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A COMUNIDJ\DE INDIGENA TREMEMBE, por melo de.' - .. ·· 

'1,•, 

suas advoqadas infra assinadas, vem perente V. Exa, aditar à petição de [l_s:- ..•. 
com o fim de apresentar os quesitos. nos termos em que se segue, por. .. 
ocasião da pericia determínada por esse juízo, . -··::;)~~\:.· 
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01. A área delimitada · no processo de demarcação corresponde a ár~'':_ 
tradicionalmente ocupada pelos Trernernbé de Almotala. nos moldes · do .. : .. 
parágrafo 1o. do artigo- 231 da Constituiçáo Federai de 1988, ou .. seja, ::: . · 
segundo seus usos. ~i~~1~~ e tradi_çóes?.. ·: _ . · · _.. . · ,··~;·f:~~~->.:·- . 
02. A area delimitad~-:·~-o ·processo1 de de~~arc~çá~ em questão se inser~ n~~:· ~ 
limites da chamada "Terra do Aldeamento" ou "Terra da ôanra'', doada pela , ~ 

/ 
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Coroa nos índios Trernembé por força da lei GOJ. de 1850 - I.el (it': Terras. 
régistr.:ld;J no Livro do.:: Kt:.ÇJistro de 'l\~rr.1s da FregLK:.sia J..1 íl.J.rra do AGJraC1, 
sob o no. 695, p. 101 de 18 de março de 1857, pelo vigário Antônio Xavier de 
Castro e ôllva. conforme demonstra "Certidão do Arquivo Público do Estado 
do Ceará"? 

03. A área ocupada pela Empresa Ducóco. se insere na área OLt em parte da 
área tradicionalmente ocupada pelos índios Trcmembé de Almofala? 

,,-.. 
1 

04. A forma tradioclonal de ocupação e distribuição espacial dos Tremembé 
na "Terra do Aldeamento": a pintura em suportes diferenciados (cerárníca e 
paredes) e a confecçào de variado artesanato (cerâmica, palha, adornos de 
conchas, búzios. sementes, bambú e vértebras de peixes): o conheclmento e 
uso de muitas espécies vegetais de propriedades curativas; o simbolismo de 
que se revestem a igr~ja e os marcos da terra a eles doada; a persistência das 
atividades culturais desenvolvidas por seus ancestrais, tais como o TORÉM, 
acompanhada da ingestão da bebida chamada M:OCOF.ORÓ, etc.. são aspectos 
que autenticam a identidade indígena dos Tremembé distinguindo-os dos 
outros habitantes da região? 

05. Tem-se notícia de. que foram encontrados pelos moradores da área em 
questão. vestígios arqueológicos, tais como: caxlrnbos. pontas de lança, 
restos de cozinha, cacos de cerâmica, etc.. que possam denotar a presença 
de sítios arqueológicos na área corno de ocupação indígena? 

06. S~gundo o consagrado Mapa Étno-tlistórico Curt Nimuendaju (IBGE, 
1981, RJ), é possível dizer que os Tremernbé habitavam toda a costa do 
Maranhão e Ceará, configurando povo bastante numeroso? 

07. I~ passivei identificar e descrever os limites da área doado pela Coroa - 
"Terra do Aldeamento" de modo simil.ir .:JS uuormaçóes constantes no 
Registro fundiário no. 695, de 11/03/1857 - Arquivo Público Estadual? . , 

/ 

08. Existe qualquer espécie de referência f.l terra dos índios de Almofala no 
Cartório de Imóveis da Comarca de Acaraú. específlcamente no no. de ordem 
2813, 20/09/1933, livro 3-li; no no. de ordem ·3655, 06/05/1938, livro :,~I e no 
no. de ordem 12100, 30/06/1964, livro 3-Q? En1 caso posith~o transcrever as 
passagens na integra. 

09. O que se pode dizer sobre .a dança do TORÉM, dança cantada com ~ 
vocábulos nativos da língua orlglnárla dos Tremembé, principalmente ern -S . 
função dos estud?s _d~~~nv~lvidos pC:r Se_r3ine:, 19?5 e Iíous. ~~76 e d~~\~ 
regtstro sonoro - l"U.NAKfE/ME-C/CDFB, fOREM - ceara.. Documentário sonor~ 
no.30,1979? 

- - -- ------ - -- - --~- - ·-··--- -- --· ---- ----- . - ---~ ·------- . - 
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10. Qua! a data dos primeiros reqislros imobiliários no Cartório de Registros 
de Imóveis da Comarca de Acaraú? 

N. Termos 
P. Deferimento 
Fortaleza, 20 de maio de 1994·. 
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APVQCA PROCURA CI A GE DORIA DA UNIAO RAL DA NO ESTADO UNI,aQ DO CEARA 

.. ~ .. <L 

EXCELENTISSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO DA 3.a 
RAT, NO ESTA]X) DO CEARA 

VARA DA JUSTIÇA .FÉ.DE- / ~;:, .·.~·~ i 
t,: 

AUTOR: DUCOCO AGRICOLA S/A 
REUS: FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI E UNIAO 

Processo no 93.21901-4 
Classe 5.020 - Ação Declaratória 
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A UNIAO FEDERAL, por inter-médio de seu> repre 
sentante judicial, ao final subscrito, considerando a informação 
e o despacho à fl.431, vem, perante Vossa Excelência, com. funda 
mento na Medida Provisória n~ 485, de 29.04.1994, art.6~, pela 
qual '"a intimação de membro da Advocacia-Geral da Un.ião , em gual 
quer caso, será feita pessoalmente'\ e nos arts. 420/439 do Código 
de Processo Civil: ~ 

i 

a. solicitar, com fundamento no art. ·\247 do 
Código de Processo Civil, a decretação das nulidades,~ 
à União Wederal. das intimaoões de fls. 381 e 385, procedidas por 
publicações no Diário Oficial do Estado; 

..... 
b. em. cumprimento ao despacho de fl.380, re 

querer o depoimento do representante legal do promovente; dos 
técnicos q~e participaram da elaboração do estudo antropológico, 
histórico e fundiário, resultante no parecer oficial publicado no 
Diár·io Oficial da União de 27.07.,1993; a inquiricão das teste 
munhas a s~rem enumeradas pelo requerente, pela Fundação Nacional 
do Indio e pela comunidade indigena Tremembé; a inquirição das 
testemunhas a serem indicadas pela União Federal, no prazo pro 
cessual [art.407, CPCJ; a realização de pericia, e; a ef~tiva- 
9ão de inspeção judicial; ~--,·· '.· 

:e. indicar, como assistente técnico da. União 
Federal, o Dr, GKRSON AUGUSTO DE OLIVEIRA JPNIOR, historiador, 
com mestrado em Ciências Sociais, autor de estudo e disse~tação 
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pertinentes à questão antropológica em discussão, o 
ser intimado na ALAMEDA DAS GRACIOLAS, Q-43, No 118, 
FUNCIONARIOS; 

qual deverá 
CIDADE :-Js 

d. apresentar os quesitos a seguir, os quais 
deverão ser respondidos pelo perito judicial: 

1. Quais as· primeiras referências históri 
cas relativas à presenQa de índios Tremembés no Estado do Ceará? 

2. Quais as pr-Lme í.r-e.a refer·éncias r-e Lat.ávae 
à presença dos indios Tremebés em Almofala? 

3. Existem tex~os normativos, documentos 
públicos ou particulares que apontem a presenQa histórica doe in 
dios Tremembês em Almofala? 

4. Na hipótese de resposta afirmativa ao 
quesito anterior, quais as indicações existentes em cada um? 

5. Na hipótese de resposta negativa ao que 
sito terceiro, quais os estudos e levantamentos realizados para 
tal conclusão? 

6. Qual a origem e como foi 
mento étnico, histórico e cultural da região de 
atual Municipio de Itarema, no Estado do Ceará? 

o deseúvo::..vi 
Almofala, no 

6. A. terras que são objeto do 
demarcação foram submetidas, no decorrer histórico, 
vtsadas, por não-índios, para exploração econômica? 

processo de 
ocupadas e 

---..... 
7~ Em caso afirmativo, quais as coneequên 

cias e qual o tratamento dispensado aos indioe Tremembés, habi 
tantes da região, advindos dest:, exploração econômica? 

8. Existem sitios arqueológicos determinan~ 
tes ou indicativos da presen9a histórica dos indioe Tremembés na 
região onde situam-se as terras em demarcação? 

9. ~xistem cemitér~~s indigenas na ~egião 
onde situam-se as terras em demarcação?/ 

10. Na hipótese de resposta negativa ao 
quesito anterior, quais os estudos e procedimentos utilizados pa 
ra tanto? 

11. Os habitantes da região onde situam-se 
as terras a demarcar, em seus rela te s, conduzem à cone 1 uaão , PI'e 
c isa ou de fortes indicies, da presenoa tradicional dos indioa 
Tremembés nas terras em demarcaoão7 

....{'~ 12. E possivel concluir que os costumes e 
-~ crenças mantidos pelos indios Tremebés habitantes das terras a 
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demarcar foram transmitidos po~ gerações anteriores da comunidede 

indigena 7 • :-'.::'.f- 
13. Qual a conceituação antropológica de 

indio e comunidade indigena, e :quais os elementos que a compõe? 
A• 

14. A resposta ao quesito anterior é, 
trinariamente, unánime? - .. .s: · 
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