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o~.11hu lllluitr.1 

advogado 
Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Federal da 

Judiciária do Estado do Ceará, 
Vara da 

.. ) 
1 , ~ 

MANOEL BONIFÃCIO RODRIGUES, MARIA APURINÃ SILVA 

RIBEIRO, HUGO BENEDITO ALVES, ESTEVÃO HERMÕGENES SANTOS, MARIA 

MARLI DE SOUSA, MARIA ROSELI CARLOS, MARIA DAS GRAÇAS CARLOS DE 

OLIVEIRA, FRANCISCO CARLOS RODRIGUES, FCO. DEMtTRIO DE OLIVEIRA, 

FCA. NEUZA DA CUNHA, FCO. JOS~ ANDRADE PAIVA, FCO. JAMES QUINTINO 

PEREIRA, MARIA DO CARMO CARLOS HIGINO, Mª ROSÃRIO SANTANA, Mª 
DIAS DO NASCIMENTO ANDRADE, ROGtRIO RIBEIRO DOS SANTOS, RAIMUNDO 

JOÃO DE ALMEIDA, MARIA L0CIA DA FONSECA, BENEDITO ALFERES DE 

OLIVEIRA, MARIA BARBOSA DE SOUSA, FRANCISCO EDIBERTO BARROSO, 

BENEDITO BENITS RIBEIRO MONTEIRO, EDNO DO SOCORRO T. GONÇALVES, 

BENEDITO JORGE DOS SANTOS, FRANCISCA IRENE RODRIGUES, JOÃO ~os~ 
DE ALMEIDA FILHO, JOS~ JOCELIANO ALVES E JOSt CAUB1 RODRIGUES, 

brasileiros, casados, agricultores, domiciliados no município de 

Itarema, onde residem, por seu bastante procurador e advogad9, 

signatário, com fundamento nos Arts. 796, 798 e 804, do Código de 

Processo Civil, vêm, propor Aci\O CAUTEJl"AR DOKDiADA contra a 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO-FUNAI, representada pelo seu 

Presidente, com endereço na Capital Federal, SEP Quadra 702, Sul, 

Edifício Lex, lQ Andar, de! quem pede a citação para que, 

querendo, conteste a presente ação, no prazo legal, sob pena de 

revelia, e a citação da UNIÃO FEDERAL, por seu órgão 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 ADJIHNISTRATIVO - PORi"ARIA ]:Jl.Vt.UGORMu - VJI:Olr.ACÃO OOS SS 50 
e].@, DO .ARTIGO 2@, 00 DECRE".ll.'O FEDERAE. N@ 22, DJB: 04/02/9]. - VÍCIO 

I~SAJNIÃVE[.. - immt.IDADE. 

A FUNAI, através de Portaria do Presidente, sob nQ 

1.366/92, de 04/09/92, criou o GRUPO TtCNICO INTER-INSTITUCION 
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com a finalidade de identificar e delimitar a área indíge 

TREMEMB~, no Estado do Ceará, portaria esta calcada no Decreto 
22, de 04/02/91, que dispõe sobre o processo administrativo 

demarcação das terras indígenas. 

Esta portaria que designa o Grupo Técnico, rege-se 

hoje pelos dispositivos <lo Decreto no 22/91, do Poder Executivo, 

na forma que estabelece a Lei 6.001/73 - Estatuto do índio, e 

dela não poderá distanciar-se o õrgão Público a quem está afeto, 

tal competência, sob pena de incorrer em vicio, que acarretará em 

nulidade do ato. 

Diz o Decreto 22/91, no seu§ SQ, do artigo 2Q, in 

verbis: 

§ 5g 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. 

nosso). 

(grifo 

O exercício da função administrativa 
_. 
e dominado 

pelo princípio básico, denominado principio da legalidade, 

enunciado por Léon Duguit, nas Léçons de droit public généralr 

p. 247, que resultou no adágio: PATERE LEGEM QUAM FECISTI(suporta 

a lei que tizeste), hoje verdadeiro dogma do Direito 

Constitucional Moderno. Este princípio subordina a própria 

Administração, que edita a notma, 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 publicação 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 
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que tem como único meio de sobrevivência apropria terra e 

benfeitorias. 

A época do confisco sumário, nos moldes 

ocorrem nos Países socialistas, não encontra amparo legal 

atual estado de direito, pois, quando a Constituição Federal 

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

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei~os 

e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, ali não excepcionou o cidadão indigena, 

assegurou-lhe, dentre outros, o direito às terras que 

tradicionalmente ocupam, onde já 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 urna 

qualificação de índio. 

A Portaria 1.366/92, ao designar os componentes do 

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

a seguinte redação, in verbis: 

§ 1º - o Grupo Técnico 

pelo órgão federal de 
será designado 

índio e será composto 

assistência ., ao 

técnicos por 

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 Fortaleza. 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 nao comungam 

com a doutrina católica. 
Como se verifica, está configurada a violação dos 

§§ 10 e 59, do artigo 29, do Decreto 22/91, o que constitui vício 

insanável e que nulifica todo trabalho realizado pela 

violando por ato de consequência, a autonomia do Estado do 
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e do Município de Itarema, além, de cercear o direito de 

defesa e do contraditório dos promoventes, que são 

possuidores de áreas de terra situada no perímetro 

demarcar corno sendo terras indígenas, situação que 

viável, após a desconstituição do título de domínio 

- 50 

e posse 

mansa e pacifica, alguns com filiação centenária. 

VIO:JIAÇÃO CO~STITUCJCORAL DO COftRADITÕIUO E DA .MIPJLA DEFESA 

REGISTROS HISTÔRICOS QUE ANTECEDERAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO 

TREMEMB8. 

O direito de petição vem assegurado a todos, 

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

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

proprietários de terra daquela região onde se deseja demarcar as 

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

diretamente ao Dr. Climério, 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-TREMEMBt, expediente 

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

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

de dados históricos que comprovam a antiga existência dos índios 

TREMEMB~, 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, atual 

distrito do município de C~ucaia-CE. Os mesmos historiadores 

noticiam a obtenção de várias datas de sesmarias pelos índios de 

Porangaba, de todas as sobras das terras que ie 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 poss~ 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, fundiãrios e cartográficos realizados 

por aquela Fundação, vez que, a aprovação se deu em 12/02/93. 
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Requerimento com idêntico teor foi endereçado 

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

conhecimento e nem mesmo deu destino ou juntado aos 

administrativos. 

Não foi feito qualquer referência, apreciação, 
ainda que desprestigiosa aos referidos documentos, a FUNAI tomou 

conhecimento apenas, daquilo que favorecia o trabalho do GT; 

desconheceu todas as manifestações desfavoráveis, como provam os 

documentos que anexamos, inclusive, o espeÍho da tramitação do 

expediente junto ao Ministério da Justiça. Estas considerações se 

fazem necessárias para uma compreensão maior do que sucede, como 
veremos a seguir. 

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 Ibiapaba, 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 Brígido, 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 a 

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, Jus sara Vieira, 

índio~ V 
s. d41 ,J, 

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

a partir de 1663, começando pela vizinhança do Forte de N. 
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Assumpção, concedidas a Felipe Coelho, e mais 

que em 1759, com o afastamento dos jesuítas da 

diversas aldeias, estas foram transformadas em 

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 Messejana. 

Daí por diante, Jussara Vieira, continua sem 

oferecer mais qualquer registro que possa identificar a presença 

de Índios em Almofala, distrito do atual município de Itarema-CE, 

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

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

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

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

RE:G][STROS iIIS'i"ÕfilCOS DE JílllSSARA Y.Il:E][RA G<»IJES SOBRE OS .1i:OODIOS 

TRElIDl:Jilffll!: ( Jt7ARml!A-cE) •• 

Encontra-se acostado a um 

72/87, da FUNAI, um relatório 

dos processos 

sobre os 

de nQ 

índios 

Tremembé(Itarema-CE), feito pela Dra. Jussara Gomes, datado de 

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

autores, Studart Filho e João Brígido, 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 informação de que os índios 

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

circunvizinhas, amotinaram-se aos Areriús ou Arariús que assaltam 

os moradores ~a ribeira do Acaraú e correm o seu missionário a 
tiros - prova insofismável da existência de brancos e que os 

índios passavam por ali apena~ 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 vista, que, referem-se 

a registros históricos que se atribui ao historiador studart 

Filho, informando que em 1751, existia uma aldeia Tremembé no 

Maranhão, formada por índios que não teriam 

convívio dos demais da Vila de Soure. Ora, em 

Vieira refere-se a um. documento encontrado 

se adaptado ao 
1985, Jussara 

na - seçao 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 
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pedindo, inclusive, que os mesmos nao seJam 

isto dez anos após o registro ofertado no 
violentados, 

segundo estudo 
Jussara dando conta do regresso dos Índios ao Maranhão. 

Não bastasse isso, a antropóloga refere-se ~ a 
Alrnofala, 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 Tremembé. se os 
artefatos teriam sido deixados pelos Tremembé, 
habitavam mais a região, é o que se concl~i. 

na verdade, .. nao 

Não posso deixar de registrar um fato curioso e 
que nos chama a atenção, ao descrever o histórico, fls. 13, a 
FUNAI informa que são 22 (vinte e dois) registros de terras que 

foram concedidos aos índios de Almofala, destacando apenas um 

deles, datado de 18/03/1857, que se constituiria de uma légua de 
terra quadrada na povoação de Almofala e que teria sido 
Sua Majestade, fato este registrado por Valle, 1992:30. 

área referente a um registro se aproximava do tamanho da 

doado por 
SÓ esta .. 
area que 

a FUNAI deseja demarcar, indaga-se: por quê estaria a FUNAI 

desprezando as demais áreas de terras? 

A matéria se apresenta de forma extremamente 

controvertida e somente através dos meios 

nos aproximar de qualquer verdade 

ordinários 

plausível 
poderíamos 

amparada - constitucionalmente, pois, a FUNAI, não oferece registros daquele 
órgão ou dos órgãos que antecederam àquela Fundação, quais sejam: 

o Conselho Nacional de Proteção ao !ndio, Serviço de Proteção aos 

Indios, o conhecido Regulamento nQ 8.072, de 20/06/1910, e que 

e 

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 existê~cia 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 cumprir o seu dever, possa vir 

a ser acometida de debilitação irreversível por absoluta falta de 

bom senso. 
Tal asse+tiva 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 
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da 3ª Delegacia Regional, onde estaria incluído o Estado o nJ ~..:, 
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 dênominação TREMEMB~, prova insofismável de que a FUNAI 

tenta forjar a existência de um grupo indígena que há muito já 

foi extinto. 

A estatística referida integra às fls. 
• 

livro de Gustavo de Farias, intitulado A VERDADE SOBRE 

BRASILEIRO, publicado pela Guavira Editores Ltda., do 

24/29, do 

O ÍNDIO 

Rio de 

Janeiro. 
Na época em que se iniciou a primeira filiação do 

domínio das terras dos promoventes, vigorava o Decreto n9 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 Tremembé. 

Do mesmo modo que, o GT não identificou uma 

aldeia, uma maloca ou qualquer habitação semelhante ~ dos 

indígenas, vez que, estas 

região litorânea do nos?o 
alguns até litigando na 

pessoas vivem em casas comuns em toda 

Estado, são professores do município, 

Justiça do Trabalho, corno 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, corno é sabido, os índias costumavam a cada f! 
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ou 05 anos, todo um grupo se deslocar de um local para outr<i/' -sr ""-~ 
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 rotação das terras. 

A mesma prática prevalecia para os índios em 

relação à caça e a pesca, pois, o Índio caça tudo que encontra, 

não poupando filhotes ou fêmeas prenhes, razão pela qual, tinham 

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 

refere·ntemente a 
predatória. Não 

onde os Índios 

adquiriram os caniços usados no fabrico de flechas, demonstrado 

na fotografia ilustrativa, pois os mesmos não são encontrados 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 solidariedade aos índios Ianomâmis. 

Os promoventes desejam esclarecer que não 
.. e 

possível •s~r índio no exíguo espaço de uma roça ou nos confins 

de uma vila•, pois a terra espaçosa é a base da cultura indígena; 

índio e mato são indissociáYeis; eles percorrem áreas de terras 

extensas, e nestes permanentes deslocamentos, quer seja caçando 

ou coletando alguma coisa ou ainda, realizando 

de casamentos, visitando-se e constantemente 

alianças através 

vigiando o seu 

território, tudo isso faz parte da cultura indígena e dos 

costumes destes. 

Como 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, isto, 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 
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cultivo do côco, presentes ali todas as condições e 

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. 

ASPECI'OS JUR.lDICOS DA CAIH"EJLAR 

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 corno 
terra indígena, com ·data anterior à Constituição de 1934 e que se 
firmaram no tempo face 

sem que haja qualquer 
informação da posse de 

a posse permanente dos seus 

registro jurídico legal, 

possuidores, 
que traga a 

índios naquela área de terra ou mesmo nas 

circunvtzinhanças. 

Na verdade, os pseudos índios 
Almofala, nunca receberam a tutela da FUNAI durante 

hum) anos de existência d~ Estatuto do Indio e nem da 
tempo algum e não seria agora, depois de caducado o 
demarcar as referidás terras, que a FUNAI iria se 

TREMEMBl!: • de 

21(vinte 

UNIÃO, 

direito 

e 

arvorar 

em 
de 
de 

protetora ou tutora de comunidades há muito já integradas ' a 
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, § 1º, in verbis: 

Art. 231. são reconhecidos aos índios 

sua organização social, costumes, 

linguas, crenças e tradições e os 

direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, c9mpetindo à 
união, demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 
§ lQ - são terras tradicionalmente 

as por 
permanente, 

ocupadas pelos índios 

habitadas em caráter 
eles 
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utilizadas 

produtivas, 

para 

as 

preservação dos recursos 

necessários a seu bem-estar e as 

necessárias à sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. 

Como se observa, a pos~e permanente é o 

pressuposto único, vinculado à ocupação tradicional, que 

transforma a terra em propriedade dos silvícolas e isto poderá 

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 

qualquer interrupção, situação que não se configura nos imóveis 

pertencentes aos Promoventes, face o constante das ce~tidões em 

anexo, já referidas, e a ausência de informações de que aquelas 

pessoas cognominadas pela FUNAI de índios, 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 nao 

habitavam ou habitam a área objeto desta acão, em carãter 

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 ad seu titular ou 

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

exercício tenha termo prefixo, ou condição preestabelecida 

inauterãvel a arbítrio de outrem (Art. 69, § 2Q, da Lei 3.238, de 

lQ/08/1957). 
A prova da pos~e permanente dos pseudos índios 

TREMEMBt, face a pseuda incapacidade relativa destes, (Art. 60, 

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, aqueles 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 
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Ao deixar de publicar a portaria inaugural 

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. 

Como é sabido, a validade do ato jurídico requer 

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 Ceari identificar e delimitar a ãrea 

indígena TREMEMBt e ao que se sabe à época em que estes índios 

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

às conseqüências 

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 

Maranguàpe- 

Vale ressaltar, ainda, que a FUNAI nos seus 

anos de existência e os órgãos de proteção ao índio que 

vinte 

lhe 

antecederam, não destinaram qualquer registro estabelecendo liame 

entre estes órgãos e os índios TREMEMB!, 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 ações 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 corno cidadãos 

comuns, com fundamento na lei civil que regula a matéria e não 

com base na Lei 6.001/93, .que regula o USUCAPIÃO ~as terras 

indígenas para o próprio índio. 
Os AA. desta ação em número superior a 20{vinte) 
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relacionados no manuscrito da FUNAI, 

inclusive, participado de reuniões feitas 

setembro de 92, corno consta dos autos administrativos. 

De um modo ou de outro, estas pessoas estão numa 

situação dúbia, - sao cidadãos comuns, no exercício da 

conta própria em 

mais 

legitima capacidade civil, de estarem por 

postulando direitos conferidos ao homem civilizado e de outro 

lado, estão se aventurando em adquirir uma nova qualificação e 

status jurídico diverso. 

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

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 

Juízo 

e a de fato em que se encontram, preceitua, in verbis: 
"Os silvicolas ficarão 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 brasileiJ:'a, 

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 a sua 

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

desde que esta integração ocorra de forma natural à medida que 

estes índios a~quiram um grau de adaptação satisfatório. 

Mas, ao que parece, a FUNAI milita no sentido 

contrário, ao invés .de levar a civilização 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: 110 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 população, 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, I 
referia-se ao Dec. no 12.317, de 27/04/43, que aprovou oO lf 
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regimento do Conselho Nacional de Proteção aos lndios, cri~1~~5:-1:--~ 
pelo Decreto-Lei nc 1. 794, de 22/11/39, quando vigorava~. T .} 
Constituição de 193 7 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 

interpretação é a mesma e ninguém 

poderia comentar este dispositivo. 

o Decreto 5.484, de 

melhor que 
vigorando, a sua 
Clóvis Beviláqua 

27/06/1928, no 

letra b, já continha esta disposição d~ 

sociedade brasileira, senão vejamos: 

Art. 30. Omissis. 

b - pôr em 

integrar o 
Art. JQ, 
índio à 

seu 

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 ação 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 

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 prelecíona: 
"Parece de evidência 

constitucional tem como 

que o texto 

destinatário, 

justamente, os que se 
situação de relativamente 

não os que já adquiriram 

encontram na 

incapazes e 

a capacidade 

plena civil". Estes não 
proteção especial, que, por 

seria contrária à igualdade, 

recebem a 
um lado, 

perante a 

lei {dando-lhes mais do que 

cidadãos, no que tange a 

posse), mas, por outro lado, 

aos demais 

defesa 
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seria, ao impor-lhes um~:-··,.1.,:-.f;~:\ 

intransmissibilidade, que a lei n5.o-~~-·J· V . ..!) 
impõe aos outros cidadãos, no que toca à'·~ .. .' ~ . 
posse." (Constituição Anotada, vol. III, 

ed • 19 5 7 I p • 2 2 7) • 

Na mesma lição, o entendimento de 

Sampaio Dória, in Comentários à 
Constituição de 1946, vol. IV, p. 871. 

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, línguas, instituições, devendo intervir apenas 

para coibir aqueles que se escondem por trás de uma pele 

vermelha, como aconteceu recentemente com o 

porém, é dever do Estado proceder de modo 

cacique Paiakan, 

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 corno 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 sempre estão 

acompanhados ~e interesses outros, tais corno: o filosófico, 

econômico e religioso. Devo ressaltar que o cantor Sting, chegou 

ao Brasil na condição de turi~ta e levou o Cacique Raoni aos 
quatro cantos do mundo, sem que a FUNAI tenha o acompanhado na 

sua trajetória, promoveu e divulgou o índio 
modo, talvez até contrário aos interesses da 

brasileira. 

brasileiro ao seu 

independente - naçao 

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 discriminação na 
própria liberdade dos silvícolas e muito menos permitir que se 

faça com eles promoção barata no exterior. 
A vexatio questio, reduz-se à apreciação de 

fato único, qual seja: se a superfície territorial que a 

um 
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c:Í1~;r~j1a demarcar como área indígena, vem efetivamente sendo usa~~-/"1. ·.-r· .. ;, ) 
ocupada, detida, pelo poder físico da pessoa do índio sobre \·a, ·v ·:./ 

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 

teleológico, do fato de está ele integrado ao sistema de protecão 

constitucional, que almeija antes de tudo elevar o índio ao plano 

de civilização, 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 urna 
ação de esbulho·da União contra as propriedades dos Promoventes o 

que poderá transformar-se numa mera desapropriação 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 segura, 

considerando mais, que, os Promoventes não ocuparam terras 

habitadas por índios à época do ato ou negócio jurídico, de que 

emanaram os efeitos legai·s de que são detentores, vez que, a 
FUNAI não indica uma prova sequer, de que durante as sucessivas 

transférências de domínio, houvesse qualquer ocupação indíg~na, 

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 pelo 

expert da FUNAI, da existência atual de índios 
~ 

na area 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 de propriedade 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 extravagánte para a 

implementação do preceito constitucional, assim como, pessoas 

incautas que por simples informação admitem possuir alguma 

descendência indígena, mesmo estando totalmente integrado ~ ( 

comunhão nacional, venham estas a serem submetidas a u~/i)1J} 

~- 
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manter os brios de uma Fundação que ainda não encontrou o 

real destino, pois, se tivesse encontrado não estaria 

incursões no mundo das civilizações integradas à comunidade 

nacional, alheia às suas finalidades precípuas. 

Cumpre pois, a promovida, fazer a prova da 
existência de índios ao tempo em que teve início as primeiras 
aquisições de domínio dos imóveis dos Promoventes e que estes 
encontravam-se localizados, 

apreço, indicando episódios 

acompanhe o período de posse 

ainda, perman~ntemente na região 

de épocas mais longínquas e 

e domínio da propriedade 

em 

que 

pelos 

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 1hes 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 nul~dade. 

O'SO DO PODER 

o poder é confiado ao administrador público 

ser usado err. benefício da coletividade administrada, mas, 

nos justos limites que o bem-estar social exigir. 

para 

usado 

DESVIO DE FiltiAl[dDl\DE 

o desvio de finalidade ou de poder 
.. 
e, assim, a 

violação ideológica da lei, ou, por outras palavras, 

moral da lei, colimando o administrador público, fins 
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pelo legislador, ou utilizando motivos e meios imorais para 

prática de um ato administrativo aparentemente legal. 

A CAUTELAR ATÍPICA é o remédio do qual se 
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 

futuro será reconhecido e declarado em ac~o direta própria, ou 

seja, na ação DECLARATÓRIA DE NULIDADE do Processo 

Administrativo de Identificação e Delimitação da Ãrea Indígena 

Tremembé, no distrito de Almofala, no município de Itarema-CE, 

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 1NDIO-FUNAI e à UNIÃO FEDERAL, 

para q~e remeta a este Juízo, cópia do Processo Administrativo já 

referenciado nesta cautelar e que · se abstenha de •dar 
prosseguimento a qualquer ato que 
indígena Tremembé em Almofala, 

especialmente, que se abstenha de 

vise obter a demarcação da área 
no município de Itarema, 

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 
administrativa dos atos necessários 

- processara a tramitação 

à demarcação da .•. 
are a 

referida, junto ao Ministério da Justiça e Governo Federal, 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 

seguintes da CF, do mesmo modo que, sua filiação de domínio 
Registro de Imóveis, não foi e nem estar afetada por 
norma constitucional. 

e 

no( er 
'tll 

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



mi vog11do 

Protesta-se por todos os meios de provas em dir 

admitidos, notadamente, vistoria de expert, nomeado por 
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 juntada de alguns 

documentos. 

Pede-se que seja apresentado pela FUNAI no prazo da 
• 

contestação as certidões de nascimento e de casamento das 2.247 

pessoas identificadas como índios, com os respectivos 
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 

pena de revelia. 
Espera-se que no final a ação seja julgada 

procedente nos termos do pedido, condenando-se as Requeridas nas 

custas, honorários, base 20% sobre o valor da causa e demais 

pronunciações de direito. 
Dando à causa o valor de C$ 200,00. • 

Termos em que 

P~de Deferimento. 

Fortaleza-CE, 02 de jul~~ de 1994 

Av. Anastácio llraga, l055 - Grupo 201 - Centro - ltaplpoca-Ce - Tel. 631 0792 



FILIAÇl.O DE DOT.:::puo 
SITIO S.7:C KIGG:31 

- 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO. BRASIL 

COMARCA DE ACARAÚ 

: ~ .. 
211• CARTÓRIO 

OTÁVIO FELIPE ROCHA,· 2°. Tabelião, lnt. 2° . 'Escrivã~ do"Crime e do Cívil, 
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 . .. -"·-~ . . ' .-.. ~ . . .. . , 

Ccn ifico como me faculta a Lei e a requerimento verbal. 

da parte interessuda, que, dando buoca no arquivo deste Cartório a 

mo u carga, c ouo Latei rola ti vtune11·tc:i ao .:imóvel fü.n10rn.i11ad e, crrro SÃO 

1<'.IGUEL ou GÓW'i.EGO ·cE !:.JÃO r,'i!µlTEL,,::~o·'.l\!L~icÍpio de Itarema, desta. Co 
' ' t " - \,. . ' 

marca, pertencente a Estêv.ão H~~mógêne·s 1·santos, bre.sileiro, casado !fi 
\ .. ,,,, . 

agr í cu.l t or , re3idente e doi1.iéJliado ~.?i jne smo Sítio são Miguel refe 
,,.,, 1 • •• ' , ,, • ,· • ~-. ,•' , 

rido, a seguinte filia~ao de dom:inio :- ?iiedi:ndo urna ar-ea de 23, 92ha. 

lioi tqndo-se: ao Sul (frente), com terreno de tTOSl~ Frutuoso; ao No.1 

te (ft:.n:los), com terreno de João Vital; a Oeste (lado direit~), cor: 
terra de Pr-anc Lnc c !Ja.r.riairo dos Santoo, e a Leste (lado oaquez-do ) 

, . , 
cem terreno de Jose Oster dos Santos, adqurido por compra a Jose o~ 
ter dos S::1ntos, e sua mulher I1~ario. Aldi va Costa Santos, e João nos 
co Ferreira Gomes e sua mulher Márcia Helena Couto Ferreira Gomes 

por e acr í. t ura pÍ.bJ..ica lavrada em Notas do 2º '.!.'abeliana.to local, em 

14/08/89, registrada sob n2 l.215t fls.83, do Livro 3-B, em data de 
l 

14/08/89, e estes José dos Santos e sua mulher, vor compra feita a 

Valdeme.r car-nc í.r-o dos Santos, e nua m.ulher Josefa Ferre>iru da Cunh:. 

Santos, :por escriti.a-a. pública lavrada em No-tas do 2º Tabelionato 1 

cal, em data dP- 19/02/63, registrada sob nº 11.670, fls.264, do Li 

vro 3-F, em 20/02/63, e estee, Valdemar Carneiro dos Santos e sua: 

mulher, parte, por herança de Muria ]:i.üina dos Santos, por certidã 
datada de 29/05/541 registrada sob nº 8.851, fls.11). do Livro 3-N 

em 23/08/541 e parte, per doa,;ão de Estêv~o Carneiro dos Santos, [ 
por escritura pública lavrada em Notas do aesmo 2Q Tabelionato lo 

cal, do.tada ele 03/09/54·, registrada sob nl? 80857, fls.116, do nesm 

-- ···--· - - - ·-· -··· --------------· 



1 ., ~ 
1 • ~l 

: 1 

Livro .3-N, em .OJ/09/54,' o estas, Eatôvão Carne'iro dos Santoa e sua! 
,1 

,... 1 
mulher Maria Paulina dos Santos,. pe Las trar.scriçoes, nQ 563, 692 e ; ., 

1 

4 71, foi tas hÚ mad,e de 60 ( sessenta) anos, e parte, por compra fei : . ~· ·_ .. : . - . . - ... 1 
ta o Frauciaco Dernardino Ferre;Lra, por escritura_: :p~b~ic?, do ·Ta.b~.li 

• 1 

ô.o Neon Sales Lopes, registrada sob nQ 1~999, fls. 69, do Livro 3-G, 

em 14/09/28; CEHTIFICO FIN 
d e ônus, cláusula ou hu.fote 

· Dou fé. 
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•.•... 
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'' ' ! 

••• .,.._ .• ~~.- ..• Nl - \ : 
.,! J . 

J• 
t' ·i 

que d~to imóvel encontra-3e livre 

posea afr.tar sua posse e domínio. 
' 

de 1.993 
''.1.egistro , .: · ·,:1 
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FILL\~J:O DS 
. .r:.: 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO. BRASIL.. 
t ~ 1 , ••• , • • ., 1 

S17IO 8Ã.O 

' 
·· · COMARCA DE ACARAÚ 

2'\ CARTÓRIO ' . 

OTÁVIO .FELIPE ROCHA,. 2°. Tabelião, Int. 2°. Escrivão do Crime e do Cívil, 
Oficial do Registro _de. Jmóvei~, do de Títulos e Documentos ,e do de Hipotecas da. 

Comarca ·de Aca~·at\.~o Estado _do ~7~rá, p~r n_omea~~o. Icgal etc. . ·. . . .... 
Cert ifico como me faculta a Lei e a requerimento verbal. . 

' • • ' • 1 

da parte intere.ssad.a, que, dando busca no. arquivo .dest~ CJ;lXt.~io a 
- ! . ' , t • , 1....: • 

meu cur go , cone ~(1to.i ,relu-tiv<:1-r.te~1te ,a9''iruóv·e~.--cie'non;inado .srrr6.·~xo.1 
•• ' • • • ' • 1 1 •• ' • ' • 11... . 

MIGUEL, no ?:lu...'1icÍ:pio de Lt ar'eraa , desta. Comarca, :pertencente a Ef?~.t . ' . ' . 

.. 
r 

VÃO :1SEL'iOGE?t~S S.ANTCS, brasileiro, casado , agricultor, reeidente e 
,, ' 1 

domiciliado no SÍ tio São Mi!,"U.el. referido, 
1 ; 1 : • \ •• i •••• • 

domínio:- Medindo 265,00n: de lai;gura, por 

a seguinte filiação ~:le 1 
2.000m de fundos, dentro 

dos seguintes limites:~ ao···Naseente ,· ·com' ae -terras de Francisco Car 

ne í ro dos Santos, numa reta. que começa no beco do Córrego São •1,:i - 
gueâ., Lnd.o r umo uo poente; uo I'oen-to, com a entrada. da ribeira do l 

' . 
!1lirim a Itaren:a e parte da. .. estrada que ligu ItarE!ru.a a .Almofala, 

' ' ' ' .~ .. 
pr óxí.no a um 1.t0ste da C?~1lc.ê ·.ali', ·ô.tis.tente; ao Norte, com outra 

I ti ,1 • • • fo '1 , 

parte do SÍ tio SÜo I(iguél, 't;ertencentes aos vendedores Elesbão Fer 
\ •· ', r1 · 

J:eira Gomes e sua mulher~., ~ .. ao Sul,.,:.com as terras do final da. meia 
~ ,~.-., ,f \• .• 

lé5-ua de Teresa ~ernandes dê. 1ousa, adquirido por compra feita a 1 

Elesbão ferreira Gom.ei:; e sua mulher, !l.":aria Ivono Junior Gomes, por 

escritura pÚllliua Lavz-aô a em :·::o·tas do lQ Tabelionato local, datada 

de 11/11/85, ret::tstracla sob 112 Ol-Il~-1.311, fls.121, do Livro 2-E , 

em 25/11/85; e estes Elesbão Ferreira Gomes e suo. mulher, por com 

pra feita a Jua.rez Sales, por escritura pública Lavr-ada em Notas \ 

do 2 º Tabelior.:ato local, em da ta de 08/01/64, regiotrn~a sob nR 

11.905, filis.30, do Livro ~-Q, em ll/01/G'i-, atualmente matriculado! 
c o b nº 63, fls.fiJ. do Livro 2-A, em 24/09/76, e este+Juarez Sales, li 

- . d ulh I: :po:c· compr a feita a Joao Carneiro os Santos e sua m: er Da. Maria 

Amélia dos Santos, por escritura pública do mesmo 2Q Tabelionato 1 



. ' ; ' . . i: 1 

l?calt em data de 15/0~/63, registrada sob nQ 11.904, fls.]O, do 11 

: maemo livro em 11/01/64, e es~e~, J9ã.o Carneiro dos Santos e sua ou~ 
lher,. parte, por herança de f1!a:ri~·.Í'~ulina dos Se.ntos, .. por certidão: 

1 datada de 29/05/54, regiE-;trada\1ob. ~.Q 8. 853, fls .·J:14; do· Livro 3-N ~ 
( em 23/08/54, e parte, por doação de Eetevão Carneiro dos Santos, l : 

.' por escritura pública lavrada- em Notas do 2Q Tabelionato local, da: 

tE1.da de 03/09/54, regi e trada sob n!í! 8. 857, :fls .116, do mesmo Livro 1 

. 1 
3-N, em 03/09/54-, e estes .8stevão Ce.rneiro dos Santos e sua mu.lher · 

i If.ari·a Paulina aos Sailtos, pe Laa t.ranccrições nse . 56 3, i 692, .471:-, :fei; 
i , ~ ' . . ' • 
' tas há mad e de 60 ( seaserrta) unos ;: e parte, por c'orapru feita a· Fr8:E, 
4 cisco Bernardino Ferreira, por escritura I,lÚbliêa do fAbelião ·Neon 1 

:, Sales. Lo.pes, registrada aob nº 1.999, ··u~··:.r'l~.69, do Livro 3-G·, em f 
, 14/09/28; CERT!FIGO .FIUA "'...t~NT! , que ··ai tio' imóvel: 'enccntra~se .livre J. 

: de ônus , cláusula 
; Dçm fé .. : 

possa afetar sua po~se e ·domínio.'. 

' ( 

' " 

,1 1 

1 
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' 1 
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POPULAÇÃO INDÍGENA POR LO.CALIZAÇÃO DOS GRUPO 
(Nos totais. estão estimados os lndios arredios, sem exata localização) 

1 I' ,: Ili• •·,, 4 1 

MINISTEAIO DO INJEAIOR.;'·i '{-..'. · ~· .:,: · 
FUNDAÇAo NACIONAL 00 INOIO -IFUN~t;. '· 

• \ • • • ·;. ••• ·~. • 1 

TERRAS JNOlG ENAS '.-·i''(. . ' ~ ~ ' . 
UNIDADE REGIONAL SUPERFICIE , POPULAÇÃO IN.DIGENA . i.: ! •.. ·:,\' 'J . ,,:, 

.. ;·; ·1,,. 27.ti32. . ·:.' 
~-,·· •• 1~· 6 cA2 · '. 

.~. •1 t~) ... ·.'.~.J ,V\I : •.••. i:~ • , r'. 
· · •,·.~22 "04'' ·! •.. • · • · . ,· :t•·· .& .• ' .. , . '1 .. ·.: 5.698 
·',: : . 3.293 
~ .:. · .. : B.436 . 

.. :~, .....• 2.149 
'; !\ · '' ,,, 6.225 

. ., ,::· • ,.' · 19 968 
( .. ),.: ·:.2Ú.;)7 

', :::•r:,,..:.~to.:i23:. , . . .. . ~ . •, 
·~ ·::.,..-':.'•: 2.3~.- 

. · • .'' i~.~r, 6.651" 
;-;'.:: · · ,, ; 4 063 · ·<~ ·· 1·nAe " ... ~ 
' . : .....,._.. ! . .'~ll .. . . ..•. .;'r· . .. . 

41.009.630 , ,··,::, -:.,45.:397 .:····: .. >t ;~~;/ ... :;~:.· 
' .. ·., :,: .. ,, .. :•, ·. ;·. 

t •i',,·, .\'>.f: ,, '.,.4;_ .:•·,·:· . ·' ,-.., . ~~~· . ~1.. : y, 
. . • l ,_... ,. ···~ . ' -~~J POSTO IND;G(NA ,· 

POPU• '',•, .. •. . • »• Ol ·' 
~AÇl\0 ; :• OrNOMINACÃO ALClllAS 

QUANTIDADE 

1! Oelegacra Regional 
2! Delegacia Regional 
J~ Delegacia Regional 
4~ Delegacia Regional 
5' Delegacia ílP.g1onnl 
6! Delegacia AP.g1onal 
7! Oelegac,a Regional 
8~ Delegacia Regional 
9! Delegacia Reg,onal 
10! Detegacie llegional 
11 ~ Delegacia Regional 
12• Delegacia Regional 
1 J• Delegaci11 Regional 
Aiudanc,a /\utõr,omll Bc1r111 do Garços 
Par:_;..; ;,,Jlgone do X1r111u 
Pa1que lndlge1111 do Aragv11111 

TOTAIS 

UNIDADE REGIONAL: 1 ~ DA 
ATUALIZADO Ale: J0/06/81 

H• Of l(RAAS 
0110(114 1NDIC(NA$ 

01 AJUIIIC.\911 
01 ANOrRAIMAfl"I.I 

03 AVIAltS 
04 BU(M 00 SOLII.IÔES 
00:, IIIANIA 
06 CIIMPO "\t t:,11( 
01 COAI Ãll AR MiJAl 

...••• 1 oe CUR\Jt;Â 
09 H•JO"\ 
10 JAUARl 1( 

11 IC,.NA "tARI 

u IÇ.\NA 111( 

ll (GMII\P( LODO 

•• LAU/10 SOORl 
IS 1,4AnUBO 

,e NHAMUNOA•MAPU(R'I 

li PAAI CACIIQlll'IA 

18 RIOIIVI 
19 SÃO LUIS 
2Q TA BOCAL 
11 UM,.Al,.CU 

n VíNOIIVAI 
n VUI UA14 Ili\) 
1• WAl',IIAI l>IAO •• AI 

lOIAtS 

SUPE!iflClf O(MARCr.OA 
111,1 

li 100 
16HIO 

l 02Qro) 

13109'.Xl 

24 
22 
16 
06 
26 
15 
05 
38 
17 
45 
10 
t3 
00 
07 
02 
02 

e.s1e.o2s 
10.009.524 

122.379 
84.600 

2 741.756 
1.835.912 
577.204 

&.566.494 
627.018 

5.298.037 
83.600 
29.789 
50.679 

1.198 467 
2 910.016 
t.456.250 

256 

NÃO 
NÃO 

"'"º NÃO 
NÃO 
HlO 
NÃO 
NAO 
uAo 
NÃO 

UNOMMAI 
SAI llflt I MAWf 

M\JAA 
11KIJNA 
ll(UNA 
ll•UNA 
MUNOUAu•v 
M/IIIUBO 
lt~~INA 
MMV. VVANANII, 
OfSAN" cuecv, 
IAAIANA 
TUCANO. BANIWA 1 
DESÃNA 

NÃO 

NÃO TUCANO. BANIWA 1 
01 SANA 
M/IYOIIVl'fA 
11• UNA 
,111,onv•M M1111u110, 
&JH,IM~/1111 
111(11~ 11n, I\NA VvAIWIII 

ll'-\IJ~. DAHIW/1 e 
101 SANA • 
"4"AVB0 • l,IA I Sl 
~ANl\"411111 
MUIIV 
t11:.UNA 

ltr. lJU/1 
l"U"A 
Wl\11,IIRI /IIROARI 

POSI() INOICHNII or /IJAll(ÃO 
li n1111 I\ l("l(N I IFICIIA 

Ili rosto 1NOIG{NA JuA1sorr.101illO!) A Z' º" 
l • 1 POSlO 1r1C,IG\NA CAll\00 OílCIAll.llHlf MIIS MÃO IMPLll!ilAOO 
111 POS I O tNOlt;[NA OI SA 11VA00 "J,fÃO (lFIC111lM(NTf' 
IJI 1~111.,1111v" rOR sr ,·~1114A OI CillUl'O AIN04 ll,l AIRA\'~(l 

• 811tfto, 
~ lltilulMI, .•••••• o. J,•ul• M1..n. 

• 1111P~ t ,.,..,10M 
11 · ,..,,,,n 
01 Slo Pa..ao o. ()lo...,(• 
01 , S1"t0 Anlllnll Oo Jc:I 
01 •• sao l'1uto e1e oi,,.,,o 
a!> 8o,bl 
01 ,.,., ••.• dei ,.,~,, 

1 OI Slo """° o>e lJl<•tn(A 

700 
3,600 

N• POSTOS 
INOIGENAS 

16 
22 
\O 
00 
10 
15 
09 
17 
18 
03 
os 
u 
07 
05 
~ 
05 

· 163 

N~ POSTOS 
DE AfRAÇAO 

00 
00 

MVNICIPl(I 

s~ c;.i,,,c,1,Ja e •.••.••• 'º 

• < 

01 
,.., ••••• t,11.,.. t1 •• ( •••••••••• 
Al.tlo1•• 0n U1,itf a.,,.,,, •• ,., e,,,,.,,, 

IJJ 
(7l 
;/ 

AMl,h• dn t,o•lt ,, •• ,, ..•.... ~s.. 
' ''º ' (), .•• 1.,,. 

~ 
OI 
OI 
O& 

!i.ln l;.&hhltl tfA (.,.. •• _...A ""'l·t· ,tu ,,..,.,. 
11111 ••• Cio lio<lt 
Bo•ba a.,,,...,.., Con11,,,, 

0'2 

l8 

UI 

.,.,.,, 
A.Ili. 

• ••• 
A~• 

••••• 

.•. ~ 
,111 

,4 

1 340 
1 IIJ9 
1 0',4 
1 418 

Tu.i 
cm. 

' 1"9 

AIO Àu111a1 :,. 
Galtm do Sgl,mOII 
B•tln1a · : , 
Carnpo Ai.011 
Co11a I l11•~111 
'Cu•uca 

''''°" 

~· 
01 
01 

$,O P1,.10 dt lJJ,.,,n\ • 
SIU PaulO 01 o,..~,,c- • 

.,~,e, "-/" f llul •• ·"~ e.i. v,,~ 

l J18 

... ' 
J•v11111•. ::·, • 

• , ••• t* J,i.,•,··· f'.,;. :.-: . . . 
'iF' "/: ·: .. · ... ,,.,. 

' 1!,0 

'" ~ 

1 ~ j: 1 
1 ., '9•··~ i~ ••.. , ,, ... 
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• M1•11t>0' 111 
N111ni11ndj I M~11111 Ili ... .. 

UUI ,o:.o 
110 

' l!aO 
2 '24 

··1 

1\10 ""'',,, 
,' Uo l1111 
hboc1l l •I 
Umer1~11., 

--·~~· ,•, ' 
1 Xill 
120!', 
IJll500 
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v,. v,11111, 
R,o C1m1r1111', S1• 
Ao1ont0 At,on.,,' • 
Alal3ú'.: . . 
:1 ... ~. 
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, UNlü/\lJf n I: GIONAL r ou ... 
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POS!O \NCIIOENA ' N' l•t 11 flflfl~ S\/1'1111,c11 Olkl•IIC/\UII GIIVPO POl'l• ' N' Df 
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