha de dar 
prosseguimento a ·qualquer ato que vise obter a demarcação da área 

indígena Tremembé em Almofala, no município de Itarema, 

especialmente, que se abstenha de incluir na área os imóveis dos 

Promoventes, enquanto não for julgada difinitivamente a presente 

ação e, sobrestando qualquer ato, que vise molestar o domínio e a 
posse dos AA., até julgamento final desta. 

Pede-se a liminar, sem audiência das promovidas 
porque ouvidas, rapidamente, a FUNAI processará a tramitação 
administrativa dos atos .. . necessarios à demarcação da área 
referida, junto ao Ministério da Justiça e Governo ~ederal, o que 
se afigura ilegal, e que oferece riscos iminentes aos AA., uma 
vez que sobrevivem da exploração de suas pequenas propriedades. 

No· prazo legal, será proposta a ação declaratória 

de nulidade do processo administrativo de demarcação das terras 
dos índios Tremembés, provando que a propriedade dos AA. não foi 
e não se encontra habitada permanentemente pelos índios de forma 
tradicional que venha a configurar a aplicação do art. 231 e 
seguintes da ·cF, do mesmo modo que, sua filiação de domínio no 
Registro de Imóveis, não foi e nem estar afetada por qualquer 
norma constitucional. 

Protesta-se por todos os meios de provas em direito 
admitidos, notadamente, vistoria de expert, nomeado por este 
Juízo, quando ficará provado tudo que se alega nesta cautelar, 
ouvida de testemunhas e posterior juntada de documentos, tudo . 
desde já requerido, fazendo neste ato, a j unt.ada de alguns 
documentos. 

'/\ 
Av. Anastácio Braga, 1055 • Grupo 201 - Centro - ltapipoca-Ce - Tel. 631 0792 
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advogado 
Pede-se que seja apresentado pela FUNAI no prazo d~a~t.oEn~< 

contestação as certidões de nascimento e de casamento das 2. 24 t Fts.f"> ~ 
· d t · f · d ., di . ~ r ,, pessoas 1 en 1 ica as como in os, com os respectivo U)~~ 

comprovantes de descendência noticiado no Processo Administrativo 
de identificação e delimitação da área dos Tremembé, com a 
relação dos irmãos, pais, filhos, tios e avós destas pessoas, que 
residem na mesma área e não reconhecem esta identidade indígena. 

Outrossim, pede-se, ainda, a citação das promovidas 

para que contestem, querendo, no prazo legal, a presente ação sob 

pen.a·de revelia. 
Espera-se 

procedente nos termos do 
custas, honorários·, base 
pronunciações de direito. 

Dando à causa o valor de C$ 200,00. 

que no final a ação seja julgada 

pedido, condenando-se as Requeridas nas 
20% sobre O· valor da causa e demais 

Termos em que 
Pede Deferimento. 

Fortaleza-CE, 02 de julho de 1994 ., .,,,,,. 
- / /! / 

l
i . ,; r : ,, I ./ ,.. l ,1 i / ') / 1:. /'~ 1,'l,1.,·/ 

' / . l / l ,, ' . ~h ' 'I . 
•·. . /1 / //' ( 1 í' !1 

• - , I • -· -~-T 

JOS.e D\,JAL\_.., RO',. puTRA I c~r~eiro' li 
' a~vf gad~>/ r : 

' - ' 1 
\ . • - i 
1 ' 
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1 1• ,i'"·t. ·r· ,~-t- rr, ''f (\ 1' ,.1 f1',lf1" j .'1 r,m~) l. ~ M, .. ---- 

1 ,; 
1 

1 
. \ 

'!(.' r 1 r.1~1"1 ! t,1r) 

CO.M.ARCA D~ ACARAÚ. ·.r~;.r,y:11,1.,..-; (,:·) t~p·.<gnt,o~1-it 
, 

1 
• • ; ••. , ••• •• • .i .: r.')'> ~ 1 ,_,:; uii (\ • c:;J·:;~·i. ·},r ' . . ,r .,, ... 

1 
,. 1' r1,1-,1 

· i zí>. CARTÓRIO ,.i·:cir.,·/J.U~ i•.r, oJ.w.:i:l·n.( :•,tW~;J 
. '~', ·• ; r,H ": '.' '!r·nr)rlf1~~ 11 t;nj1•n,·1tiJ•óf~ J'.;.'.tt.;6', 

OTÁVIO FELIPE ROCHA, 211. Tabelião,. Int. 2°. Escrivão do .. Crime ~ . do ·cívi1.' 
' , ' 1 ' ' , . • , 1 , : ' , - • r , T t ( ) 1 ' r )• r ·r . '. , ' ' ,1 • . , ' :'• !''"\. •'l,\·t f1[)"Vr1~· 

Oficial do Registro de Imóveis, do de Títulos e Documentos .. e···-'.dc/ "dê" Hipotecas da .~ , ... , 
r • ' • ' • ' ,, • l"'l r ,·,, .. \ ., . 1 •• ~, ro tJf·n·r·•·1r:,1.••+ -~r.1,··'' 1 

Comarca de Acaraú do Estado do ,Ceará, por 'nomeação 'legal' etc! -t~ .. ~t'.: L•.~~~;/ 
; • • • '. ·\ ; 

1 
' Certific~ ·com~ me f acult:i a·, Lei J é'~·' requerimento ;,,;~baí}q . , . 

da parta intereeaada1 que,. àa -~ !~~ ~-~ ~' ~ ~~ t1~A~o.J..~~ d:~~:J!E!~~.l!.OJ ~~I ·· -:··:. · '-. 
!tmÓvoia; deste CartÓ~:lo à. meu, oargo·t, oonata -a. )fla.trÍC~j,e:1:,~~~Q;J.~~·r'\ 
~os do teor seguinte &1 MJ\;1D1Á.9YHA Ng e1.a13. · DA!l1A.s.:· 301dai·:~ho;,.:_de,:l~91 . . 
IMcro;L 1, l )-No. sítio denominado ·Monno · ALTO,·, na;e, ,:térra.e · -~E:'r1,,Alpi9:fa:1A, .• 
Mwu.o:í'pio de Ita.rell/:11,; (lesta· Comarca; medindo) enr aeu ~t94:a~:~ (iQ_~$hs\e' ·· 
Nascente a . Poên te•'.: p~ , 250m00 de: 1l9rte a Sul,,~ ·oompré~,~-~~9.Jr~?..%~ i1~ 

~ª' auaa bení'eito;,'iae o que em, eeu,,~odo 1;1e, l:lnd,tah,,M1P.a~~~~~\1é!J ,.:,.,,' 
torra de euoeseororea p.e Jos{ .Fr~no_if3P,O: MUÍa.~91: aorJ?~.en:t1e ,.:~,9~~ :t9--~ _;\). 

•' . ' ... ,. 
ra de herdeiros de João· Alve13, d.a. Cpstâ í ao,.Norta t·;·9.0f11:(os__, ~~~,:i. .. . 

•JI 1 ,. ' 

ao ·Sul·, oom os morros I u.ma. J:)tilrte i equi vale~;te 1 .a .. ,Dr$ 1 l.Q;ooo, 00 ( ~~~j)~r! . f ... ;. 
mil cruzeiros), 2 , •.•• Dt.1.as .terças_ ·par:tes. do s!t10 .denominaaoJ.:t.(ll~miP:, >\ .:_._ 
nas terras de Almo;fa.la., ~unic!pio -dá ... I,tarema..t r_ des:ta ··Coma.roe.~·, Dl'3d: ·_· · · · 

1 

' 

do em seu todo 850m00 da: ?fp:ttte. ea Sul t · :por1 3jpmoo .. , ~e, N~~oan~.:.a·~_.P.9., 
ento, que em. seu todo se limita.,., ao Nascenta, i ootn·ate:rra.,, de.., ~~9. 
eo de Andrade J ao 12oenta1,· com terra, -de euoessoree r.{;lai Joãot tM~onio~d 
dos Santos, ao Nortà, com -terra• de JoeEÍ,trerino J.le1.Freitae,.,:~ ... -~.o:.~,- 
com terra dé l\larià de llar:l'os. r uma ,parte .~qui valànte, a ,er$_ ,1-(), !ÍÔ!l) <>f ~;: ·:· 
(dez mil .cruzeiros) 1 .3 )-.nua.si ~erçà.e.,.·plrt<3S)iclo ,_s!t~p. ;d~nopiintS,~o.~ s.!~11 · · · 
ti o do Aia, nà.à terras: ,da Almofala. * <Munia {pi o de )~!!llliB,., ,-.d~~~1..1C~J . . .... 

marca, que .em. SOU. t4dQ' m~de t .1318mÓ() · d.e ,~aSOOll~Et lJs {J:!O~nte, rH.P9%'~tJ' •. : .·:· 
. r 

dá · Norto a s.u1 ,. e :que em· seu, .tod,Q; ee1 1imi tt;•~- t\~:JNas..o~u:rte f.) •. o~~<:ti~ ..• · :·) ·' . 
ra .de Antonio· Gora.ldo ·Alves <JJ' pe.;'.té.,~co~· AgrA_;pillq ~~•h~~·.êo~J.~~ ,. .. ,.· 

' ' . ' !, 

·poe.nta t· oom ·terreno. ~e ;P.e,dro: ,Alvàa:~a.,C.9s•1·tli;_ou~~s,),~...t~.te,-vqo~.,Q'- 
Eatrada qu.e condua p. 1,P.raia 1:·~o .llq~te ·, <Qomr~~.:3~·-ª.~~-µç~~~.P.;',~~.~~;q,..~ 
nânod o Francis co cruz• e ao. Sul• .com 91:J, tv.pdiqa 1 d.o~.; q~J;>,ta_iad~e .q.J..; ·· 

.. 

' /) • ' ) ; , , 1 H' , 

.. --------~--- ..... _ ' -- -·--·--------- .•... -~- 
·:.r 



1""\ ·· .• , 
: .. : . ;!, ·.: \ 

l.., .t1 1 '' 1 
j tv . ; , '" ., 1 • . . :--.- ' º:~~~ o pa.rta com a Praça da !gra;ja;', uma par~~-aqu.ivalante a.~$;·; . ', : ', .·. · .. 
-.-:::.:..:. ~, .. Q, 000 • 00 (-dez m.d.1' .çruze ir.os ) · t \ t1+.,.nuaa1 ~art;,asi J "M.1,=iteen1 e uma fa~~- de · 

\ ...• 1 ~'.rJ -il1.J \.J'.J /\./HfffI.Jl..:11 Hi.J 3U'U t..JJ1 . ·. -ik ... ·.: 
,~erra c~III. a denominação de .li.J.MOFALAti (oont{guo ·ao sítio P6dro···M~:Ot·. ·· .. :. ·:.· 

. \• r."'i, / ,, .· 
.,,~ti.ii~o:(pio do Itaroma, dea ta Co~:i,P~~~r·quo em, nau todo mede .OÔJ!l2º. de.,!,~· 
frenta, por igual I quantidade a1,Jn~9 •. , 1imi taruio.:..ee ,.:., ª N~~ijif!th t · 
oom terreno de Agripino Tomaa clttS-õ~a J ao ~oenta t oo~ ·~ :t:;~~~~<\~.il·f~~:,;iJ. · · ·: 
euo~r3~prea de Valdemar Jur~?~+P/\ da Sil"{e,iraJ ao .Norte, oom, >vEatr~~ 

... ····,~··-: .. · Ut L· .. J •• ~til / ... 1,í,.ll\<.1.) ,, . '., '·r,,._r,,::; 
.. de--)?a~,os, a o.o Sul, com terreno a.inda' doa moamos euvêss.ores ·val~ ,. 

~ ,· 1 1 ' 1 : 'p :~ . · •. 

~~ Antonio ~a Silveira, ~Hffii~~)ª.Cl:~yarente.; .ª _cr8.: .. ~ ..• ?,q_6;Q~(so~ .\... ,·./ ::.-; 
. .. . . . . . .· ' . 't. \. . 

iei.»µ.l ~eiace~~oa a ~-a~s(!nta,, e ~oia cruz.e:i.roa.-_e,.sees.enta. e: ~eiQ 9eJ1 ·1 •• ::.· .··,,-; •• : 

,ll'-'! J (',1 :: :·· ... ·. i ri!, r ur.r r', ::\ .' , ;1qr •11;1!·.1r.fi; 1 .--:: /~H,)O.r~ ~{'Jl-I!I"f 10IV~1 <) ·: :: · , 
tavos • PJW QmTÁRIOI FRANCIS O A O lO D SQÜSA ~o. .:fa.lOo .d · 1 it.,·.,-, \_ . ,. 
d.i :·:/1·:;LJ,,.~-~.:· e··, ~> t'Jlf!'.~·w.1•.inr Y ~) ;:~'J,~: nb r~) c:~1nllrtfI ~J; o·o,ú~'J.7 oi~for:ir . .,, ,··\,1 ~ i 1mo ANTERIQllf OJ. (ia J.4attt.fc~a l.1'812. -f11A. ~4, .do Livro 2..a.~ maior* •\ ... :-. :··· 

i \.. ':>•') h\.l ut··1, dt!líl '.l,'ll(l ,.m,r.d'.:'n·m tl'[fJ.J~:r on JltW'JA. ~l:5'-u:rn.mroJ, ·. ,. L~- •,: 
pqrç~q P.:e~.f~: ,qµ-ttó:r;lp,!r 9 Q!;t~J~.?r~ (~.).)\:o~Yt+,q:,.~,:L:pá · Roôha-.xl,?C :xix:~., 
'~::9l-i,1·~t8iJ~&;i 30 · dê ''Ji\lhtt>' ;g~.::1·, 990.: N6St· 1ierm0°é~•;â~;~F~#}a!l. ''dtfr-~t.: ~;;~_'.;, ·.: : .. :'.. 

~ :.1 L -. ~i; 1: .i~ 1 1 • • • l Ti ·., 1 r. ', 1 1·~ oi·: l·ô,· :•'•,ri· . 1'). ..• : , •• · ,,. ••• ',..J,, ~: 
.: tlllà1·1 •x~~f ~.º . ctoa · auto~ dEf. rnve~tet'r:t~~ ~--'.P~~~~(~~.a }'~~~~cl~~~~~.,.\• ·i,·. ,·_{}. )/~:f.> 
\pori: tal~~énto' · dé F.ranº=isc-f:~lt>nioli~dêl).o~.âti *~i.~d..3~qüa~~.~~~;~~' .. · \:'./.f~·;:0 

.• ·. • : , '~ ·i·· - . ~·\~· ··< .,~ ...•. ,z ... 1'. ·.· ....• ~ .. 

alo'-·eipeA~r,.nté ·dõ .. C~t&t'iO, l~··i lGXaf!~f(itâes~tO~bà.j~i~~~i, .. :\ '}.(.,: ;r, ., ".f,,, •, '. 1 • ~J. ,,, ·'· ,. 1." !• ;•,l,,t'I." ·,ie.· \..,~ •f ! \.'' 

norióré.tá··1t esmo·· ~aa:1nacl~I !)é.lo :mrtt:·-Jruiu~:aê··.~ihirêi.,t<ffaa'.··\db~olii;.; :nr.~·'f~~·~ ·\>.)~ _ _.:;· .· , • , t ' 1 , Jf 1 , ', •,' : ,•, '',~~1 ·~ lt, l ,;.,·lff,'r• ,,,1',11[T~R,, ,~,\!~1'1,.:,'J '·', ' 

rranetec·<>.'ná.r1év±dê~ .: ·:ae. Fi,~f~t~v1e~; reJ.aàtãd:<>J·:_.a.,/i~,i.~~~ii;~~Iif,~~~~:~ t~/1!·?;';:~·-· 
. 

111-~ 989 f'\~e '·~~ye~s ·. ~-~~~,*~.i!1.~-.,~~1~é~~zi:tG: .:~:'tr.t,~~-t!l;;,.;~~~(i,'~-d~~f~~t ·:·1~;.·~·-·,>· ::/· ·. a~~\'~ia~~ he~d~:lra~ t_;·.''.~]~1A~_'.E!l{Y,~tpt:~~íilf:'SP~, '.:°~~s~~f'.*-~f.;À~~~.io~·~' '.(i>: ·_-.:· . 
FOUSO (])1]) ·s'otJS.(l. t.; reé f aen teâ J ehi ·, 1àtdbfa\~ {,dêa~ Jio'~d~,~~!'.(it}2'.~.-'.IN.~)f :i\ •/ · :· . · 

0 , ,I '{ ',: \' \•\ I :1,._.,, ', ' ; I ', 1 / j • ~ L 1',1• .,• ';,,, : l .' , ' ' 

11rnlJi1 :trni, sbtJsA \ ·; e<:Jltéirà'r ~ea1âtl'.lt~·}~·:,F9~-~~-.,,,;~,·s.mbaef·ii,r~i.Pü~1r~ :l~_;-: :'- ,: :: . 
~ • ~ l • ': • • •: . , ' , .• . • ; . , • . • , , • • . . , ' • , ~ , •\J , , . •~) r' ' • 

,porta'd~roa· daa1 'Id.ahtidtj.d~s· ND_~ií:;\.~~Oijl,8~71'0· .. 't~_6i~.7~~} .. ~P8~:·i'~~'.:S8aj,: r:·.:. ,; · : · · 
ÇEft' ~1ê';: doÉV-OPF. ·Nga ~' :,rjJJ.•·)··4~9 l'.~73;·~,~-.:~f r'Y.~~fl~~~fêl~~~-~#~·~pa~~t~~~~-ª:~1,:j _-:~:J:'·::\::w~.:: ... 
dt/ étul ·1e·af too··-~âitf:tVâ:J.o~Y-doi -Ô~t}t31'1~66t{i68('.ti(liif;1i'~ :~s·-~s· ;mi~':iseie·: ::·f ." Jt·: ' ·-· ' ,. '• 1,, .,,1 •' , ·, • ,r I•' '. ,•I ,'·.'' 1'~,.,·,'I ,.'' ,, ., ', il, ~ 

b·entõEf_ e, ee~Sêhtà ··e/ seis' '~ruzê~õ~·,,:·;.~éSS~ll~)_~?~~·~~t.~/1.f.~~~~Q:' )1~~:'~·· í·:, '. :.··.· ... ·. ~ ·· 1 

'condições,· i, · apham~~.-, :cad~s.ti~dõ~t~~ :m.~.1~;0.~m:1~fs1f~~.~~te~~:dado~'.à /· .'. · · .. · 
,,J.)!..CÓdiBO dó. 'imt!\rell tl41 097.,.()08. •.290·,rlfu'eU:;.tbotal:1~1;4,; .. ~)~dduloJi'fis:Ll: ... ,./1 

, • , ' , ~ 1 ' , I • ' , ,• ' • ' , .' ~ ' , 1 i' .-. ' , J , , ' , ,':' • •••• • ' 

:· àa11 ·'~~ ~bi ·Ng · de -m.ódi0.o'sí1~1so~~b:_1 ·:'olJ;~a,. •. h~~c;â:~:(:~!._á~\-~.oe~ ~:::~~':';~\; ,· ~ ,- 
.1 to· a · 4, 5 t· ·2 )-Código' ·do '..1mów11 1-}L~;l o 7< _9~_8/9~~ · . .:4.t'~.,f t~.~lL~ · /J\º,;. :Mf, ': ::~i}/1~i({;.':· 
.. dtiJ.o· 'fieca11q;!5 ,o, ·NQ 'â~: '~óclulô_~.~ti ~~tà * 10·~~7~r:~~~ã~t.~:~•~9;>J~1• ·:1 '/··.:,:1+.\l:: 
.. ;r.aroelamentôl' 5 ;0•· 3}•C~ditJC>·1"<lo·~UJicfy~':t.1'.. 1~4~t\~9'7.~·~006Ji·2d5f 1~,~ae·tt~_.ta ,;·· .. · 1 •• • 

12-.0~ · M6d\Gõ :fiticall _· 55;0J.r?flf dê':~&4uios·) __ r~~~ca:l~I. ~o,.1'a~_: 'Ff~1~o}° ·;-~:;.: .. ;· 
, '', , ' '' ~ 1 \ ., I , ' ' L 1 

mà :ae·1paroálàni.tirit.01 c12·;0·.1"-'·,4').:.ocfâ1gp; do 1~~vaJJi) .. ~,.:097~J0,081/2.ai.1Ã. ·· 1' 

. • . . . f . . . . ,. , : , , . t , I· .. 
rea.1i totâl i · 41,0,- ·tt,ri c1t-r nt&dü1bf:1''f :é:1~·ca!ÍQ *J,'·Q.;S,{r~.lil.&.~~oH~i~~ai~ :t5!S·~~ •. 1· .. 
F.rdç&:o···lilÍhiiná· do 1~óãlàJnãhi·o ~ ~~o-r;\ ·10) 'oi1:~1~1 Í(á'}IJo.tt!vi~;.t~eI!lpt/i~ · '.1i /. 
cliê., 1Ertl 'o ·qué· rú{ óorttirln!i ém dtto !:~i-vró;.r.s~b:ri~:.i ~.r.~~.q~e:rld<;>j'·qud:t~J ?::···, 

'' . ; l : , :· . 1 • ,: : ' 1 ' ' • 1 ' : •• •• • ,' 

aqui bem ê :fiel.menta . transcrev!• .cJ?.ou.-f'e • O Ofioial~ AcaraÚ( CE),', 17-· de 
•I :+ l • ' ,' , •t '• , •..•• 

Janeiro de 1. 994. O Oficial do Registro. ,, : , . 'í 

• -·- - - ··---·- ---·- -··--- • r~ ! - . --- - ------------- -- - -----· ·- _.J,' _ __...i._ ·-------~-------- 



r 

, .. , "' 

---·-· •• -••• ·----·- .. --ui._.- •,·, 1 nC1C"~1,'""'i'lll'jl' .!., ;\ ~: . . ·--·---- . __ 
'IY 



. -·--- ------- - .___ 

- 



', 
Jr::::_· 

;.•' 1 ',.:, 

1,,, 1 

,.,. ·1, l ···i'' •J!,r·.-rhr~A 

'1(, 

'1 11' ·, • ,,, ' '.,, ,I >;" t 11'.JfH(1'1 J:''1"[:·····r~··i (;JJ1fn•;J:,r AÍ) D'l·r•')+ moo .[rr'' 01..• . 2°. CARTORIO . . . . . " • r ·• <., . • :'i _r' ''1 ',"l l•·i:i1'11J n .~1·1-uc1tl .rJ!•;IHr>:tr;dlxn ~.!1!1".f'Jn J:1JH1 ,D.ré!!) OJ"l'Oll 
OfAVIO FELIPE ROCHA, 2° .. Tabelião Int, 2~. Escrivão do Crime e d e· ·1 

' '·," · ,, • ',,- •11•1, ()-1· 1 fl "'' ,.. '"·1 c1.,,·, 1 ••rT 1· 1· •; J I '" 1 "1'·. · r·r{ Oc• lVl lr • - ., • • "' , 1 f ' , ~ .•. • , 1\,- ~ \ '- • , J 1 • • / 4111 • 4 ') IJ J 1 €)1 ! l .L. 
r ?fi.cial do_ ~:g~stro ~e l~~veis, do_ de lítu~os e Documentos e, do de 1-Iip~tecas . da 
e · . d, A, ( ';' 1l <'E1 '. ·d~ 'd;'ir·~u:.1 á' li !i P.ll1ru1rlD\ . r•rrrro ob ofJ.n?1 . .l'IJ.-iÓW.0f.WÜ 
omarca e carau ao ssta o o \...Car , por norneaçao legal etc. . , 

•. ; " •• ! • ; '" '·' ":: I' Ce~tiCié61 ~Ó-;11b hm<tfacútl';11 ar \td"l'~ r r feq~~~in1chrJ11~hi\;hc) 
DA PARTE INTERESSADA, tiq{;_e ;: t;J f~~ :w26 éi/;; ~1~b~í3!~~'\iê :Tr~n~crição 

••• ,1-l1,,,.,,1' ,d, \r·••11'll'O · & 
dus Trtu1nmiesoos, dos to Cnrtório u .rnou otll'BO J ·oono·t& o Hosia·b.-o do· 

1 ,. ' \ 

teor seguinte: !{,!..DE ,ORD]J!M.;--··12·.984·;--'DAT.k-i~-·30·-~e-Agosto,\.de l.967. • 
CIRCUNSCRI,QÃO~ Acaraú. JlENOMINAQÃO OU RUA;§ NQ; Águas.,Belas. CARAC i -·-.. _) . 
TEg.iSTICOS E CONFROHTAÇÕES; Uma área de terra de criar· e~plantar,' 

• • 1 \ '/, '~\. 

rio lugar A'.:GUAS BELAS, distrito de Itarema, deste Munuo!pio,w;!e.~êo - 
marca, medindo cento e cinquenta braças ou sej~ 35~oó·;1'~~-;~111:~a 
com os fundos que se encontrar dentro dos segitintJs;,i~!?:~!:S~'·a_?-}• 
Nascente, com torra de herdeiros de Antonio Adeoda\;~de Siqúeira;• 
ao Poente, com as terras de Manoel Cacau; ao Norte, c·oJ::o'-Ala~ ---- 
do Sargento~, ~o Sul, com as terras do SÍ~io ~~...9.. Miguei, compreen 

dando duas casa de tijolos e taipa, cobertas de telhas, coqueiros, 

e demais benefeitorias existentes feitas pelo comprador, havida~ 

los vendedores a terra em maf or' extensão por compra feita a João··• 
Alves da Costa e sua mulher~ conforme título devidamente· registrai 

do no Cartório de Imóveis desta Comarca, sob NQ 1.173. fiOM1},, DOlVllCl 

JdIO E PRPFISSÃO DO ADQUJ,REN,TEt FRANCISCO CARNEIRO DOS SAN~OS 'FllHO· 

residente e domiciliado no lugar Brejot desta Comarca. ll,OMEt,.ROMm.Qt 
LlO E FROFISSÃq,DO XR4NSMITENTE:. Adonias Alves da Costa e eu.a llIU - 

\ 
lher Da. Iraoema Alais Alves, proprietários, residentes e domioi11. 

a.doa em Alm.oga.1a, desta Coma.roa •. ~fmo: Compra e Venda~, zo!fNA DQ', 
9LÍTULO. DATA E SERYJiliTUÁRJ;O: Escri turapa.rtioular d.atada de 23 ··de ! 
gosto de 1.967 • .Y:ALOR DO CONTRATO: .• Arbitrada em Cr$ 50.000,oo(vin 

quanta mil cruzeiros novos). ,CONDIQÕES DO COHTRA,..TOs Nenhuma. NA e~ 

1una Aver9ãções continha o seguinte: Na conformidade com o levanta 

L---- ------ - ··-- ---- -~---------~·-------· 
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menta topo~áfico, :ºi to pelo agrimensor Rosálio M. Pon~es-CREA 259( ·;}~; 
AE, 9 g Regia o, 110. imov.el 1oons,ta.p,t~ rda.· 1Tn"eeente1 ,tranecri"ao mede 335m0 •.. 

· , · · ·, . -' ~ _ 1. :i ! . 111 Jj \d J 1 '11 1-\,.fU t_; \,I' ~ ~~ n ,. 1 
por cada uma das linhas de .frente e :fundos 3.405m00 por cada uma das .. 1 1 

\_.!linhas laterais(nascente-Poent~.)l:;f~rfazendo uam ~rea de 114,0 hectã 

l ree e limitando-se:- ao Kesce~~~;; .; ;~?_d~ terra de Joao Adeod~to d~. Si! 
queira; ao Poente, com terra de··m:anoel Andrade Coata. no Corrego de " 

são Miguel e com, o Córrego do Lameirão, estes compreendidos no im.Ó .1- 
. i ,. <r , ) ,- : , (1 I , q : 1 .: 11 • 1 

jvel averbando; ao Norte, é~m-terrà dé ·Teresa Fernandes de Sousa, r 
ao Sul, com terra de Elesbao Ferreira Gomes, estes, Nasoente, Poen1;e 

( ) Í 'd I j ! li·. J . '. ' 
Norte e Sul, nas cercas exmstentes. Dou-fé. O Oficial (a) Otávio Fi- 
lipe R~cha. CERTÍ:Frbo j · inàÍmeilte't~~h~'ihrt~. 'i~6i~P. Jb~~~~ (fti;0e , 

• • 1 • 1 i ,: , ', !:0 sflf' ,·'.1. ·, ·•nllill J. ,,[_, f>f1 ,?.!'..l'/IJ(fll ~th fnJ<!J!:1'15J (li) ]f:/')110 
desembaraçado de ôn a cláusula e Hipo.teo~, pelo aue firmo a pre~elte · 1 . :1 I· ' r • ·11,. ,rr1,•,r1 1'1'J .,;,1 ·1 -, t 011 1:if11,Jr!Ü niJ IJD'HDh. '.)t, frJ"lt~(O'O.) .· 

i certidão, paz-a to. o~ . o . ~~~,.l~,qd~ni~.~ ~P,hi 1~9, que dou. a. minha fe. l . , . .... .. Ac~~ú CE) /?~ M, ,J,~ • , ·~· , (li ~ r,ip4 , AO Alli!)i 1:~ '.lfü '1'1' i!fc<[ A([ r 
\ 

. ., , O acaa do Regi.a Q r, •• l .,n •.• ,1r, 
·:, , 1 i~" ! • , · ,,ry 1 · . "' "'' o,· , · · .. · : · 1 , • u , DOOf.Hl :m~~fUJ'l,J.,: 1:,.·~j.J 

f ~~ , , •.• , .-, ! • ~ .1 _,i....;.;;::;. ;;::.,,l;JI,~~"+-.;...,.;;;;.;;....;;;;. •••• -, •.• -.~ .. '!"'1.1~,~.,-~~.Q_!U ~ oJ- n tJJne '?l ., o r,J 
! 1. ,, ,' \ 

' •••• ':1• _t.~~~1-~J-~L .. ' l3~)}.l ;.) t~~.m:1ll • h.rrrnoA J..QÃ1líJD.tmH,~RlQ. 
~··!·r,,1· ob .1rn·:th ,cml.l •88ÜD.\'l1l1011'ilUO:J ~~ i::~O~)IT~1:fia~. ~ .•.•..•. -- ••...•••. " .~.~-........,._.. :..,l!,_ ...• 

'"'h • •'.r•1t''TL1J· I !l.n o.J' .i:·r~i'n.t.h '3AJ~m r.~AUnÀ. '!S}}JJl O!I 

r:r · ;, ·~ ! • 1, 1 n r-·~1.1.1"tcf .cJ r: !'' I un l; o '.) ot n oo e úrt.t bem i l30'll\tJ. 

'~:,,. ·'11: tt·'b 0 •. 1.tnnf, 'IJ-:i'TJ rto onn ea suJ nobrio'r no moo 

·,. ·h/ r•.l.ir·.,j cf/1 ~lfl no'l.tOfl'tElt{ aJ, n·.r-1~1:t nro n t"o;t1rnor.nl'I. 

\ ·1 •··-~· . ".! ... ·.i n: :m··1n~> lncwP~.1 0h nuTH>.t rw mo o ,ojn00~{ o.n 

'j-'í''·•··· .. :· ,., .'·''-·.;' r1J·: ~}i·.!\:, ufl ~~!:·r1n,1· nn ruo o ,J:111'3 01f. a·,otrro;y:1..nB oI, 

I ~ · i ··: ''') 1·~, -v l: .! ~,h ,1•·1·1r,t10::, ,rq.tJ;,l A rm.[ot;lJ· 9.1'> .e.n.no n.wrb ofltWL 

t ' ~ 
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FILIAÇÃO DE DOMÍNIO: 

REPÚBLICA FEDERATIVA 00 :BRASIL 

COMARCA DE ACARAÚ 

2°. CARTÓRIO 

OTÁVIO FELIPE ROCHA, 2°. Tabelião, Int. 2°. Escrivão do Crime e do Civil, 
Oficial do Registro de Imóveis, do de Títulos e Documentos e do de Hipotecas da 
Comarca de Acaraú do Estado do Ceará, por nomeação legal etc. 

Certifico como me faculta a Lei e a requerimento verbal. 

da parte interessada, que, dando busca no arquiv~ deste Oartóri~a 

meu cargo, constatei relativamente ao imóvel denominado ÁGUAS BE - 

LAS, hoje do Município de Itarema, desta Comarca, pertencente a 

FRANCISCO CARNEIRO DOS SANTOS FILHO, casado, agricultor, residente 

no lugar Drejo, desta Comarca, a seguinte filiação de domínio~-Me 

dindo uma área de 114 hectares, adquirida por compra feita a Adoni . - 
as Alves da Costa e sua mulher, Iracema Alaiz Alves, por escritura 

particular datada de 23 de agosto de 1.967, registrada sob nR ··l \ 11 
·, ·. 

12.984, fle.20, do Livro 2-R, em data de 30 de agosto."de 1,.967; · e 

estes Adonias Alves da Costa e sua mulher, por oessão· de João Al - 

ves da Costa e sua mulher, TeÓfila Rosa de Oliveira, por escritura 

particular datada de 28 de dezembro de 1.947; e estes João Alves, 1 

da Costa e aua mulher, 

verdade e dou fé. 

primitivo. o referido é 

culado sob 

Data 

imóvel acima, acha-se matri 

dea te, Cartório. 

. - -~ - 
'l,I' 
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Fundeçio Nac~nal do ~d~ 
MINISTtRIO DA JUSTIÇ.t. 

11 Sup,rinttndlncia Executiva R,11lonal 

EXCELENT1SSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) FEDERAL 
DA 6~ VARA DA SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DO CEARÃ 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO • FUNAI, 
Fundação Pública Federal, instituída de conformidade 

com a Lei nº 5.371, de 05.12.67, vinculada ao Ministé - 

rio da Justiça, com sede no Setor de Edifícios Públicos 

-SEPS, Quadra 702/Sul, Edf.Lex, 30 andar, Brasilia/DF , 

por intermédio de seu advogado, constituído na forma 

do instrumento procuratório anexo, este com ende 

reço na Av.João de Barros, no 668, Boa Vista, Recife/PE 

onde recebe comunicações, nos autos da A~AO CAUTl:.AR - 
processo nQ 94.0006280-0, requerida por ANTONIO MA10S 

. DE ANDRADE e Outros, em curso nesse Juízo, apresenta~ 

do sua resposta, sob a forma de CON~IOrAÇÃO, em prazo 

hábil, vem expor e requerer o seguinte: 

I - P R E L l M l N A R I S 

A • DA lNCOMPE~!NClA ADSOLU'l'A DA 
JUS'l'ICA FEDERAL 

O 1. O ato administrativo que se pretende 

atacar é a Cllleclaração de posse peraanente iJmdígena e a 

deterD.i.lmação da deaarcapo de atribmi.ção do Jliuistrc de 

Av. João de Barros, 888 
Boa Vlata 500.50°000 Recife PE 

(081} 421-2144 



02. 

Fundação Necloneí·do lndlo 
MINISTtRIO DA JUSTIÇA 

st Sup•rint•ndllncla Encutlva Regional 

Estado da Justiça, sob a forma de Portaria, de acordo 

com o Decreto no 22, de 04.02.91. 

02. Logo, há incompetência absoluta do 

Juizo Federal, pela competência originária do SuS*rior 
Tribunal de Justiça - STJ, pelo ato que se pretende 

atacar ser do Ministro da Justiça. 

03. O§ 10, do art. 10, da Lei no 8.437, 
de 30.06.92, estabelece o não cabimento de Medida Ca~ 

telar ou sua liminar, em Juizo de 10 grau, para impug 

nar ato de Ministro de Estado e de competência de Tri 

bunal: 

11 Art. l Q - ••••••••••••••••••••••••• 

§ 10 - Não será cabível, no Juízo de 

primeiro grau medida cautelar inomi 

nada ou a sua liminar, quando o ato 

impugnado sujeita, na via de mandado 

de segurança à competência originá - 

ria de tribunal." 

04. Verifica-se que a cautelar, embora 

dirigida contra a FUNAI, visa evitar o ato do Ministro 
da Justiça que consiste em: 

( 1) declarar a posse 
indígena; e 

permanente 

( 2 ) determinar a demarcação da 
Terra Indígena Txe~mbéJ 

05. Ademais, por ser a cautelar meio ini 

dôneo, provoca a nulidade dos atos decisórios, inclusi. 

- de Barro•, S68 ~ 
Av. Joao 50-000 Recito PE ,:/ 4 

Boa Vlst~0':,~f 421.2144 .. ; Y 1 
/ 



03. 

Fundação N•çlonal do lndlo 
MINISTtRIO DA JUSTIÇA 

31 Sup,rint,ndêncl1 E xecutlwa Regional 

veda citação, proferidos por juizo incompetente, de 

acordo com o§ 20 do art. 113, do Código de Processo 
Civil. 

06. Assim, vem a requerida FUNAI 
a ineompetincia absoluta do Jui10 Federal da 31 

arguir 

Vara 
no Estado do Ceari e da própria Justiça Federal, para 

processamento e julgamento da ação, pelo seu objeto 

ser at,o de atribuição do Ministro da Justiça e de com 
petência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 

B - DA IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CAU'l'E 
LAR - IMPOSSIBILIDADE JURIDICA 
CARENCIA DE ACÃO 

07. A presente ação, embora rotulada de 

cautelar, trata-se, na realidade, por via obliqua, de 

verdadeiro interdito possessório. 

08. Há proibição legal de interdito po~ 
sessório contra demarcação de terra indigena, nos te! 

mos do§ 2Q, do art. 19, da Lei nQ 6.001, de 19.12.73: 

"Art. 19 - As terras indígenas, por 

iniciativa e sob orientação do órgão 

federal de assistência ao indio, se 

rão administrativamente demarcadas , 

de acordo com o processo estabeleci 

do em decreto do Poder Executivo." 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 20 - Contra a demarcagão processa 
da nos termos deste artigo não cabe 
rá a concessão de interdito possessó 
rio, facultado aos interessados con 

Av. João de Barro•, 668 
Boa Vista 50050-000 Recite PE 

(081) 421°2144 



04. 

Fundação N1clonal do lndlo 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇ1' 

31 Sup.,1nte11dlncia' Ex,cutlYa Ra11lonal 

tra ela recorrer à ação p~titória ou 
à d~marcatória." 

09. O nomen juri• atribuído a ação é ir 
relevante, importando o seu o b j ~te, caracteri 
zada a presente cautelar como açãú possessória con 

traademarcação,que é vedado e faculdado somente a 

ação petitória ou a ação demarcatória. 

10. A ação é cautelar apenas na rotula - 

ç ao, urna vez que tem seu o b j ~ t o caracter!st.:i. 
co de ação possessória, porém inadmissível. 

11. Inclusive, o Tribunal Regional Fede 
ral da 51 Região entende pela a impropriedade de caute 
lar que objetiva proteção possessória contra demarca - 

cão de terra indígena: 
Ementa: "Processual Civil. 

Cautül&r que objetiva proteção pos 
sessória. Caráter satisfativo. Des 
cabimento por impropriedade da via 
escolhida. Apelo improvido." 

(Apelação Cível no 1372/AL, Apelante 

Usina Alegria S/A. e apelados FUNAI 

e União Federal - Relator Juiz Láza 

ro Guimarães - publicado em 01.11.8~ 

Doe. anexo 

12. Assim, por somente cabiveis Ação Pe- 

titória ou ação demarcatória e ser imprópria cautelar 

que objetiva proteção possessória contra demarcação de 

terra indígena, há carência de ação, para extincão do 

processo sem julgamento do direito, nos termos do art. 

267, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Av. João de Barroa, 868 
Boa Vista 50050.000 Recife PE 

(081J 421-2144 



Fundação Nacional do lndlo 
MINISTÉRIO CA JUSTIÇA 

a• Superintendência Executiva R111lonal 

05. 

A • DA AUSINClA DO PlUilSSUPOSTO DI 
AMIAÇA I)I LISÃO GRAVJil E DE J:>IF_! 
ClL RIPARAÇÃO 

13. o pree@11e &dmini1tr&tive d• domAreã - 
ole de Terra Indígena, por si só, nle tom ter;a para a 

d@@in1t&lA;le dos requerentes da cautelar, porque depen 

de de regular e próprio processo judicial. 

14. Para a rotiradA de nle•!nd101, por de- 

pender de pree@11e jud1e1Al prõprie, são &11@;ur&de1 a 

eles o direito a &mpl& dêf@IA e aos r@eur1e1 cabíveis , 

como garantias constitucionais. 

15. Inclusive, por di1pe1i;Ao eenstituei§T. 
fiãl, é assegurada também a 1nd@n11&;le pelas benf@ite - 
ri&~, quando constatada a beã fi da eeupA;le nle•!ndiã, 
no interior dos limites da terra indígena. 

16. A m@didã eãut@l&r é decretada pela ne 

cessidade de a11@gurQr a ctieieiã e utilidade do proc•! 
10 prineip&l, o que inexiste. 

17. Escreve CALMON Di PASSOU: 

" a tutela preventiva processual 

(eQUt@lar) é necessariamente in1trwn@n 
tal e nunca 1atiafativa, porque rela - 

cionada, necessariamente, a um proceu- 
MO, dito prineip4l, cujo 
útil l)u•c& AMHltJU:r:Ar. li 

Z'CIMUltado 

(Comentários ao Código de Processo Ci 

vil - Vol. X - Tomo I - Ed. Rev. dos 

Tribunais - pag. 46/47 - 1984) 

Av. João de Barros, 666 
Boa Vl1ta 50050-000 Recite PE 

l 081) 421.2144 



06. 

Fundação Nacional do lndlo 
MINISTtRIO DA JUSTIÇA 

st Superintendência E xecutlva Regionel 
~ 

18. A cautelar, em que cs seus requerentes 

pretendandiscutir a validade do processo administrati 

vo, não ter forca para a desinstalação delesnão-indi~ 

inexistindo ameaça a eficácia do processo principal. 

B - DO MASCARAMENTO DA PRETENSÃO 
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DO 
DIREITO E DE CARATER SATISFATl 
VO DA CAUTELAR. 

19. OSrequerente.sda cautelar pretendem , 

por via travessa, antecipar a diacuaaio quanto a vali 

dade do processo administrativo, na sede da cautelar, 
com a pretensão -- indevida -- de pedido liminar. 

20. Trata-se de pedido mascarado, cuja 

intenção encontra quatro obstáculos: 

( 1) impropriedade de cautelar que 
objetiva proteção possessória 

contra demarcação de Terra I~ 
dígena;- TFR - sa Região e/ e 

a Lei nQ 6.001/73, art. 19 

§ 2Q; 

( 2 ) vedação de interdito possess~ 

rio contra demarcação de Ter 

ra Indigena; - Lei no 6.001 / 

73, art. 19, §§ 2~; 

( 3 ) impossibilidade de discussão 

do direito na cautelar: e 

( 4 ) descabimento de caráter satis 

fativo da cautelar - Doutrina 
e jurisprudência. 

- de Barro•, 869 ~f(/X Av. Joasºooso.ooo Recife PE / Boa Vista 
4 

/ 

(081J 421-214 / _ , l/ / 
.,/' 
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07. 

Fundação Nacional do lndlo 
MINISTÉRIO DA..., JUSTIÇA. 

s• Superintendência Eucutln R•glonal ., 

21. Assim tem sido o entendimento do Tri 
bunal Regional Federal da 5~ Região, novamente trans - 

crito,aplicável para reiei~ão de cautelar corno rreli.mi 
nar e no mérito: 

Ementa: "Processual Civil. 

Cã~t~iAr que objetiva proteção pos 
sessória. Caráter satisfativo. Desca 
bimenta por impropriedade da via es 
colhida. Apelo improvido." 

(Apelação Cível nQ 1372/AL - Apelan 
te Usina Alegria S/A. e apelados a 
FUNAI e União Federal - Relator Juiz 
Lázaro Guimarães - julgamento em 

11.09.89 e publicação em 01.11.89) 

22. Inclusive, a discussão do direito 
desborda dos limites de apreciação do furnus boni iuris 
na cautelar, por alcançar o próprio rnirito da princi - 
pal, que reclama exame cuidadoso e demorado em sede do 
processo principal. 

C - DA FALTA DO PRESSUPOSTO DE APA 
R!NCIA DO BOM DIREITO 

23. Inexiste o pressuposto de aparência 
do bom direito em favor dcsRequerentesda cautelar,pelo 
processo administrativo de demarcação de Terra Indíge 
na ser: 

(a) estabelecido pelo art. 19 da 
Lei nQ 6.001, de 19.12.73 

Estatuto do lndio; 

( b) regulamentado pelo Decre~o no 
22, d~ 04.02.91, com a alter~ 

Av. João de Barroa, 868 
Boa Vista 50050-000 Recife PE 

(081) 421·2144 
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Fundação Naclon~ do lndlo 
MINISTtRIO DA 11U&TIÇA 

st Sup•rint,nd6ncia Ex.ciltlra R•glonal 

ração do Decreto no 608,de 20. 
07.92; 

( c) amparado pelo art. 231 e seus 
parágrafos da Constituição F~ 

deral e art. 67 do Ato das 
Disposições 
Transitórias. 

Constitucionais 

24. Inclusive, o processo administrativo 
d~ demarcação tem o~d~cido os citados diplomas legais 

e suas disposiç~s, estando também formalulente regular. 

D - DA PUBLICAÇÃO DO A'l'O DE CONS'l'I 
TUICÃO DE GRUPO 'mCHICO NO ÓR 
GÃO OFICIAL DA ENTIDADE. 

25. A Portaria de constituição do Grupo 
~~ni~ de identificação e delimitação da Area Indíge 

na Tremer.hé-, foi publi.cada no Boletin de Serviço da ~J/ 
Edição Oficial, para divulgação de seus atos adminis 

t.rativo. 
Doe. anexo 

26. O eminente .lllle.lly :J[.4lpes ll!lehe:JLLN; in- 

t.erpretou o princípio da publicidadti, com o entendime~ 
to pela publicação~ Bm órgio otieiãl da entidade 
ou jornais para publicaçõe• oficiai•= 

"A publicação qü§ (;jffliW§ jurídicos 
~a.do órgão oficial. da Administra - 
ç-o, e não a divulgação pela impren 

sa particular, pela televisão ou pe 

la rádio, ainda que em horário ofi - 
cial. PIOlr õr~ (\i)~:i,4,d,-M.J. das entida 

des, ~ntende-se nio só o Diário Ofi 
cial das entidade• pública•, como 

Barros, 868 PE ~ Av João de 000 Recife · 50050· 
Boa Vlst~OBIJ 421•2144 /i y 
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s• 6up•tintend6ncla Ex.cutln Region.t 

também os jornais contratados 
essas publicações oficiais.'' 

' 
(Direito Administrativo Brasileiro - 
16a Edição - pág. 83 - 1991 - Ed. Re 

vista dos Tribunais) 

27. Pelo Decreto nQ 96.671, de 09.08.88, 
a Portaria de constituição de Grupo Técnico de identi 
ficação e delimitação de Area Indigena não está elenca 
dã entre os atos de publicação obrigatória no Diário 
Oficial da União. 

28. O mesmo Bely Lopes Meirellea esclare 
ceu a publicação de certos atos e em determinadas fa 
s~s quando de sua conclusão, exemplificando a licita 
ção, entre outros, incluindo atos administrativos di 
versos: 

"Quanto a publicação no órgão ófi 
~ial, só é exigida a do ato concluí 
dío> ou de determinadas fa.e• ~de cer 
tos procedimentos administrativos c2 
mo ocorre nas concorrencias e toma - 
das de preços, .•• " 

(Direito Administrativo Brasileiro - 
16ª Edição - pág. 83 - 1991 - Edito 
ra Revista dos Tribunais) 

29. A pub.lica.ção obrigatória no Diário 
Oficial à& União, corno determinada fase a que referiu 
H~ly Lopes Keirelles, é somente o parecer de identifi 
caçio e delimitação e o despacho de sua aprovação, con 
forme dispõe o Decreto no 22, de 04.02.91 -- etapa 
Ainda & se~ alcançada: 

"Art.. 20 - ••••••••••••••••••••••••• 

Av. João de Barros, 666 

Boa Vista 50050-000 Recife PEA.e;;· (081) 421-2144 / 
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st Superint•ndência E x•cutlva Ra9ional 

§ 70 - Aprovado o relatório pelo ti 

tular do órgão federal de assistên - 

eia ao índio, este fará publicar no 

Diário Oficial da União, incluindo 

as informações recebidas de acordo 

com o § se, 11 

30. Assim, a FUNAI publicou o ato -- Por 
~aria -- de constituição de Grupo Técnico de identifi 

cação e delimitação da Ãrea Indígena em seu próprio ór 
giu d~ publicaçio -- Boletim de Serviço, por não est;;.ar 
el<&l\cado entre os atos de publicação obrigatória no 

Diiirio Oficial da On.iio. 

31. Na Constituição do Grupo Técnico de 

identificação e delimitação da Ãrea Indígena foram i~ 

cluidos técnicos da FUNAI, do órgão fundiário federal 

INCRA e representante da Arquidiocese de.Fortaleza/CE, 

d~ acordo com o Decreto nQ22/91. 

32. A legislação não proibe a colabo- 
ração de outras entidades, onde a participação de re 

presentante da Arquidiocese de Fortaleza não vicia o 

ato, inexistindo qualquer proibição. 

- OOS CONCEITOS DE COMUNIDADE IN 
DIGENA E DE INDIO - ESTA'l'O'l'O DO 

lNDIO 

33. o Estatuto do Indio estabeleceu 

critério legal de identificacão do indio e da comunida 

de indigena pelo COfi~~ito •sposado pela moderna antro 
po1og.ia soc.ial . 

34. Para o diploma legal vigent~, o qu~ 

Av. João de Barroa, 668 
Boa Vista 50050-000 Recife PE 

{081) 421-2144 
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S1 Sup•rintendência E xacCitln R•glonal 

carac~eriza a condição de indio são a auto e a hetero 

identificacão como pertencente a um grupo étnico que o 

distinga da sociedade nacional e tenha ascendência pré 

-colombiana. 

35. A antropóloga MANUELA CARNEIRO DA CU 
NBA, então presidente da Associação Brasileira de An 

tropologia, conceituou o índio de forma sintética, ob 

jetiva e de acordo com a ciência social: 

"Na realidade a antropologia social 

chegou a conclusão de que os grupos 

étnic.os só podem ser caracterizados 

pela própria distinção que eles per 

cebem entre eles próprios e os ou 

tros grupos com os quais interagem. 

Existem enquanto se consideram di~ 

tintos, não importando se esta dis - 

tinção se manifeste ou não em traços 
culturais. E, quanto ao critério in 

dividual de pertinÃncia a ~ais gru 

pos, ele depende somente de uma ide~ 

tificação e do reconhecimento pelo 

grupo de que detenninado individuo 

lhe pertence." (ANTROPOLOGIA DOBRA 

SIL - 2~ Edição - página 111 - Ed. 

Brasiliense - 1987). 

36. Comun i.d ades Ind.Ígenas sao aquelas 

com sociedade que, tendo uma continuidade histórica 
prf-cornlombianas, s~ consideransegmentos distintos da 

sociedade nacional. Indio é quem pertence a uma dessas 

comunidades e~ por ela reconhecido. 

37. Inclusive, o mesmo Estatuto do índio 

em seu ar~. 90 esLabelece a si~uação de índio e tut.el~ 

Av. João de Sarro•, 668 
Boa Visto 50050•000 Rec:lfe PE 
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Sl Sup•ri11t.ndência E ucutiva Regignal 

d@, com~ os d:i:ce.itos, independente do grau de 

a.cult.uração, cuja l~ra~io do regime t:imte1ar só se dá 

ixr. SEflt.eA;a judicial e voluntar.:ii aDe:mite: 

"Art. 9Q - Qualquer índio poderá re 

querer ao juízo competente a sua li 

beração do regime tutelar prescrito 

nesta lei, investindo-se na plenitu 

de da capacidade civil , desde que 

preencha os requisitos seguintes: 

I - idade mínima de 21 anos; 

II - conhecimento da língua portugu~ 

sa; 

III- habilitação para o exercício de 
atividade útil, na comunhão 

nal; 

nacio- 

IV - razoável compreensão dos usos e 
costumes da comunhão nacional. 

Parágrafo único - O Juiz decidirá 

após instrução sumária, ouvidos os 

órgãos de assistência ao indio e o 
Ministério Público, transcrita a sen 

tenca concessiva no Registro Civil. 

38. Com efeito, a FUNAI é o órgão técni- 

co-legal para reconhecer a presença indigena no terri 

tório brasileiro e reconhece a presença de indios e e~ 

munidade indígena Tremembé, tutelados legalmente pela 

FUNAI. 

Av. João de Barroa, 668 
Boa Vista 50050-000 Recife PE / · 
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G - DA POSSE IND1GENA - DIREITO 

CONCEITO 

39. A posse indigena a que se refere o 
preceito constitucional não pode ser reduzida a concei 

de posse do Direito Civil. 

40. A posse indigena abrange todo o ter- 

ritório de acordo com os usos, costumes e tradições, ne 

cessário ao sustento e a preservação de sua identidade 

cultural. 

41. O direito natural dos índios à suas 

terras é denominado indigenato, se reporta ao Alvará de 

lQ de abril de 1680, recepcionado pela Constituição Fe 

deral de 1988, corno direito originário, a que se refe - 

re. 

42. O jurista JOSt AFONSO DA SILVA assim 
entendeu: 

li indigenato não se confunde com 

a ocupação, com a mera posse. O indi 

genato é a fonte primária e congêni 

ta da posse territorial: é um direi 
to congênito, enquanto a ocupação e 

titulo adquirido. O indigenato é le 
gitimo por si, "não um fato depende12 

te de legitimação, ao passo que a 

ocupação, corno fato posterior, depe12 
de de requisitos que a legitimem". O 

indígena, primariamente estabelecido, 

tem a sedum positio, que constitui 

fundamento da posse •.• , mas , além 

desse jus possessiones, tem jus pos 

sioendi, que já lhe f reconhecido ti 

Av. João de Barros, 866 <d 
Boa Vista 50050·000 Recife PE ~0 

(081) 421-2144 . , 

/~- 



:(:'rt.::.._JS 
.;.~n ' - . . . ' 
' ' JA. 

s• Supetintendência E ic.cutlw-1 R•glonal 

preliminarmente legitimado, desde o 
Alvará de 10 de abril de 1680, como 

direito congãnito." 

(Boletim Juridico no 3 - ano I - Co 
missão Pró-índio de São Paulo - Pa 
lestra realizada em 18.10.83 ). 

H - DA NULIDADE DE ATOS ENVOLVENDO 
A POSSE, A OCUPACÃO E O DOMINIO 
DE TERRAS INDlGENAS 

43. A Constituição Federal de 1988, man- 
tendo o mesmo princípio da anterior, declara a nulidade 

de qualquer ato envolvendo a posse, a ocupação e o domi 
nio de terras indígenas: 

"Art. 231 - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 6Q - São nulos e extintos, não pro 

duzindo efeitos jurídicos, os atos 
que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que 
se refere este artigo, ... " 

I - OA PRESENÇA INDIGENA - TRADICIO 
NALIDADI DA OCUPAÇÃO INDIA -CON 
SENSO Hl:STORICO. 

44. Os Tremembé podem ser inseridos como 

um dos grupos étinicos indígenas que mais foram estuda 

dos, por suas tradições, P.m todo o território brasilei- 

ro. 

45. Os Tremembé vivem em diversas locali- 

dades no município de Itarema/CE, com sua população es- 

Av. João de Barroa, 868 
Boa Vista 50050°000 Recife PE 
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palhada em vários lugares, distinguidas por três situa 

ções: a região da Grande Alrnofala, englobando um conjun 

to de localidades ao redor da vila homônima até a mar - 

gero esquerda d6 rio Aracati-rnirim; a regii6 da Varjota 

e Tapera, incluindo a Vila Ducôco, todas na margem di - 

reita do citado rio; e as localidades de Sio José e Ca 

pim-açú, que ficam bem para o interior do município. 

46. O termo "Grande Almofala" descreve a 
dimensão que possui a esfera de incluência de Almofala, 
vila e sede do distrito homônimo do município de Itare 

ma/CE. 

47. Almofala é o lugar onde foi estabele- 

cido o aldeamento missionário dos Tremembé no primeiro 

quartel do seculo XVIII e, em seguida, uma igreja de ar 

quitetura singular, de invocação a Nossa Senhora da 

Conceição, tombada em 1980 e restaurada em 1984, pelo 

SPHAN/Pró-Memória. 

48. Almofala foi conhecida também por sua 

igreja ter sido coberta por dunas de areia em 1898, fi 

cando soterrada por 40 anos, até que os ventos fizeram 

o percurso inverso e ela foi redescoberta. 

49. Os índios Tremembé, parte deles, obti 

veram 399,94 hectares de terra, através de usucapião , 

contra a empresa Ducôco, no Juízo de Direito da Comarca 

de Acaraú, proposta em 1984, pela ocupação há mais de 

20 anos. 

50. Naquela ação de usucapião, há constan 
tes referências ao Aldeamento dos índios, pela Varjota 

pertencer a Terra do Aldeamento, contribuindo para os 

índios Tremembé da Grande Almofala reivindicar a Terra 

do Aldeamento como área indígena. 

Av. João de Barro•, 66B 
Boa Vl•ta SOOS0-000 Recife PE 
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51. Pela Lei de Terras, os vigários ficaram 
responsáveis pelos registros fundiários de terras, 
em livros específicos. 

52. No Arquivo Público do Estado do Ceará> 
existe o "Livro de Registro de Terras da frequesia da 
Barra do Acaracú , datado de 1855-1857. 

53. O mencionado livro possui 102 páginas 
e 710 registros, inclusive vários deles se referindo 
aos Índios da povoação de Almofala. São 22 registros de 
terra que foram concedidos aos Índios de Almofala, sobr~ 
tudo um deles, na página 101, nº 695, de 18 de março de 
1857, se constitui de "uma légua de terra quadrada sita 
na Povoação de Almofala desta frequesia de Nossa Senhora 
da Conceição, doada por sua majestade, para sobrevivên 
cia dos Índios daquela povoação, ... " 

54. O registro da doação da légua em quadra 
da Povoação de Almofala e das demais posses dos Índios 
incluem os seus limites, que até hoje são conhecidos 
pelos Tremembé da região, comprovando que a memória 
tribai e a tradição oral dos Tremembé possui ampla di 
mensao temporal e capacidade de transmissão e persistên 
cia. 

55. As diversas manifestações culturais e 
elementos simbólicos atam os índios Tremembé à terra de 
Almofala. As narrativas orais se referem a "Terra do Al 
deamento" e de suas extremas e "marcos", dos papéis da 
terra que estão em Portugal, doando a terra aos Índios. 

56. Os Tremembé, de maneira até literal,com 

os termos usados nos registros de terra, mesmo os mais 

antigos, do século XIX, são de uso corrente entre os ín 

dios hoje em dia. A doação da terra em 1857 foi urn fato 

Av. João de Barros, 668 
Boa Vista 50050·000 Recife PE 
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de amplo conhecimento entre eles, difundido pelas gera 

ções até a presente. 

57. Os !Hài@i Tr@m~mb6 continuam mantendo 

certas tfAdiQ~@i que, de lOfliâ datã, são pAiiãd&I de;@ 

rselo â q@rãelo, ajustando-se a realidade de 

situações sociais. 

diversas 

58. D!V@~§O§ @ãtUdOi foram realizados, tan 

to sobre a hiãt6riã do ifYPO, como a respeito de uma 

de suas tradi;!@i mais notáveis, o torlm. 

59. o tor@m trata-se de uma dan;A de roda, 

com números de participantes variados, mas de preferên 

cia acima de cinco membros, possuindo um conjunto de 

cantos de texto fixo, sem improvisação, numa linguagem 

que mistura uma maioria de termos de origem 1naígena 

com outros do português. 

60. Foi visto e comentado por membros - da 

Comissão Científica que percorreu o Ceará por determina 

ção de D.Pedro II em 1863, havendo também manografia do 

Padre Antônio Tomaz, que descreve a ocasião em que as - 

sistiu a dança no período em que era vigário de Acaraú, 

na última década do século XIX. 

61. 
realizaram @§tudo§ sobre o tei@m, entre eles,·os do MEC 

/FUNARTE, em 1976 e 1979, e as fotografias de Marcos 

Guimarães, nas décadas de 70 e 80, consagrando-se como 

uma das danças mais expressivas entre os grupos indíge 

nas do Nordeste brasileiro. 

62. As l@t~ãã das ~ãnti;ãã são vestígos da 

linguã;@m ~~iqini~i~ dos Tr@fflêmb,, conhecida na região 
como a "dança dos índios de Alrnofala". 
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8! Superintendlinci11 Extcutlva Regional 

63. Em seu Laudo Antropológico, o Dr.Carlos 
Guilherme Octaviano do Valle expressamente conclui: 

"Almofala foi o antigo Aldeamento mis - 

sionário criado na primeira década do 

século XVIII na região litorânea onde 

sempre habitavam os ~romomb6. Os indio• 
ainda hoje estão rolacionado1 com aro 
gilo em termo, culturai1, oconõmico1 o 
pãieol6qiec, o que permite conside - 

rá-los pertencentes a qrupo itnico ind! 
g@na cujos padrao1 o valoro, 1ociai1 
por1i1tom o dio unidade ao grupo." 

64. E, ainda o mesmo antropólogo, afirma: 

"Compreende-se que as fiã~fãtiVeã efãi@, 

por disporem tãmãflho ~eflh@ªim@nt.e so 

bre o t@m~e@ e@ valor@@ tfsdi@ionãi@ , 
sejam @l@m@nte@ d@ d@@t&qu@ para a com 

preensão das ~fâti~e§ ~YltUfei@ dos ~f! 
ffiêffl~~- t por meio delas, da emissão de 

narrativas, que se percebe a proeeupâ - 
elo dos !ndie@ pela hi@t6r1â que Oi 11- 
qã a Almefãlã@ a tedã Fêfile que cons 
titui a "'l'@ffã d(:} Ald@sm@nt.e/~@l"fã Oém"" 
tà". Pelas diversas ltHHiliããd@ã da Grãfl 
d@ Almgfãlã, na Vã~jotã e na Vilã Du~e 
ee (região da Tapera) existe a disper - 

são das "histórias" aqui comentadas,que 

configuram como formas narrativas de 
id@fltifi~ãQÂ~ das êf'i;@n§, além da fflâfiY 

t@n;le de um ~enjunte de eãt@;eriã§ de 

dif@~@neiãQI@ itnigã, auxiliar para a 

~ifliUlarid&d@ dos 'l'f'@ffl@fflb~ frente as 

pessoas que são "de fora". 

Av. João de Barros, 668 
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65. A Constituição do Estado do Ceará re- 

conhece a presença indígena no Estado, alcançando os 

Tremembé e os Tapeba, inclusive assistidos por diversas 

entidades oficiais. 

III - DO PEDIDO 

66. Face ao exposto, vem a Requerida FUN 
t)AÇÃO NACIONAt 00 ÍNDIO•FUNAI requerer a V.Exa. o aeo 
lhiffl@flt@ dâ§ pr@liminãr@e, para, afinal, a oxtin;io do 
pree@§§e §@m julqãm@nte de mlrite, ou, no mérito, o jul 
qàm@nte impreg@d@nt@ totalmente da Aolo Cautelar, rejei 

tando o pedido nela contido, com a condenacão dos r~ 

querentes da cautelar no pagamento das despesas proces 

suais e honorários advocatícios. 

67. Protesta por todos os meios de provas 

admitidos em Direito, indicando, de logo, além da docu 

mental ora produzida, o seguinte: 

(a) os Processos Administrativos 

relacionados com a Area Indíg~ 
na Tremembé~ 

( b) a inquiricão de testemunhas a 

serem oportunamente arroladas; 

e 

( c) a realização de perícia de na 

tureza antropológica, para com 

provação da incidência 

imóveis objeto da acão 

dos 

como 

pertencentes ao território tr~ 

dicional do índios Tremembé e 

demais esclarecimentos etnohis 

tóricos. 

Av. João de Barros, 88B 
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a• Superintendência Eucutlva Reglon.l , 
68. A FUNAI, ainda, argui os privi16;io~ 
da Fazonda Pública em seu favor, principalmente quanto 

aos prazos em quádruplo para contestar e em dobro para 

recorrer e demais prerrogativas, de acordo com os arts. 

11 da Lei no 5.371, de 05.12.67, e/e o 188 do Código de 

Processo Civil. 

Av. João de Barros, 66B 
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