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111,.-11,r 11~ i-t>or~ta,·• 

'• bé, 

Defiro o pedido nos moldes formulados. 

Cite-se a Comunidade Indígena Tremem 
na qualidade de litisconsorte passiva. 

Ciência à autora, à FUNAI e à União FE- 
der-a í , 

Data supra . 
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FEDERAL 

I 
CLASBF 
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CERTID!O 

/ 

Certifico que nesta data foi(foram) expedido(s): 

of í e. i o ( s) mandado(s) de intimaçio 

mandado(m) de not lfica;io 

For t a l ez a , 

' 
••**************************************~*************M********** ,,.rtr·' 

'i.r ~\;,_.. ,. 
L".,..; 
!'il--''" 

~-·· CERTID~O _;~j 
!!'·· ~:r;1:. 

,:-n~1., 

::\ · C e r t i f i C: O <:p.H\' n f:·: !:d: ê:\ d ,:\ t ,il f O i ( f Dr a m ) e;: n t Ir e 9 U e S 
":~· f ~ • 
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.{1>. mandado(s)/ofíc io(s~) ao OFIC:CP1L DE .JUSTIÇA AVALIADOR 
:;;!:.'.°',: 
ti••,. 
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PROTOCOLADO 

PRECATORIA GRAVOSA 
EM ;U>/10/93 

. .. DUCOCO AGRICOLA S/A 
F'l.HfühCACJ N(1ClCJN(1I... DU INDJO ·-· FUNAl L 
06 DISTRIBULCAO AUTOMATICA EM 

UUTlx D 
26/1.0/93 



JUSTIÇA FEDERAL • DF 
•.. ,. _ 
F'3. ~ 
Rulwlc1 ~ 

TERMO DE AUTUACAO 

Em Brasil ia, 26 de Outubro de 1993 , nesta Secretaria 
(~6.A Vara, MARCIA VITORIA VIVAN. DE MORAES HOFMANN p 

i~uo os documen t o s adiante. em -·º·~-- folhas, e cm --·-···-······--·- apensos. 
~1•e.gu i nt e conform I r.l acle = 

PROCl:'.!3~>0 93. 00144.U. -:1. 
CLASSE 06004 CA~TA PRECATORIA GRAVOSA 
DISTRIBUICAO AUTOMATICA EM 26/10/93 

,, 

RE<HE DUCOCO AGRICOLA S/A 

REQDO FUNDACAO NACIONAL DO INOIO - FUNAI 

,~ 1:::000 UNI AD FEOl:::l~ AI ... 

Para constar, lavre e assino o presente. 

- - -- e,f ~,:.:~:t ~' 8;,~~;,::: ~i: l/~.~:-- --- 
A u,<111ar JucJ.iciá1·10 

Mat. 8974 /JF-L>F 

PrQcuumentos Clval• 
t'1 • Var11 

1 
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PODER JUDICIÁRIO ... ,:, 1 •. , 1. 

JUSTIÇA FEDERAL 
:--EÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

e o N e L u·s A o 
. , Nesta data. faço conclusão destes autos 

à bhi. í}::iria· tiv!na''ViMria. IVtM.ª Juíza Federal 
Subsiltuta. na ~exfa' \'rio f cderat. r:os termos do 
que cetermlna o tirligo ~ .. ". í,!:11~.:i a da resolução 
n.º 6, .de 25 ~..) jur,!10 r.o 19G3. do colando 
TRF /1! i,egi.:iJ. 

/Brasília (DF). em __ ?_!./. ~q / 19 ~ • 

dZdrcla 111iórla 'l~.~ . · o mann 
/ D1relor11 d.i. 8ecra laria da 6.' Varll 

Cumpra-se a presente carta precatória. 
Voltem-me conclusos, após. 
Brasília (DF), em 27/10/93. 

~~ 
Juiz• F1der111 Suirallluta .__ ~ 

e,• V1ra/SJOfl 

RECEBIMENTO 
' - Em J.1 de, IO ·-· __ d1 t9_~-- 

na Secrd1ti1 ela 6 • Vat• tecebt HM H'°9 co«1. 
~~~ .••••.. ......1,,a,1W~~'""l"ne""-:·' dl. •• lm'o hte t.rmo 

·ea,"""twirr,tr4~h-d.-Ah•l~o•~lr~~---o..ll, de s.a.ta,ta • 

••• y.,. 

C E h 1 u /.\ 1 : 

Certifi o ~ L-., fé q e , 11 .. l r •. 'at i, 
~m cumprimento r.o c,'~::,µ t. cho de f.Jnd..f!:Y 
expedí o (s) Mandado (s) da rit1ção (ões) 
( f-) ManciAdo (s) de lntimac1) .. (i' ···B) ( ) 
l'\Jl,l I l 1L'.1·, ( ) i . Í \.,i1lt1;gl'dy<1) Ó..; l''(J:.~itl ( ) 

Jutr0s ( .. . .....•..... - ,, ., --·-· ------ 
Brasma,..126.. de • ( ( 

~ 
1/(,#lr .J/{ •rla,.4;\ ddM 
Supervleora k1./ç10 de 
Proceeumenlo~ Chr•l• 

6.' VarA 
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SECRETARIA DA 6!! VARA 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL OE PRIMEIRA INSTÂNCIA 

MANDADO DE____:::C~I=TA=ÇÃ~O:..._~~~~- 

FlJr~1\I_PJ 

: b~~":\~º ,'JI_. ~ 1 )"ls J Í, · l G l 
,, ~ ~-···. 1'a.. •. ··~·· -- \ • ~- t.C .A 

,_ ~ifoo 
• ll('t'"~ca . 

(l, ·l ,,·r• . do i ,1 , r "'·' ,\\ r ,., .,.. 
169 r. ' · ,1, "·Q ,u96 

/1' ot',cill"' { 
''ªº' for este apresentado, indo devidamente assinado, passado nos autos da / 

Carta Precat6ria n2 93-14411-1,oriunda da ,3!! Vara Federal da Seção 

Jud. do Estado do Ceará.expedida nos autos da Ação Declaratória n2 

93-21901-4, movida por Oucõco agr:i:cola S/A contra a FUNAI 

O DOUTOR ANTÔNIO SOUZA PRUDENTE 

MM. JUIZ FEDERAL DA SEXTA VARA, 
l!! REGIÃO, SEÇÃO JUDICIARIA DO DF. 

, NA FORMA DA LEI, ETC. 

MANDA, a qualquer Oficial de Justiça deste Juízo, a quem 

__________ que, em seu cumprimento cite a EJJNDAÇA'.O NACIONAI, 

DO lNDIO - FUNAI, no SEP - Q. 702 Sul - Edifício Lex. 12 andar 

na pessoa de seu representante legal, para os termos da ação supra e ita da , 
respondendo-a, querendo, no prazo legal, com observância do dispos 

to nos artigos 285 e 319 do CPC -- 
tudo de conformidade com a petição inclusa por cópia autenticada e despacho 

-· a ~gu~ transcrito: _ 

DESPACHO DE FLS. 004 
"Cumpra-se a presente carta precatória. Voltem-se conclusos,após. 

Brasília (DF), em 27.10.93. {a) Maria Divina Vitória - Juíza Fe 

deral Substituta da 6~ Vara/SJDF11 

CUMPRA-SE, penas da lei. Dado e passado .. nesta, .Cídade de., B~asília/DF 

aos 03 de 11 de 19 93 
Eu, lV1J Téc • Jud · , datilografei e subscrevi. 

Eu, ;:;,~ , Diretor de Secretaria, 
subscrevo e or ordem do MM. juiz. 

107.055 
~~~ 
DIRETOR DE SE~IA 
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JUSTIÇÍ', r-ro;lt.·.L-nr- 

PODER JUDICIÁRIO 
,JUSTIÇA FEDEf1AL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

C E R T I D Ã O 

, 
Certirico a dou fe que, em cumprimento ao , , . 

·r. m~nd~do retro, extraido das autos da Carta Precatoria ng 

93-14411-1 • QXtraida dos autos 
da Ação Dec I arat~r ia .nº 93-21901-4 • movida por 

Duc~co_Agrico~~-~S_/_~A----~-~~~~-~~~~----~------~~ 
c nn t r a ü FUNAI 
---------------------' dirigi-mo ao Ed. Le x 

C~ •. dra 702, Asa Sul, nesta Capital, e, ai i estando, CITEI a 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO= FUNAI, na pessoa de seu repre 

sentante legal, que recebeu a contrafê que lhe ofereci e 

exarou sua nota de ciente. 

Brasil ia,12 de novembro de 1993. 

~L1~~~ /,,,. 

PAULO BARRETO DE SALES 

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

11, 

Rub1IG• ""M -.& 

CONCLUSÃO 

Nesta data, faco conclusão des 
tes autos ao Dr. Rernáldo Soares aã 
Fonseca, MM. Juiz Federal Substituto, 
em exercício na Sexta Vara. Do que, 
para constar, lavro este termo. 

Brasília (DF),em .. J,i/..ll_/93. 

Angel~újo 
Secr Diretora da 

Contados, devolva-ee a pre!!enlo carta precatorla, 
com nonas homenagens, baixa na distribuição • 1ootaç611 
de eatllo. 

Br aallla - DF I em ! 'b de t ~ dt 19<3 ?:. 

%~, 
REYNALDO SOARES DA FO 
Juiz Federal Substit 

em exercício na Sexta 

A 

REMESSA 
Aos ;Ll, de J.L de 19 -~~-----·· 
omSecret':lrio da 6.ª Varo, nesta cid_3de pe 
Bmeília remeto estes autos à ~ ck- 

~----··-·-······ .. ··············-······__:__ _ 
-------------·--··········------------- 

QlrfAtefmfç'!l•; l"'roc;i,ir.1, 
.......... --···~ ···, ·-··-· e~• Vara .....•.•. -- 

' L i 
• j 1 

i-1 1 • f 

., •• 1_ • .., ~· 1 

"'· 

i 

'1 
! 



,\ •.. ' .. PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA "FEDERAL 

carta 
ri-- 

-- 

r 
DAS CUSTAS EM GERAL ·~ ----. - - ,._ .,, - ... 

2 r3 Crt 
f'r. CUSTAS TABELA: 

{)';' j 

- 
Crt Ft.. 4 !I 

.~ JUDICIAIS TABELA: ftublfco 
Crt . 

6 7 8 l 
TABELA: 

1 

REEMBOLSO DAS DESPESAS 
OISCRIMI NAÇiO Crt 9 io 

OISCRIMINAÇIO e,• C,t 11. l2 13 

"' 

rl4 TABELA: IV 
REEMBOLSO COM DILIGENCIAS l l6 Crt !15 ] 1-a 77,00 

l7 118 r9 Crt 
TABELA PERITOS, INTtRPRETES E TRADUTORES 

Crt 20 J21 22 
TABELA: V111 CAIXA DE ASSIST~NCIA DOS ADVOGADOS 

[ TOTAL DAS CUSTAS I 23 
77)00 l •• ... 

conta n9 10130 
9314411-1 6a V 

r 
DÍVIDA [ 24 EXERCICIO l r[ERIOOO OA OÍVIOA l ""I 

CAR~.:~.A . .. . . ] 

r PRINCIPAL ,, ...•• ---..~ 
coo c,• 

27 28 29 

coo Crf 
'50 "'· 31 32 

coo- ---e,• Crt 
33 34 35 36 

MULTA coo - 
39 

c,t 
37 39 

DE MORA 

4l 
coo 

42 
Crt 

40 
FGTS. BNH' 90% 

43 44 
coo 

45 
e,• 

46 
e,• 

r c rs . INPS 10º/o 

Ecoo=i49 e,• 
(47 JUROS DE MORA ) 
('º CORREÇÃO I ,1 coo 1 '2 e,• ) MONEU'RIA 

(" Fcooj e,• 156 SUBTOTAL ) 
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ~: __ ·,, 

DECRETO LEI l 025/119(20% iou HON ORAR 109 AOVOCATÍC IOS 

DL l 025/69 ( 20 %) 57 HON AOIIOCATIÓOS 1 %1 HON AOV t T>C. RUIUN.( 0,3 %l~GT!I 

>--COO e,•---·· >--COOr--Crt coo Crt c,t 
'ª 1'9 eo 111 62 193 84 

REEMBOLSO OE DESPESAS 166 coo I 67 PARCELA ) [ s, 

( TOTAL DA DÍVIDA 168 Crt l . ,.. 
"' ... 

TOTAL 
(70 ELABORADO POR 17l E~ 

1 cro 25111 g3 

107.0&7 
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107.063 

I _ 
--------- -- ---------------- 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

CERTIDAO 
CERTIFICO E OOU FÉ que, em ~to 

~ cleterminnção judicial de Fls , __ Q_tz_ __ • procedi. à ODm• 

pe t e nt e baixa na nut uação, n11 dist"ibuição e noa de•ai• 
a!IHntamento, cartor árics , 

BrasHia·üF., em r,,rJ..L.! li / 'f 3 • 

•... ..,___ _ 
' 

REMESSA 
/ Aos cl.~ ºª········--···-··J! - de 19 _jJ _ 

·1 
1 

1 

1111 Secrnt;;ria da O: Vnr a, n1~:,1a. cidade de .,., 
Brasília. remeto estes autos a o r-r 
~---·--(~-~----á-0..'12l1JJ., 

Para constar, lavreilsl termo. 

1 _ .. __ , ···-- ·-······································· .• ··-···--·-- 

f1 D1r~tor Seorolnria 
••/, ·"r 9~,6 ,,,, dlfM 

- --- •...•..• p··· Vlblll J' Sul. tlG a.., -,ri-r------------· 

JUSTIÇA FEDERAL•DF ,.,, 
t: Q .... q . Au~~;:·~ _ 1 

'º 
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PODER JUDICIARIO 
. JUSTIÇA FEDERAL NO CEARA 

Rua João Carvalho, 485-Aldeota. CEP 60140-Fortaleza-Ce. 

MANDA D o· 

- 

Proc. N.0 9.3, 21901-4 
Classe 5020 • DECLARATÕR IA 

C DOUTORA GERMANA DE OLIVEIRA MORAES 

Fcdcrél I da 311 Varü no Ceará por nomeação legal, etc, 
Juiz a 

MANDA a qualquer Oficial de Justiça deste Juizo. a quem este for apresen-. 
tado. indo de sua ordem assinado pelo Diretor de Secretaria que o subscreve que. em 

~eu_cumprimento e a requerimento de OUCOCO AGRlCOLA S/A . 

CITE • nesta.cidade. a A COMUNIDADE INDfGENA TREMEMBi , na 

pessoa de seu Representante Lega I, · os Drs, João AI fredo fc I es ~ 1 o, 

Joyceaooe 8ezccra de Mcoczcs, 

Pece i rn. _BarhassJ "/ 1'.':fl ~a._ 

de todo o conteúdo da petição anexa .a este por cópia e despacho do teor segui'nte: 
DESPACHO - "Cite-se a Comunidade lndrgena Trememb~, na gyal idade de 

1 iti sconso{'te passiva," 

•• 
. .. 

Cumpra-se. observadas 

de Ji ~ m ~ '1"' 

ões legais. Fortaleza._ 
. , ., , . Eu , V , 

''.·, 

l l 
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ANO 19 RlG. TOIBO l 0 

LIVRO fDlHAS 
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'PODER JUDICIÁRIO 

~ . •: ' . 
JUSTIÇA 

\ 

' 1 i 
FEDERAL l 

j 
j ' t '• 
~EÇÃO J UDI.CIÃRIA: 

JUIZ FEDERAL . ,, 

1 1 " \ 
•, .. ,,,, 

'. ' • ~ 1 • ' 
.'t'·· :·· 

PROCESSO: 94.0000521-0 PROTOCOLADO EM 07/01/94 
CI..ASSE : 0!'.i0j 1 •• IHPUGNACAO AO VALOR DA CAUSA 

.1 MP(fl E FIINDf'ICAO NACIONAL DO INDIO-·FUNAI (PROC" 
MOnCYR RIBEIRO DE LYRA FILHO> 
DUCOCO AGRICOLA S/A IMPODO 

.......... D.tSrR18l.lJt:r.iO POR DEPENDE:NCIA EM 13/01/94 0003 VAIUl 

1 ADVOGADO (S) , . 

AUTUAÇ~O 
. ,, . . 

Aos I dias· do mês de do ·····•·•·······•··································· ·····-···········-··- -.,···-························· 
mil novecentos e ' · · nesta cidade d ····························~···················'············· ····' ·-······························································· 
'autuei a petição e documento(s) que se scgue(m).,,, 
! ' ·t 
f ' 

1 
•/ 

DIRETOR DA SECRETARIA 

:: ..... 

REGISTRO DA SENTENÇA 
..... 

LIVRO I fDtHAS ,,i 
' . 

10).018 
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TEHHO DE AUTUACAO 

Etn For· t ~, ·1 ((•: e: :,l, t ::i d(;.' ,J.,,n l:~ 1 r o d•,: 11194 r I\ e1:; t. ê:\ S1+:<:: ,,. f',' t \:\I' i •.••. 
< 1 ,,1 0 0 0 ::1 .. f:i V,,\, .. i:\ , ;~ , l \: 11 u o 1,, d tl e u n, f.,: n \: .:, r..; i·l d i ,,, n t f:'. , •::- m . . .... ... .... .... f e, l h ê:l ':!, , e o 111 

.. ;., 1:1 e n s ,. , !,, , , , i,1 b 1·:'!J 1.t i n t: ..;: e u n f ú t · 111 1 1j l:\ d t,~ : 

PROCESSO 94.0000521-0 
Cl ... r-1flBE 0~;,01 '.í. :CMP UGN,;CAO AO VAL<m DA C:.:,W,A 
DHHRIBU.I.CAO POR Dl:::PENOl-:NCIA IF..M 13/01/94 

F AI, n:s: 
lMPGfE FLJNOACAO NACIONAL 00 INDIO-FUNAI 

[MP~jO DU~OCO AGRICOLA 9/A 

••• • • ,. •.•• , ..••••• -·· -· ••..•••..•..•.••..•. ·- .••.••••.•.• o'' " •••••• , •••• '"' •••• ,i,1 •••••••••••••••• , •••••••••••••••••••• ,., •• , •••••••••••• _, •••• 

1) i I' •t t. U 1' d,:\ 8(·:·~C I' •,: t H I' i ,,. 

{3 
1 

1 
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Fundação N•clonal do lndlo 
MINISTÊRIO DA JUSTIÇA 

a• Superlnt•nd6ncla Executiva Regional 

EXCELENTlSSIMA SENHORA DOUTORA JU!ZA FEDERAL 0~3~ ~ARA 

DA SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DO CEARÃ. ~~ ;z:;; 
-1al -~·~ .... 

() 
--; 

D . . d d " . ' . (':, 1str1bua-se por epen enc1a a terceira vara~ 

10.01.94. 

/Cvi-~ 
JU1ZAIFEDERAL 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DO !NDIO - FUNAI, 

Fundação Pública Federal, instituída de conformidade com 

a Lei no 5.371, de 05.12.67, com sede no Setor de Edifi - 

cios PGblicos ~ SEPS, Quadra 702/SUL, Edf. LEX, Brasília/ 

DF, por intermédio de seus advogados, legalmente consti 

tuídos, estes com endereço na Avenida João de Barros,' no 

668, Boa Vista, Recife/PE, onde recebem comunicações,vem, 

apresentar IMPUGNACÃO AO VALOR DA CAUSA, nos termos do 

art. 261 do Código de Processo Civil, pelas razões seguin 

tes: 

I - DA ACÃO 

•• 
01. Pela OUCOCO'AGR!COLA S/A, com sede na 

Rua Frei Mansueto, no 1185, Varjota, Fortaleza/CE, foi re 

querida a Ação Declatória de Nulidade de Processo Admini~ 

trativv no 93.21901-4, contra a FUNDACÃO NACIONAL DO IN 

DIO - FUNAI e· a UNIÃO FEDERAL, ~m curso perante esse Jui 

zo. 

02. Pretende a requerente a sustação do 

Av. João de Barro•, 668 
Boa Viste 50050-000 Recife PE 

(081) 421-2144 

.: 



r 

02. 

Fundação Nacional do lndlo 
MINIST~RIO DA JUSTIÇA 

1• 8uperlntend6ncl• Exeautlv• R•glon.l 

Processo Administrativo da Demarcação da Terra 
1 

TIUIMIMBI, localizada do Distrito de Almofada, 
1 

Indígena 

Município 
de Itarema/CE. 

II • DA RllSPOSTA DA rUNAI 
. l 

1 

03. A requerida rUNAI, ora impugnante, ofere 
ceu CONTIY'l'ACAo, arguindo, preliminarmente, a inadequação 

da ACÃO DICLARA'l'ÕRIA por IMPOYSIBILID~I JUR?DICA, ou me7 

lhor, CARINCIA DI AÇÃO e a nulidade do .. processo e a falta 

de condições para o seu desenvolvimento válido e, no méri 

to a regularidade do processo administrativo. 

04. A rONAI, ainda, interpôs recurso de Agra 

vo de Instrumen~o, para reconsideração ou reforma da deci 
são liminar a ela ocntrariadamente conpedida. 

!II • DO VALOR ATRIBU1D0 A C~UBA - AÇÃO 
DICLARA'l'ÕR.tA 

1 

05. A requerente da Ação, ora impugnada, a 

tribui a causa o valor de CR$ 2.800.000,00 (dois milhões 

e oitocentos mil cruzeiros ~eais), na data de seu ajuiza 

mento. 

'/. 
06. ~ Logo, o valor da causa foi excessivamen- 
te atribuido, o que vem a possibilitar a sua impugnação. 

07. Por outro lado, o valor atribuí.do em 

desacordo com a lei ou em excesso possibilita a sua impu~ 
nacão e fixacão pelo Juizo, conforme entendimento juri1• 
prud@naial. 

A.v. João da Berro,, 668 
Boa Vl1ta eooso.oco Recife PE 

(OBIJ 421•2144 

----------------- ---- - / 
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"VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO A ESTIMA 
TIVA ABUSIVA - CABIMENTO. A impugnação 
do valor atribuído à causa tem cabimen 
to toda a vez que o réu discordar da 
estimação feita pelo autor, seja nos 
casos em que a Lei impõe um padrão pa 
ra o cálculo e o autor o infrinja, se 
ja no caso em que a Lei deixa livre ao 
autor a estimativa e ele a faça errô - 

nea ou abusivamente". (TJ-SC - Ac.Unam. 
da Câm. Civil. de 13.11.84 - Agr. 
2.859 - Canoinhas - Rel. Oes. Osny Cae 
tano ~ INPS vs. Ernesto Clóvis da Sil 

va). (grifos nossos). 

VI - DO REQUER~MENTO 

08. Face ao exposto, vem a FUNDAÇÃO WACIO- 
f 

NAL DO 1NDIO - FUNAI, requerer a V.Exa. o julgamento pro 
cedente da presente impugnacão ao valor da causa, com a 

sua redução, fixada por esse Juízo. 

Requer, ainda, a auLuacão da presenLe 

impugnacão ao valor da causa em apenso_ aos autos da Ação 
Declaratória, cumpridas as formalidades legais • 

•• 
Pede Deferimento. 

/ 

Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 1994. 

Mu':l.c:f r H/:1~ rr l •V lyra Filho 
_., DV .SUEri! ).' .feg /F UNA' 
Port. N, • 719/P da 23, 12.BS! 

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

(081) 421-2144 



Doe. oi 

INSTRUMENTO DE PROCURACAO llAD JUOICIAll 

FUNOAC~O NACIONAL DO fNDIOF FUNAI, institurd 
nos termos da LEi no. 5.371, dE 5 de dezembro d~ 1967, com sed€ 
foro em Brasfl ia. DF, no SEPB Quadra 702, Edifício Lrex, 3 
andar, CEF -70.330-015, re:prese:ntada por ~eu Presidente, Sr 
OINARTE NOBRE OE MADEIRO, na ionformldade das disposl,5es cont Ida 
no iten IV · do artigo 21 do Estatuto aprovado pelo Decr€to n~ 
564, de 8 de Junho, dE 1992, nomeia seu procurador HOACYR RIBEIRO ~ 
LYRA FILHO, Advogado do Quadro de Pessoal Permanente da FUNAl 
inscrito na Ordem dos Advogados do B~asil sob o no. 7270/PE, com a 
poderes da Cláusula uad Judician de que tratam parigrafos 3o~ e 5o 
do artigo 70 da Lei no. 4.215, de 27 de abril de 1963. 

. -~ 
1:1 r ê:\ t'> r 1 i a , D F , ) SJ d <-l: ~/(,,'V d e 

' 

fü i ~e~~ e: H:~01:JoRo?,i:·1-~ -ÕE3.ÔÍàs ÕrikfiSiLii .... : 
. : Ti:~EllAO fü:UklCIO &. LLKOS 1 

IC,R,S SOi BLOCO A lOJ~ iS íone: 321·SS3i: 
: trasilia - or 
1 1 
1 1 

JJ:m,11l1tco it HJu rer !.tt:dl,ar,r.a coxl 
las d;!rosHad~f 1!!4 1ios~os arcrni•,05 
lblt:í:~TE f.OB~E Dl K~DlUO r, fUHDW:O 1 
la1)ClO:l~l 00 l~Olü ••..••..••••••••••••••• 1 

pJJC Onillloro de 93 
D:l V[kD~O[ 

11 



PODER JUDZCZ~RIO 
J~sti~a Fed~ra1 n~ Cear~ 

Clc\SSe 5011 

e o N e L u s I o 
"· 

autos~ MM!. Juíza Federal da 31 

i..1,:11··a" 

17 I OI 1 94. 

/,,,.,1"' • 
Y'IP~ 

DIRETOR DÊ SECRETARIA 

- Autuado em apenso, vista ao impugnado. 

Data supra. 
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EXCELENTlSSIMA SENHORA DOUTORA JUIZA FEDERAL DA 31 VARA 
'''r •" 

DA SECÃO JUDICIARIA DO ESTADO DO CEARA. 

.,J ~~, 
»Ó, o 
--! o e ,. .. , 
'l.,J r·- o 

..~;_> 
"9 ,'{.... (;j) .,e .. 

(,,)') -Ç,"'J 1 • 

-· 
~ ..••• 1 ,{'.., ~~ ·,:;.., 

'"YJ 
,~.,. L ·~;: 1 "1 ... ...-") ,.,., 
;"'..; ,;;:;,. 
~ 

'_") r .•.. 
.•-,J 

!'."' ~ r~ 
'H'I 

!"\;) 
.. N 
,:'JJ • 

A FUNDACÃO NACIONAL DO IND?O - FUNAI, 
instituída de conformidade com a Lei no 5.371, de 05 de 

dezembro de 1973, vinculada ao Ministério da Justiça I 

r-· 

com sede no Setor de Edifícios Públicos - SEPS, Quadra 

702/Sul, Edf. Lex, 30 andar, Brasília/DF, por ln~ermé 

dio de seu advogado, constituído na forma do instrumen 
to procuratório anexo (doe. no 01), este com lotação na 
Administração Regional de Recife, com endereço na Av. 

João de Barros, no 668, Boa Vista, Recife/PE, onde rec~ 
be comunicações, nos autos da AÇÃO DICLARATOAiA Di NULI 
DADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO no 93.~901-4, ~oposta 
por DUÇOCO AGRICOLA S/A., em curso nesse Juízo, apresen 

tando sua resposta, sob a forma de CONTESTACÃO, vem ex 

por e requerer o seguinte: 

I - PRELIMINAR 

A - DA INADEQUACÃO DA ACÃO DECLARATO 
RIA - IMPOSSIBILIDADE JURIDICA - 
CAR!NCIA DE ACÃO. 

Av. Joio de Barro•, 888 
Boa Vl•I• ~00~0-000 Recife PE 

(OB1) 421•2144 
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01. A pretensão formulada pela Autora en 

contra obstáculos nasregras legais e constitucionais 
que asseguram o processo administrativo de 

de terras indígena. 
demarcação 

02. O processo administrativo da demarca- 

cao administrativa de terra indígena encontra explíci - 

tos comandos normativos legais e constitucionais, por 

ser: 

(a) estabelecido pelo art. 19 da 

Lei no 6.001, de 19.12.73 - Es 

tatuto do !ndio: 

( b) regulamentado pelo Decreto no 

22, de 02.02.91, alterado pelo 

Decreto no 608, de 20.07.92; e 

r· 

( c) amparado pelo art. 231 e seus 

parágrafos da Constituição Fede 

rale art. 67 do Ato das Dispo 

sições Constitucionais Transitó 

rias. 

03. Ocorre que contra a demarcação de ter 

ra indígena só é cabível aos interessados a ação petitó 

ria ou a ação demarcatória. 

04. Assim estabelece o§ 20, do art. 19, 

da Lei no 6.001, de 19.12.73 - Estatuto do !ndio: 

"Art. 19. As terras indígenas , por 

iniciativa e sob orientação do órgão 

federal de assistência ao índio,serão 

1~ 

Av. Joio do Barro,, eee ;//J \.. 
Boa Vl•t• 50050~000 Recite PE 

(081} 421-2144 
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administrativamente demarcadas, de 

acordo com processo estabelecido em 

decreto do Poder Executivo. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 2Q. Contra a demarcação processada 

nos termos deste artigo não caberá 
concessão de interdito possessório 

a 
, 

facultado aos interessados contra ela 

recorrer a acão petitória ou a demar 
catório." 

os. Logo, inadequada é a ação declarató - 

ria proposta pela Autora, por a esta, haver autorização 

legal, para discussão do processo de demarcacão,atravás 
de acão petitória ou ação demarcatória, o que inocorreu. 

06. Pela Autoria não foi adotada a ação 

petitória ou a ação demarcatória, como únicas ações ca 

bíveis contra o processo de demarcação, importando na 

inadequação da ação de nulidade de processo administra 

~ivo e na sua impossibilidade jurídica, convergendo pa 

ra a sl~uaçio jurldica-processual de carincia de açio. 

II - M!RITO 

•• A DA DESWECESSIDADI DE PUBLICAÇÃO 
DA PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DI 
GRUPO TECNICO no DIAKIO ~ICIAL 
DA Ullf!IO - PUBLlCAÇÃO 110 OMÃO 
OFIClAL'DA EJJTlDADg VOfiLltA 
BOLETIM Oi: SUVtÇ() DA t'ffflAI -Di 
~TO fi~ 96.671/11. 

07. A Autora, para se insurgir contra o 

processo administrativo de demarcação da terra indígena 

pV/! Av. Joio de Barro•, 688 
Bo• Vl1t• 50050-000 Recife PE 

(081) 421-2144 
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Tremembé, t.raz como seu fundamento o fato da Port.aria 
de constituição do Grupo Ticnico Inter-Institucional 
para identificação e delimitação da Ãrea Indígena, não 

ter sido publicada no competente órgão oficial, exigin 
do implicitamente a publicação no Diário Oficial da 
União. 

08. Ocorre que engana-se a Autora, porque 
nem todos os atos administrativos são obrigatoriamente 
publicados no Orgão Oficial -- Diário Oficial -- para 
obtenção de validade e eficácia. 

09. Dispõe os arts. JQ e 5g e seu parágr~ 
fo único do Decreto no 96.671, de 09.09.88: 

"Art. 30. são obrigatoriamente publi 

cados na íntegra, no Diário Oficial: 

,-:-> 

I - as leis e demais atos resultan 

t.es do processo legislativo do Con 
gresso Nac.i.onal; 

II - os t.rat.ados, as convenções e ou 
t.ros atos internacionais aprovados pe 

lo Congresso Nacional e os respect.i - 

vos decretos de promulgação: 

III - os decretos e outros atos norma 
tives baixados pela Presidência da Re 

pública; 

IV - as instruc5es dos Ministros de 

Estado, baixadas para execucão de nor 

mas, e demais atos normaLivos com ex 
ceção dos.de interesse interno; 

Av. João de Barros, 668 
Bo• Vista 50050-000 Recife PE 

(0811 421-2144 
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v - os pereceres do Consultor-Geral 

da República e respectivos despachos 

presidenciais, salvo aqueles cujos 

efeitos não tenham caráter geral. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

11Art. so. Os atos oficiais que não r~ 

queiram publicação integral obrigat6- 

ria devem ser publicados em resumo 

restringindo-se aos elementos necessá 

rios à sua identificaoão e indexação. 

Parágrafo Onico. Incluem entre 

atos a que se refere este artigo: 

a) atas e decisões de tribunais e de 

órgãos colegiados dos Poderes da 

União; 

b) pautas; 

e) editais, avisos e comunlcacões; 

d} contratos, convênios, aditivos e 

distratas; 

e) despachos de autoridades adminis - 

trativas, "r'e Lac.í.onados a int.eres - 

ses individuais; e 

f) atos oficiais que autorizem, permi 

tam ou concedam a execução de ser 

viços de telecomunicações. 

Verifica-se que a Portaria de consti- 

Av. Joio de Barro,, eee 
Boa Vl1ta 50050-000 Recife PE 

(081) 421-2144 
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tuição do Grupo Técnico de identificação e delimitação 

da Area Indígena Tremembé foi publicada no Boletim de 

Serviço da FUNAI, em 30.11.92, conforme 

anexa. 
docurnent.acão 

11. A publicação que produz efeitos jurí- 

dicos é a do órgão oficial da entidade pública responsá 

vel pelo ato administrativo, quando não elencado como 

de publicação obrigatória no Diário Oficial da União. 

12. Percebe-se que o ato administrativo 

edit.ado pela Ré FUNAI, consistente na Portaria de cons 

tituição de Grupo Técnico de identificação e delimita - 

cão da Area Indígena, não está catalogado como de publi 
cação obrigatória no Diário Oficial da União, mas no ór 
gão oficial da entidade pública -- FUNAI -- que o edi 

tou, o que ocorreu. 

13. O eminente Hely Lopes Meirelles inter 

pretou a princípio da publicidade, com o ent.endimento 

pela publicação t.ambém em órgão oficial da entidade ou 

jurnals para publlcac5es oflclals: 

"A publicação que produz efeitos jur,! 

dlcos é a do órgão oficial da Adrnini~ 

tração, e não a divulgação pela im 

prensa particular, pela televisão ou 

pelo rádio, ainda que em horário ofi 

cial. Por órgão oficial, entende-se 

não aó o Diário oficial das entidades 

públicas, como também os jornais con 

~ratado• para essas publicacões ofi - 

ciais.11 

(Direito Administrativo Brasileiro 

16~ Edição - pág. 83 - 1991 - Editora 

Revista dos Tribunais). 

Av. Jolto de Barro•, 668 
Boa Vl•t• 50050-000 Recife PE 

(081) 421-2144 
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14. O mesmo autor referido, entendeu ser 

exigência de publiea;lo de c@rto1 atoa em d@terminãdâã 
f••~• ou quando d~ sua conclu1lo, exemplificando a lici 

tacão, entre outros, incluindo atos administrativos di 
ver~"'s: 

"Quando a publioaQio no órgão oficial, 

só é exigida a do ato concluidc ou de 
determinadas fasea de certos procedi- 
mentos administrativos como ocorre 
nas concorrências e tomadas de pre- 
ços, •.• " 

(Direito Administrativo Brasileiro 

16a Ed. pág. 83 - 1991 - Editora Re 

vista dos Tribunais). 

15. Logo, a Ré FUNAI, além de ter publieã 
do a Portaria no seu órgão oficial -- Bolêtim do S@rvi 
Qo --, publicou também no Oiirio Oficial da Onilo, como 

d~t~rminada fa1e a que se referiu Hely Lopes Meirelles, 

o par~c~r de identificação e delimitação e o 
de sua aprovaoio. 

de1pacho 

16. A publicação do parecer de Grupo Téc- 

nico de identificação e delimitação da_ Ãrea Indígena e 

a sua a?J'.'ovacão se deu no Diário Oficial da União, por 
disposição expressa do Decreto no 22, de 04.02.91: 

''Art. 2Q •••••••••••••••••••••••••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 70 - Aprovado o relatório pelo titu 

lar do órgão federal de assistência 

ao índio, este o fará publicar no Diá 

rio oficial da União, incluindo as in 

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

(081) 421-2144 
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formações recebidas de acordo com o 

§ so.11 

17. Constata-se que a Ré FUNAI publicou o 
ato -- portaria -- de constituição do Grupo Técnico de 

identificação e delimitação da Ãrea Indígena em seu pró 
prio órgão de publicação -- Boletim de Serviço--, pelo 

ato não estar elencado entre os de publicação obrigató 

ria do Diário Oficial da União, pelo Decreto 96'.671/88. 

18. Entretanto, a Ré FUNAI publicou opa- 

recer do Grupo Técnico de identificação e delimit.ação 

da Ãrea !ndlgena, desta vez no Diário Oficial da União, 

por estar obrigada expressamente pelo Decreto no 22/91, 

antes das proposições da ação cautelar preparatória e 

da presente ação declaratória. 

B - DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO TtCNICO 

DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO 

DA ÃREA IND!GENA - DECRETO no 22, 

DE 04.02.91. 

19. O Decreto no 22, de 04.02.91, altera- 

do pelo Decreto no 608, de 20.07.92, estabelece a compo 

sicão do Grupo Técnico de identificação e delimitação de 

terra indígena, pelas atribuições também de estudos fun · 
~ 

diários, a participação do órgão federal ou estadual d~-. 

terras. 

20. Com efeito, dispõe o§ 20, do art.l~,, 

do Decreto no 22, de 04.02.91: 

"O levantamento fundiário de que tra~ 

ta o§ lQ, caso seja necessário, será 

realizado conjuntamente com o órgão 

Av. João de Barro•, 668 
Boa Vlsl• 50050-000 Recife PE 

(081) 421-2144 
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federal ou estadual específico." 

21. Por sua vez, os §§40 e 50 do citado 
decreto acrescentam que: 

r 

§ 40. O Grupo Técnico poderá solic1 

tara colaboração de membros da comu 
nidade científica ou de outros órgãos 
públicos para embasar os estudos de 
que trata este artigo." 

§ so. Os órgãos públicos federais, e~ 
tadnais e municipais devem, no âmbito 
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 pu - 

blicação do ato que constituir o refe 

rido grupo. 11 

22. Assim, a Portaria PP no 1366/92, 

04.09.92, ao inclnir um representante da Arquidiocese 
de Fortaleza-CE e nm engenheiro do INCRA no Grupo Técni 
co Inte-Institucional, nada mais fez observar os manda 

mentos do Decreto no 22/91, retrodescritos, não estando ~ 
o ato viciado e nem nulo. 

C - COY CPNC!lTOS OE lNDIO E COMUNI 
DAl)I INDfQINA - ANTROPOLOGIA 80 
ClAt IS~ATOTO 00 ÍNDIO - RECONHE 
CIMINTO PILA FONAI, 

23. Por muito tempo, pensou-se que a defi 
nição de um grupo étnico pertencesse à biologia. Grupo 

Av. João de Barros, 668 
B011 Vista 50050-000 Recife PE 

(081) 421-2144 
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ét.nico seria um grupo racial, .i.identificável somatica - 

mente. 

24. Nessa visão, grupo indígena seria orna 

comunidade de descendentes "puros" de· uma população 

pré-colombiana. Esse critério ainda é vigente no censo 

comum popular. 

...-. 25. t evidente que, a não ser em casos de 

completo isolamento geográfico, não existe populacão al 

guma que reproduza biologicamente sem miscigenação com 

os grupos com os quais está em contato. 

26. O critério raça, compreendida como 

orna subdivisão da espécie, possuidora de caracteres co 

muns hereditários, é conceito já abandonado como atrib~ 

to que permite a identificação dos grupos sociais. 

27. O critério que veio substituir o de 
raça apos a Segunda Guerra Mundial -- essa guerra que 

praticou genocídio em nome da pureza racial -- foi o 

critério da cultura. 

28. Grupo étnico seria, então, aquele que 

compartilhasse valores, formas e expressões culturais. 

Entretanto, a forma cultural inalterada é exigência que 

destoa 5a realidade social. 

29. Em contatos com outros grupamentos e 
culturas, os grupos trocam informações entre si, assimi 

1am hábitos e costumes, alterando até a própria lingua 

gem. 

30. Essa exigência de língua própria - nao 

seria imprescindível: os judeus e os irlandeses, por 

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

(081) 421-2144 
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exemplo, mantiveram-se como grupo étnico antes da recu 
peração da língua nacional que só foi pxomov í.da há me 

nos de um século. 

31. Fredrik Barth, define grupo étnico co 
mo formas de organização social em populacões cujos roem 
bros se identificam e são identificados como tais pelos 

outros, constituindo uma categoria distinta de outras 

categorias da mesma ordem - Ethnic groups and bounda 

ries - The social organization of culture difference 

Universitets Forlaget - Bergem Oslo. 

32. A antropóloga MANUELA CAA#El:IO DA CU- 
NBA, presidente da Associação Brasileira de Antropolo - 
gla, conceitua o índio de forma sintética, objetiva e 
de acordo com a ciência social: 

"Na realidade a antropologia social 

chegou a conclusão de que os grupos étnicos só podem 

ser caracterizados pela própria distinção que eles per- 

cebem entre eles próprios e os outros grupos com os 

quais interagem. Existem enquanto se consideram distin 
tos, não importando se esta distinção se manifeste ou 
não em traços culturais. E, quanto ao crlt~rio indlvi - 
dual de pertinência a tais grupos, ele depende. somente 

de uma identificação e do reconhecimento pelo grupo de ~· que determinado indíviduo lhe pertence ." (ANTROPOLOGIA 

DO BRASIL - 20 Edição - página 111 - Ed. Brasiliense 

1987). 

33. Logo, a condição de índio é a auto e 
a heteroidentificacão corno pertencente a um grupo étni 
coque o distingue da sociedade nacional e tenha consci 
ência histórica com sociedades pré-colombianas. 

34. Comunidades indígenas são aquelas que, 

Av. João de Barros, 888 
Bo• Vl1t• 50050-000 Recife PE 
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tendo uma continuidade histórica com sociedade pré-co 

lombianas, se considera segmentos distintos da socieda 

de nacional. 

35. !ndio é quem pertence a uma dessas co 

munidades e é por ela reconhecido. 

36. o Estatuto do !ndio estabeleceu o cri 
tét~o legal de identificação do índio e da comunidade 

indígenas pelo conceito esposado pela moderna antropolo 

gia aocial. 

37. Para o diploma legal vigente, o que 

caracteriza a condição de índio são· a auto e a · he t.e no+ 
identificacão como pertencente a um grupo étnico que o 

distinga da sociedade nacional e tenha ascendência pré 

colombiana. 

38. Inclusive, o mesmo Estatuto do !ndio, 

em seu art. 90 estabelece, a situação de índio e tutel~ 

do, com todos os direitos, independente do grau de acu1 

~uração, cuja liberação do regime tutelar só se dá sen 

tença judicial e voluntariamente. 

39. Com efeito, a FUNAI é o órgão técnico 
para reconhecer a presença indígena no território brasi 

r 
leira e reconhece a presença de, índios e comunidade Tre 

membé, no município de Itarema; Estado do Ceará. 

D - DA PRESENÇA IND!GENA - 

TRADICIONAL. 

HABITAT 

40. Inúmeras provas demonstram, de manei 

ra clara e inequívoca, a presença indígena e o legítimo 

direito dos índios Tremembé às suas terras, localizadas 

no município de Itarema, Estado do Ceará. 
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41. Todos os estudos -- e foram muitos 

desenvolvidos por técnicos da FUNAI e especialistas, in 

clusive de outros órgãos, convergem, indiscutivelmente, 

para o reconhecimento da ocupação e direito territorial 

da comunidade indígena - Tremembé, inclusive assegurada 

pela Constituição do Estado do Ceará. 

42. Não há dúvida de que as terras objeto 

da presente ação fazem parte do üniverso das terras oc~ 

padas tradicionalmente pelos índios Tremembés, cujos r~ 
gistros históricos estão resumidos no Parecer nQ 028 / 

CAD-DID/DAF/93, da antropóloga Silvia Regina Brogiolo 

Tafuri, se reportando aos estudos do Grupo Técnico de 

identificação e delimitação da Ãrea Indígena Tremembé: 

"I - HISTÓRICO 

Ao inicio da colonização euro 

pe~a no Brasll, o território que hoje 

constitui o Estado do Ceará era habi 

tado por muitos grupos indígenas de 

diferentes culturas, entre eles o T~ 
MEMB~, cujo território tradicional a 

brangia as terras que atualmente con~ 

tituem os estados do Maranhão do 

Plaul e do Ceará. 

As primeiras referências sobre 

os TREMEMB~ foram registrados pelo 

cronista Pedro Martir de Algéria, que 

acompanhou expedição de Pinzón pelas 

costas da América do Sul, incluindo o 

nordeste, entre 1.500 e 1.501 e tam 

bém pelo navegador Américo Vespúcio, 

que percorreu o litoral brasileiro de 

1.501 a 1.502. Durante todo o século 
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XVI, os TREMEMBe tiveram contatos es 

porádicos cum franceses e portugueses 

que visitaram o litoral cearense, vi 

sando reconhecimento e fundação de al 

gumas fortificacões. 

o levantamento dos dados histó 

ricos indica que tanto Pedro Mártir 

de Algéria como Américo Vespúcio fiz~ 

ram contato com os TREMEMBt na costa 

cearense. Estes índios eram pescado - 

res e caçadores nômades~ exímios nad~ 

dores, vagavam em pequenos grupos pe 
lo litoral e viviam em abrigos provi 

sórios; eram guerreiros, especialis - 

tas em emboscadas e por isso, muito 

temidos; tinham como seus maiores ini 

migos os TREMEMBl, grupo que denomln~ 

va a maior extensão da costa brasilei 

ra. 

A partir do século XV!I os por 

tugueses apoderaram-se das terras do 

Ceará; quando não tratavam guerras 

contra os vários grupos indígenas ali 

habitantes, alinham-se a eles, cons 

truindo mais fortificacões e fundando 

povoados. Também no início daquele sé 

culo os holandeses tentaram apossar - 

se da região do Ceará, aliando-se aos 

TRIIMENBS: que, no entanto, preferiram' 

a associação com os portugueses para 

a expulsão daqueles, muito embora ín 

dios e portugueses terem tido contato 

difícil nos primórdios da colonizacão 

européia no Brasil. 
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No mesmo período deu-se a in 
trodução do trabalho de catequese dos 
indígenas do Ceará por missionários 
jesuítas, mas somente em fins do séc~ 
lo XVII e início do século XVII os 
TREMEMBt foram aldeados em missão lo 
calizada na foz do rio Aracati-Mirim. 

Há, entre os pesquisadores, divergên 

cias sobre esse aldeamento: Enquanto 

os TREMEMB! de Tutóia/MA foram aldea 
dos por missionários da Companhia de 
Jesus em fins do .século XVII, o aldea 

' - 
menta deste Grupo no Aracati-Mirim/CE 
~eria sido de responsabilidade de pa 

dres seculares - que acabaram por for 

mar a Irmandade de N. Sra. da Concei- 

cão de Almofala. 

O rei de Portugual, em Carta 
' 

Régia de 1698, " .•. assegurou a conces 

são de sesmarias aos índios da região 
cos~eira do Ceará ao Maranhão, enfati 

zando que de.forma alguma estes fos 

sem importunados ou retirados dos si 

tios que escolhessem para viver". As 

sim, os TREMEMBt de Almofala foram a1 
deados em 031 léguas de terras concedi 

das ao Padre José Borges de Novaes 

tido como o primeiro misionário encaE 
regado destes índios - e situados en 

tre. os rios Aracati-Mirim e Aracati - 
Açu. , 

Durante o século XVIII, o pro 
cesso de ocupação do território cea - 
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rense pelos portugueses foi intensifi 

cado com a instalacão de fazendas de 
dicadas à pecuária para suprir as re 
giões vizinhas, como Maranhão e Per - 

nambuco, voltadas para a exploracão 

de drogas do sertão e para a agricul 
tura canavieira, respectivamente; co~ 
sequentemente, aumentaram os confli - 
tos com os índios que, expulsos de 
suas terras, foram mortos ou escravi 
zados por colonos. 

Há relato histórico sobre a 

participacão dos T.JU!:KEMSB na rebelião 

indígena conhecida por "Levante dos 
Tapuias11, de 1713 a 17151 mais tarde 

o Grupo amotinou-se de novo, juntame~ 

te com os Acriús e os Areriús (ou Ara 

riús) contra os colonos qu~ ocupavam' 

as margens do rio Acaraú e expulsando 

seu missionário; ao final, foram ven 

cidos e mui~os TREMEMB! morreram. 

Em meados do século XVIII hou 

ve tentativa de tra~sferência destes 

TREMEMBt para a nova Vila de Soure ( 
antigo aldeamento missionário de Cau 
caia); os índios não se adaptaram ao 
novo meio e muitos fugiram para os ta 
buleiros do litoral e para a Capita - 
nia do Maranhão. Os TREMEMBE que fica 
ram no Ceará acabaram por fugir para 

Tutóia. 

Em 1766, o Governador Borges 

Av. Joio de Barro•, 668 
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da Fonseca, " ••• compadecido da miser~ 

vel existência que curtiam os TREMEM 
Bts ... " e considerando a resist~ncia' 
destes índios, acabou por reuni-los 
de novo na antiga missão da foz do 

Aracati-Mirim, na aldeia de Almofala. 

O "Mappa dos habitantes da ca 
pitania do Ceará-Grande, em 1808 ••• " 

aponta o local Almofala como aldeame~ 
~o indígena, então com populacão de 
202 pessoas. Já em 1818, o Padre Ai 

res de Casal ~eve contato com os TRE 

MEMB! que viviam em Alomfala, dedica 

dos à subsistência. 

Com a independência do Brasil 

de Portugal em 1822, o destavorecimen 

to aos grupos indígenas com o estabe 

lecimento de nova política econômica' 

do Império foi patente, já que incen 

tivava a instalacão de colonias agrí 
colas e pastoris, bem como pela expan 
são dos latifundiários, através da in 

vasão e usurpação das terras indige - 

nas. / 

Durante todo o período em que 

o Brasil constituiu-se em Colônia de 

Portugal, a política adotada com as 
populações indígenas era ditada pela 
Coroa, como também a regulamentacão' 
referente à doação de terras defini - 

das como sesmarias. 

Com a nova ordem e a extinção 
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da "Lei das Sesmarias" em 1822, as 

terras passaram à catego~ia de devol~ 

tas, o que implicou ao Estado dar po~ 

se delas àquelas populações já fixa - 

das; ao mesmo tempo, discutia-se nova 

legislação, pela qual pre~endia-se a 

extinção da Diretoria Geral de índios 

das províncias e a dispersão das al 

deias. O Ceará, em documento de 1826, 

pretendia respeitar o aldeamento de 

Almofala, de onde os TRBMBMBE pode 

riam retirar sua subsistência. 

As revoltas populares ocorri - 

das na primeira metade do século XIX . 
contaram com a participação indígena, 

o que serviu de pretexto para a práti 

ca de ações repressoras contra os Gru 

pos, das quais participaram tanto o 

Governo como particulares, objetivan 

do descaracterizar a "indianidade" da 

quelas comunidades, provocando sua de 

sorganização interna através do ince~ 

~ivo à divisão de seus territórios em 

pequenas propriedades individuais e, 

consequentemente, 'seu desmantelamento 

como grupo diferenciado. 

Em 1846, o Diretor Geral de 1~ 
dios do Ceará relatou ao Minis~ro dos 

Negócios do Império a existência de 

09 aldeias localizadas em diferentes' 

pontos daquela Província, inclusive a 
da Missão Velha do Crato, a mais anti 

ga, bem como a existência de" índios 

selvagens" em seus limites. 
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Em 1850, a promulgacão da Lei 
(Lei de Terras), regulamentada em 

1854, objetivava ordenar o regime fUE, 
diário brasileiro durante o Império e 
dispôs sobre normas relativa às ter 

ras indígenas - inalienáveis, assegu 

rando-as com usufruto exclusivo; esta 

beleceu ainda a destinação de parte 
das chamadas terras devolutas para a 
"colonização dos indígenas". 

As dificuldades para o regis - 
tro das terras, a resistência dos po 
derosos, a morosidade e o descompro - 

misso na implantação das mu~ancas es 

tabelecidas pela nova política fundiá 

ria foram responsáveis pela 

dos territórios indígenas. 

invasão 

O "Livro de Registro de Terras 

da Freguesia da Barra do Acarac~", de 
1855 a 1857, aponta o registro de 22 

concessões de terras aos TREMEMBt de 

Alrnofala: em 1857, sob o no 695 foi 
registrada a doação de uma légua 

quadra aos índios de Almofala - a 
terra do aldeamento", que ia da igre 

ja at.é o mar. 

Os limites das terras corres - 
pondentes a essa doação e às outras 
posses são ainda hoje conhecldos pe 

los índios, atestando que a memória 
tribal e a tradição oral do Grupo re 
fletem" ••• ampla dimensão temporal e 
a capacidade de transmissão e persis- 
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tência". O reconhecimento e a legiti 

mação dessa ocupação indígena jamais 

foi respeitada, posto que suas terras 

foram invadidas e registradas em nome 

de particulares. 

O "Relatório da Repartição dos 

Negócios da Agricultura, Comércio e 

Obras Públicas de 1862" sugeria a ex 

tincão das antigas aldeias, em razão 

da crescente invasão e consequente 

dispersão de seus habitantes; preten 

dia também a aviventacão de algumas 

aldeias, as demais sesmarias 

vendidas e arrendada. 

seriam 

A última referência oficial so 

bre os índios da Província do Ceará é 
de 1863, que mencionou as terras dos 

"Trambabes de Almofala, no termo do 

Acaracú" e as de outros Grupos, com o 

anúncio da ordem imperial que detenni 

nou a incorporação de seus territó 

rios à Fazenda, respeitando apenas al 

gumas posses. 

Em fins do século XIX (1896 ou 

1898), o povoado de Almofala foi so 

terrado por uma duna; mais de quaren 

ta anos depois, seu movimento fez rea 

parecer a antiga aldeia, prontamente' 

retomada pelos TREMEMB~. 

Após mais de quatro séculos de 

dominação cultural européia, os TRE 

MEMB! de Almofala mantiveram-se coe- 
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sos, resistindo às perseguições de 
du- que foram vítimas, especialmente 

rante o período colonial - entre a ex 
tincão da Junta das Missões e o esta 

belecimento da Diretoria Geral de !n- 

dios e no Brasil Independente - entre 

o fim dessa Diretoria e a Fundação do 

Servico de Proteção aos !ndios - SPI, 
no início deste século. 

A recente valorização econômi 
ca daquela região tem provocado inten 
sa invasão das terras TREMEKBg DA AL 
MOFALA; os índios acabam expulsos de 

seus locais de origem e são ~ubmeti - 

dos a situações vexatórias. Mas, ain 

da podem ser localizados alguns dos 

antigos marcos da "terra do aldeamen 

to": a doação da "légua em quadra" re 
gistrada em 1857. 

A denominação "terra do aldea 

mento" ou "terra santa" utilizada pe 
los índios, refere-se àquela onde vi 
veram seus antepassados e na qual foi 

construída igreja dedicada a Nossas~ 

nhora da Conceição, cuja história sim 
bólica reforca .. a identidade étnica do 

Grupo, o sentido do "pertencimento" , 

o ser "de dentro" diferenciando-o do 
ser "de fora". Essa igreja, que ruiu 
sob as areias da duna no final do sé 

culo passado, foi tombada pelo SERPAHN 
em 1980 e restaurada durante os anos 
seguint.es. 
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Com relação aos fatos que .e~ 

volveram a imagem de Nossa Senhora da 

Conceição e que culminaram na constru 

cão da igreja de Almofala, a qual en 

contra-se indelevelmente ligada à his 
tória dos TREMEMB2 e a "terra do alde 

amento" de Almofala, faço constar 

aqui alguns dos depoimentos mais es - 

clarecedores, selecionados entre os 

inúmeros registros da memória tribal 

colhidos pela Senhora Coordenadora do 

Grupo Técnico. 

DEPOIMENTOS: 

1. "Essa minha avó contava,que 

a avo dela contava, que ainda não ti 

nha essa igreja ai de Almofala. Que 

era a indiarada, tudo mato. Parece 

que eles, cavando urna cacirnba, desco 

briram enterrada uma coisa amarelinha. 

Foram cavando e descobriram que era a 

santa, pois é, a santa. Ai arrancaram, 
fizeram um cálculo que fosse um santo 

e fizeram uma casa de talha e ramo 

•• pra ela. Saiu pro meio do mundo uma 

noticia pro l~do onde a rainha mora, 

esse Portugal. Por lá noticiaram esse 

negócio. AÍ chegou por ai e disse: eu 
vou mandar fazer uma igreja pra voces, 

voces têm vontade de orar? Era uma 
santa de ouro, minha avó dizia. Man - 

dou o material todo de lá. Parece que 

o material veio todo da Bahia. Veio 

sim. Ai fizeram a igreja e na hora da 

A.v. Joio de Barros, 668 
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igreja feita, ela fez um jogo. Ficou 

com a santa lá e trouxe outra. Leva - 
ram-se embora a santa. Quando o morro 

entupiu a igreja carregaram os santos 

todos para Sobral. Foi é pau ••• " ( Í,!l 
dio José Alves Ribeiro/Zé Galinha). 

2. "Ai fizeram o torim, embri~ 
garam tudo que foi índio e quando ama 

nheceu o dia, cadê a santa? Cadê na 

dai Carregaram são Benedito, carrega 
ram São Sebastião, carregaram o Divi 

no Espírito Santo e me carregaram São 
Miguel. Ai o finado Coutinho contava, 
quando estava aqui, e ali tem uma ín 

dia velha, e minha mãe sempre contava 

também, que tinha um cajueiro e ai· 

veio, não sei se foi pelo lado de ci 
ma ou pelo lado de baixo, que a1 foi 

muito pau e foi muito sangue. E ai 
morreu t.ant.o lndlo em briga, que dava 
até desgosto. Como de fato, quando e~ 
direitaram essa igreja eu vi os cai 

xão de pau de mangue, como daqui a 
aculá, fel. t.u aque Laa valas. Etl v .i.. U_!! 

so, meu cristão, dos índios" ( índia 
Maria José Santos Souza/Zeza). 

3. 110 nome da santa que apare 
ce1:i, a primeira, era Na sa da Concei 
cão. Os índios velhos chamavam ela Ma 
ria Labareda, porque era de ouro. To 
da feita de ouro" (índia Maria Mula - 
to). 

t importante também mencionar' 
Av. Joio de Barros, 888 
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que a area originalmente doada ("üma 

lagoa de terra quadrada") encontra-se 

atualmente diminuída, em razão de fe 

nômeno geológico que vem causando a 

invasão dos terrenos da orla marítima 

pelo mar, adentrando em terras cober 

tas por vegetação e habitações. 

t do conhecimento geral que os 

limites da "terra do aldeamento" no 

litoral são as lagoas Luis de Barros' 

e a do Moreira, "englobando esta, ter 

ra, além da vila de Almofala e das c1 
tadas lagoas, as seguintes localida - 

des: Tapera, Amaro, Córrego Preto,Va~ 

jota, Torrões, Urubu, Mangue Alto,Ca~ 

boa da Lama, Saquinho, Lamarão ou La 

meirão, Curral do Peixe, Boa Vista , 

Lagoa do Boi, Cabeça de Boi, Passagem 

Rasa, Panã, Barro Vermelho, Comi:un,Al~ 

gre, Praia, Aningas, Lagoa Seca, Mor 

ro Alto, Barra da Tijuca, Marcação e 

mais algumas outras". 

Apesar do intenso processo de 

revolvimento do terreno, cansado pe 

las atividade~ agrícola, pecuária, de 

construção de casas, de estradas e de 

poços desenvolvidas na região, e grag 

de o potencial arqueológico da Area 

Indígena TREMEMBt DE ALMOFALA; muitos 

são os depoimentos de índios que en - 

contraram os locais de antigas mora - 

das de seus antepassados e vestígios' 

de suas atividades no terreno, quando 
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acharam artefatos como cachimbos e bo 

tijas de cerâmica, machados e moeda - 
res de pedra, cacos de panelas e al 

guidares de cerâmica - guardados como 
relíquias. 

Durante o curto período em que 
realizou os trabalhos de campo, a Se 
nhora Coordenadora do Grupo 'Técnico 

teve oportunidade de localizar e ide~ 

tificar nessa Ãrea quatro 11sitios-ha 

bitacão11, "com presenca de testos de 

cozinha (ostreu sp. ana,alocardia bra 
siliana e outras espécies de moluscos, 

vértebras de peixes, assim como ossos 
de animais de pequeno porte), cacos 
de cerâmica e sedimentos escurecidos' 

pela presença de matéria orgânica, in 

clusive carvão", não sendo possivel a 

realização de prospecção arquiológica 

da região, em função da indisponibili 

dade de tempo. 

A partir da dicada de quarenta, 

com o "renascimento" do povoado de Al 

mofala teve inicio o esbulho do terri 

tório tradicional dos~, ulti 
mamente intensificado pela crescente' 
valorização econômica da região, em 

razão da grande rentabilidade de sua 

produção de lagosta e de coco-da-baía. 

Pressionados desde então, os 

indios vêm sendo obrigados a abondo - 

nar suas terras, invadidas por não-in 
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dios que, sob o pretexto da compra de 

coqueiros dos TREMEMSI - a precas 

r: 

aviltantes, rapidamente cercam os ter 
renos, quase sempre englobando áreas 
maiores que aquelas efetivamente com 
pradas e nas quais ~ão plantadas mais 
coqueiros, para garantir a posse da 
terra. E, não ocorrendo a desocupação 
aos índios é permitido ficarem apenas 
com as casas, para usufruto de suas 

familias. Sempre que os TREMEMB! se 
estabelecem em outros locais, o pr2, 
cesso de apropriação se repete; há r~ 
gistro de casos em que os índios já 

se viram obrigados a comprar dos 11 ng, 
vos donos" parte de suas próprias ter 
ras, onde instalam suas casas. 

Em fins da década de setenta, 

os proprietários da empresa DUCÔCO 

AGR!COLA 'd/A adquiriram 04 glebas (" 
Patos", "São Gabriel", "Bitiquara" e 

"Aguapé"), localizadas à margem direi 
ta do rio Aracati-Mirim. No inicio da 
década de oitenta, numerosas familias 

TREMEMmresidentes na localidade de 

Tapera, situada em região continua às 
tais glebas e parte integrante da 11 

terra do aldeamento", foram de lá ex 
pulsas pela mencionada Empresa, que 
empregou o uso da forca e da violên - 

eia, sob a alegacão de que aquelas 

terras incluíam-se em sua propriedade. 

Dispesas, muitas familias muda 
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ram-se para as vizinhas localidades 
de Varjota, Amaro e Córrego Preto, in 

tegrantes de Tapera e onde habitavam' 
seus parentes. Outras familias, 11 não 
tendo para onde ir, conseguiram per - 
missão da empresa para ocupar uma es 
treita fixa do terreno, lugar antiga 
mente conhecido pelo nome de Zubarana, 
onde se cria animais, com vaga confi 
guração de arruamento, que passou a 

ser chamado de Vila do Côco". 

Os TREMEMBm, através do auxi - 
lio da Comissão Pastoral da Terra da 
Diocese de Itapipoca, conseguiram rea 
ver judicialmente parte de suas ter - 

ras apropriadas pela DUCOCO. Com a 

firme intenção de manterem a "terra 

do aldeamento" e retornarem a localida 

de de Tape!a - hoje um vasto coquei - 

ral, os índios da "Vila do Côco", da 
Varjota, de Amaro e do Córrego Preto 

uniram-se àqueles das demais localida 

des, para reivindicarem à l"mCAI provi 

dências para a regularizacão de seu 

território tradicional. 

Mencione-se ainda que a locali 
dade de Torrões, localizada na foz do 

rio Aracati-Mirim, viu-se tornada por 

um porto pesqueiro, no qual trabalham 
muitos não-indios desde a instalação' 
de firma dedicada à pesca da lagosta, 
que mantém frigoríficos e que perten 
ce ao atual prefeito de Itarema. 
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A respeito do desencadeamento' 

do processo de apropriação das tArraA 

TREMEMB! DE ALMOFALA pelos diversos~ 

gentes da sociedade nacional, faço 

constar aqui alguns depoimentos sele 

cionados entre os muitos registros 

gravados pela Senhora Coordenadora do 

Grupo Técnico, durante a realização' 

dos trabalhos de campo e que fornecem 

os meios para a apreensão da realida 

de vivenciada por esses índios nos ú1 

timos tempos, que permitem a viasuali 

zação do intenso, violento e danoso 

processo de espoliação a que esse GrE 
po vem sendo submetido durante os úl 

timos anos, especialmente a partir da 

década de quarenta, for forca do fre 

nético avanço das diferentes frentes 

expancionistas que tomaram de assalto 

a região do litoral nordestino do 

pais: ao memso tempo, tais depoimen - 

tos dão a medida exata deste peso so 

bre a Comunidade e sua dolorosa com - 

preensao, a custa de miséria, de dor 

e de morte. 

DEPOIMENTOS: 

1. " .•. Esse povo rico tomando 

as nossas terras e tomaram foi tudo. 

Toma~am foi tudinho e num tem uma bei 

rada para dizer assim: esta beirada 

aqui tá desocupada" (índia Maria José 

Santos Souza/Zeza). 

2. "Do lado de li desse cõrre 

A.v. João de Barro•. eee 
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go era um tabuleiro de pucá, cajueiro, 

murici, e minhas casinha e de minha 

mãe era lá dentro dos tabuleiro. Ago- 
ra tomaram conta. E quem compra tanto 
assim? Torna conta daqui, torna conta 
de lá, tá tudo tornado" ( .. e agora, l.Il- 

dia Joana Henrique dos Santos). 

3. " ••• Cada pessoa que chega 

tem poder, né? Chegam com mais recur 

so. vão dando direito àqueles que eh~ 
garn. Sabem que a gente ••• Nós comece 
mos esse negócio, já tava quase tudo 
perdido, devido o pessoal não terem 
aquele direito, nem de pelo menos re 
lembrar aqueles costumes. Quando se 

acaba costumes, acabou-se o que a gen 

te tem. Ainda, pelo menos , quando 
existe costume, ainda tem alguma coi 

sa. Quando se acaba costume, não exi~ 

te mais nada, né? E· eles queriam que 

a gente perdesse todos os costumes , 

né? .•. " (Índio Vicente Viana Damasce 
no/Cacique). 

4. "A terra é nossa. Eu nasci 

e fui criada ~qui. Eu tenho neto, eu 

.já tenho bisneto. Agora não tem onde 

úm nato faca uma casa. Essa nossa ter 
ra é essa dos indio velho, dessa nos 
sa aldeia" (india Joana Henrique dos 
Santos). 

5. "Est.e t.erreno, é só um ter 
reno só. Tem só a divisão do rio.Quer 
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,,,-· 

dizer que a Varjota fica do outro la 

do do rio e, assim, somos úin povo só, 

mas é duas localidades: Varjota e Al 

mofala. A Varjota é pequena, o pes 

soal de lá tá aumentando e tem a ou 

tra parte de terra do aldeamento que 

tá do outro lado de lá. Nós queremos, 

se tudo der certo, se acontecer a de 

marcação dessas terras. Trezentos e 

poucos hectares nós conquistamos pelo 

nsncapião. A ontra parte t.á na mão de 
uma empresa, a empresa DUCOCO. A his 

tória é essa. A extrema passa no Cór 

rego Preto, lá onde nós mora. o Tra - 

vessão vai bem assim. Vai tirando lá 

pro Forno Velho" (Índio Antônio Val 

dir de Orlando). 

43. Ademais, a PrueurAdoriã Gê~ãl dã R~P" 
blica, obteve Laudo Antropológico sobre os TRIMIMDI, in 

titulado Os Tremembé - grupo étnico indígena do Ceará, 

de autoria do antropológo Carloa Guilh~rm~ Oe~ãViãfiO do 
Valle, que, inclusive, defendeu dissertação de mestrado 

no Programa de Pós-graduação em Antropologia Social do 

Museu Nacional/UFRJ, intitulada: "Terra, Tradição e Et 

nicidade. Os Tremembé do Ceará" • 
•• 

44. Pelo consistente e brilhante Laudo An 

tropologico sobre os trêmêmbi, extrai-se elementos e i~ 

formações etno-históricos, a seguir repassados sinteti 

zadamente, demonstrando o direito dos índios sobre seu 

território, indispensável à sobrevivência física e cul 

tural da Comunidade Indígena TREMEMB!. 

45. Os Tremembé podem inseridos como 
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dos grupos etnicos indígenas que mais foram estudados, 

por suas ~radições, em todo o Nordeste brasileiro, com 
longa presença histórica numa mesma região. 

46. Os Tremembé vivem em diversas locali- 
dades no municipio de r~arema/CE, com sua população es 
palhada em vários lugares, , · dis.tinguidas por três si tu_! 
ções: a região da Grande Almofala, englobando úm conjUQ 

to de localidades ao redor da vila homônima até a mar 
gem esquerda do rio Aracati-Mirim; a região da Varjota' 
e Tapera, incluindo a Vila Ducôco, todas na margem di 

reita do rio supracitado; e as localidades de são José 
e Capirn-acú, que ficam bem para-o interior do munic!plo. 

47. ü termo 11Grande Almofala11 descreve a 

dimensão que possui a esfera de influência de Almofala, 

vila e sede do distrito homônimo do município de Itare 

ma/CE. 

48. Almofala é o lugar onde foi estabele- 

cido o aldeamento missionário dos Tremembé no primeiro 
qnartel do século xvrrr e, em seguida, uma igreja de ar 
quitetura singular, de invocação de Bossa Senhora da 
Conceição, tombada em 1980 e rest.aurada em 1984, pelo 

SPHAN/PRírMEMOR.IA. 

49. Almufala foi c9nhecida também por sua 

igreja ter sido coberta por dunas de areia em 1898, fi 
cando sot.errada por 40 anos, até que os vent.os fizeram' 
o percurso inverso e ela foi redescoberta. 

50 Os índios Tremembé, part.e deles, 
pam atualmen~e 399,94 hectares de terra, objeto de 
de Usucapião, contra a empresa Ducôco, no Juízo de 
rei t..':' da Comarca de Acaraii, proposta em 19 84, pela 

ocu-- 
Ação 
Di- 

~"'" ocu- 
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pacão há mais de 20 anos. 

51. Naquela ação de usucapião, há cons~an 
tes referincias ao Aldeamento dos !ndios, da varjota 
pertencer a Terra do Aldeamento, contribuindo para os 
índios Tremembé da Grande Almofala reivindicar a Terra 

do Aldeamento como área indígena. 

52. Pela Lei de Terras, os vigários fica 
ram responsabilizados pelos registros fundiários de ter 
ras, em livros específicos. 

53. No Arqúivo Público do Estado do Ceará, 
existe o "Livro de Regi•tro de Terras da freguesia da 
Barra do Aoarao~, datado de 1855-1857. 

54. O mencionado livro possui 102 páginas 

e 710 registros, inclusive vários deles se referindo 

aos indios da povoação de Almofala. são 22 registros de 

terra que foram concedidos aos índios de Almofala, so 

bretudo -um deles, na página 101, no 695, de 18 de março 

de 1857, se constitui de "urna légua de terra quadrada ' 
cita na Povoação de Alrnofala desta freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição, doada por sua majestade, para so 
brevivência e subsistência dos índios daqueta povoação, 

li 

55. O registro da :doação da légua em qua 
dra da Povoação de Almofala e das demais posses dos i~ 
dias incluem os seus limites, que até hoje são conheci 
doa pelos Tremembé da região, comprovando que a memória 
social• a tradição orai dos Tremembé possui ampla di - 
aensio tetl()Oral e capacidade de transmissão e persist.ên 
eia. 

56. As diversas JlllillmÍ.:festações catl.tcrais e 
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elementos simbólicos atam os índios Tremembé à terra de 
Almofala. As narrativas orais se referem a "Terra do Al 

deamento" e de suas ext.remas e "marcos", dos papéis da 

terra que estão em Portugual, doando a terra aos indios. 

57. Os Tremembé, da maneira at.~ lit.eral, 

com os termos usados nos registros de terra, mesmo os 

mais antigos, do século XIX, são de uso corrente entre 

os índios hoje em dia. A doação da terra em 1857 foi um 

fato de amplo conhecimento entre eles, difundido pelas 

gerações até o presente. 

58. Os índios Tremembé continuam mantendo 

certas tradioõea que, de longa data, são paaaadaa de 9@ 
ração a geração, ajustando-se a realidade das diversas' 

situações sociais. 

59. Diversos estudos foram realizados , 
tanto sobre a história doa grupo, como a respeito de 

uma de suas tradições mais not~veis, o torém. 

60 •. o Torim trata-se de uma dança de ro- 

da, com números de participantes variados, mas de pref~ 

rência acima de cinco membros, possuindo um conjunt.o de 

cantos de t.exto fixo, sem improvisação, numa linguagem' 

que mis~ura urna maioria de ~ermos de origem indigena 

com outros do portugues. 

61 Foi vis~o e coment.ado por membros da 

Comissão Cientifica que percorreu o Ceará a mando de D. 

Pedro II em 1863, havendo também manografia do Padre 

Ant.ônio Tomaz, que descreve a ocasião em que assistiu a 

dança no período em que era vigário de Acaraú, na últi 

ma década do século XIX. 
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62. No nosso século, vários pesquisadoxes 
realizaram estudos sobre o toréa, entre eles, os do MEC 
/FUNARTE, em 1976 e 1979 e as fotografias de Marcos Gu! 

lherme nas décadas de 70 e 80, consagrando-se como uma 
das danças mais expressivas entre os grup::>s indígenas' 
do Nordeste brasileiro. 

63. As letras das cantigas são vestígios 
da. lin~uagem originárias 60.s Tremembé, conhecida na re 

gi ão como a "danca dos índios de Almofala". 

64. Em seu Laudo Antrolopógico, o Dr. Car 
' - 

los Guilherme Octaviano do Valle expressamente conclui: 

"Almofala foi o antigo Aldeamento mi!_ 
sionário criado na primeira década do 
século XVIII na região litorânea onde 

sempre habitaram os Tremembé. Os ín 
dios a.inda hoje estão relac.ionado.s' 
com a região ea teDJOs C1lll.l.tuu:ais, eco 
nômicos e psicológico, o que permite 
considerá-los pertencentes a grupo et 
nico indígena cujos padrões e vaJl.wres 
sociais persi.st.emi e dão w:ri.dades ao 
grupo." 

•• 
65. E, ainda o me~mo antropólogo, afirma: 

"Compreende-se que as narrativas 
orais, por disporem tamanho conheci - 
mento sobre o tempo e os valores tra 
dlcionais, sejam elernen~os de desta - 
que para a compreensão das práticas 
culturais dos Tremembé. t por meio de 
las, da emissão de narrativas, que 
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que se percebe a preocupação dos ín 

dios pela história que os liga à Almo 
fala e a toda região que constitui a 
11Terra do Aldeamento/Terra Santa. P~ 
las diversas localidades da Grande Al 

mofala, na Varjota e na Vila Ducôco ( 
região da tapera) existe a dispersão 
das "histórias" aqui comentadas, que 

se configuram como formas narrativas' 

de identificaQio das origens, além da 
manutenção de um conjunto de catego - 
rias de diferenciação étnica, _auxi 

liar para a singularidade dos Tremem 
bi frente às pessoas que são "de fo- 
ra". 

E - DA DOAÇÃO DE TERRAS EM FAVOR DOS 
1ND10S TREMEMB! - REGISTRO. 

66. Há a doação de uma légua de terra qua 

- drada, na Povoação d'Almafala, freguesia de Nossa Senh2 
ra da Conceição da Barra de Aracatu, por Sua Nagestade, 
em favor dos indioa Tr~. 

67. A referida doação, de acordo com Lei 

da épo~, recepcionada pela atual constituição de 1988, 

como direito originário, foi devidamente registrada no 
1..i.vro de Terras, que se encontra no Arquivo Público do 

Estado do Ceará, nos termos seguintes: 

Certidão - Em cumprimento ao despacho 
do Sr. Diretor desta Repartição, cer 
tifico que, dando busca no livro de 
Registro de Terras da antiga Fregue - 
sia da Barra do Acaraú, encontrei de 
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acordq com o pedido do requerente o 

seguinte: fls. 101 - número seiscen - 

tos e noventa e cinco - O abaixo assi 

nado quer fazer regi•~rar uma légua 
de terra quadrdàa cita na Povoaçio d' 
Almofala de•ta rregu.a•ia d~ Noe§a se 
nhora da Conceição da Barra do Acara 
cü, cuja légua de terra foi doada por 
Sua Magestade, para residência e sub 
sistência dos índios daque1a Povoação,, 
extremando de nascente ao poente da 

baixa do rio Tapera, a Alagôa do Mo 

reira, e de Sul a Norte da ponta do 
matto no marco do Requede Campo, a 
baixa da costa, cuja terra já foi mar 

cada - Barra de Acaracú vinte e sete 

de fevereiro de mil oitocentos cinco 

enta e sete - o Curador dos !ndios 

Francisco Xavier Teixeira - Apresenta 

da - Pagou oitocentos setenta e oito 

reis, de quatrocentos trinta e nove 

setros - Barra dezoito de marco de 

mil oitocentos cincoenta e sete - O 

Vigário Antônio Xavier da Costa e Sil 

va. • •• " 

68. Ocorre que a çonstituicão Federal de 

1988, ao assegurar o direito originário dos índios as 

suas terras tradicionais, adotou o instituto do indige 

nato, consagrado no Alvará de 1680. 

69. A comprovacão da ocupacão indigena po 

de ser aferida pelo Relatório de Identificação e Delimi 

tacão da Area Indígena que fica fazendo parte integran 

~e desta con~esLação. 
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70. A documentação etno-histõrica-antropE 

logica demonstra o direito dos indios sobre seu territó 

rio, que são indispensáveis à sobrevivência física e 
cultural da Comunidade Indígena Tremembé. 

F - DA LEGISLACÃO DO BRASIL COLôNlA. 

71. Na legislação portuguesa ocorreu ore 

conhecimento das terras dos índios, asseverado pela Co 

rôa em vigência na época do Brasil como Colônia portu - 
guesa. 

72. O direito dos índios sobre suas ter - 
ras cons~am das Car~as Régias de 30.07.1609 e de 10.09. 

1611, promulgadas por Felipe ll!: 

li Os gentios são senhores de suas 

fazendas e povoações, como o sao na 
serra, sem lhes poderem ser tomadas, 

nem sobre ellas se lhes fazer molés - 
tia ou injustiça alguma, nem poderão 

ser mudados conLra suas vontades das 
capitanias e lugares que lhe forem or 

denados, salvo quando elles livremen 

te o quizerem faze~.11 

' 

(Carta Régia de 10.09.1611 - Lranscri 
cão no livro· "O Direito dos Indios , 

de Manuela Carneiro da Cunha, pág.58) 

73. Consagrando o que já houvera sido es 
tabelecido nas mencionadas Cartas Régias, o Alvará de 
10 de abril de 1680, ao cuidar das Sesmarias concedidas 
pela Coroa, ressalvou os direitos dos indios, a 
chamou de "primãrios e naturais senhores11: 

quem 

I • 
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11E para que os indios Gentios, 
sim decerem, e os mais, que há 
sente, melhor se conservem nas 
deas: hey por bem que senhores 

queª.! 
de pr~ 

Al 
de 

suas fazendas, como o são no sertão, 

sem lhe poderem ser tomadas, nem so 

bre ellas se lhe fazer moléstia. E o 

Governador com parecer dos ditos reli 
giosos assinará aos que descerem do 

sertão, lugares convenientes para ne 

les lavrarem, e cultivarem, e não po 
derão ser mudados dos ditos lugares' 

contra sua vontade, nem serão obriga 
dos a pagar foro, ou tributo algum 
das ditas terras, que ainda estejám' 

dadas em Sesmarias e pessoas par~icu 

lares, porque na concessão destas se 
reserva sempre o prejuízo de tercei - 

ro, e muito mais se entende, e quero 

que se entenda ser reservado o prejui 
zo, e direito dos índios, primários e 
naturais senhores delas.11 (Alvará de 
01.04.1680, parágrafo 40 - Lranscri - 
çio no livro "Os DireiLos dos lndios: 
de Manuela Carneir9 da Cunha,pág.56) . 

•• 
74. Reafirmamos o estabelecido pelo Alva 
rá de 10 de abril de 1680, a lei Ponbaliana de 06 de jB 

lho de 1755 também garante: 

"··· os indios no inteiro domínio e 
pacifica posse das Lerras ••. para go 
zarem deles por si e todos seus her 
deiros." 
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75. Verifica-se no tempo do Brasil colô - 

nia, que por parte de seus colonizadores houve o cuida- 

do de garantir aos indigenas a propriedade e a 

das terras de sua ocupação. 
posse 

76. A legislação imperial manteve as dis- 

posições anteriores sobre o direito territorial dos ÍE 
dios e, ao estabelecer o conceito de terras devolutas, 

excluiu as possuidas pelos indios. 

77. A Lei no 601, de 18.09.1850, e a 

regulamentação pelo Decreto no 1.318, de 30.04.1854 

constituem a legislação imperial. 

sua 

' 

78. O regulamento da Lei Imperial nQ 601, 

de 18.09.1850, ao delimitar as atribuições da Reparti - 

ção Geral das Terras Públicas, repetiu a redação do ªE 
tigo 12 da mesma Lei no 601, dispondo, nos artigos 72 , 

73 e 75: 

nArt. 72 - Serão reservadas as terras 

devolutas para colonização e aldeame~ 

to de indígenas, nos distritos onde 

existirem hordas selvagens". 

11.Art .• 73 - Os Inspetores e Agrimesso 

res, tendo noticia da existência de 

tais hordas nas ~erras devolutas que 

ti ver_am de medir, procurarão instruir 

-se de seu gênio e indole, do numero 

provável de almas, que nelas contém, 

e de tudo informacão ao Diretor-Geral 

das Terras Públicas, por intermédio ..., 
V 
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dos Delegado$, indicando o lugar mais 

·azarado para o estabelecimento de al 

deamento, e os meios de obter, bem co 

mo a extensão da terra para isso ne - 

cessária." 

"Art. 75 - As terras reservadas para 

colonização de indígenas, e para eles 

(' distribuidas, são destinadas ao seu 

usufruto, e não poderão ser alienadas 

enquanto o Governo Imperial não lhes 

conceder pleno gozo delas, por assim 

permitir o seu estado de civilização~ 

B - DA LEGISI,AÇÃO DO BRASIL lBPOl~ICA 

79. A Constituição Federal de 1891 mandou 

respeitar a Lei Imperial no 601, de 18 de setembro de 

1859: 

.,. 

"Art.. 83 - Continuam em vigor, enquan 

to não revogadas, as leis do antigo r~ 
gime, no que explicitamente não for 

contrária ao sistema de Governo firma 

do pela Constituiçã~ e aos seus princi 
pios nella consagrados." 

,- 

80. Verifica-se que todas as Constituições 

brasileiras asseguram o direito dos índios às suas ter - 

ras, garantindo a posse originária dos mesmos ãs terras 

que habi~am. 

11Art. l.98 - As terras habitadas pelos 

81. A Constituição Federal de 1969 assegu- 

rou: 
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silvicolas são inalienáveis nos 

mos que a lei federal determinar, 
ter 

a 
eles cabendo a sua posse permanente e 

ficando reconhecido o seu direito ao 

usufruto exclusivo das riquezas nat~ 
rais e de todas as utilidades nelas 
existentes. 

1 lO - Ficam declaradas a nulidade e 
a extinção dos efeitos de qualquer na 

tureza que tenham por objeto o domi - 
nio, a posse ou a ocupacão de terras 

habi~adas pelos silvícolas." 

82. A legislação ordinária, consistente ' 

na Lei Federal no 6.001, de 19.12.73 - Estatuto do In 
dio estabelece: 

-- 

"Art. 22 - Cabe aos índios ou silvico 

las a posse permanente das terras que 
habitam e o direito ao usufruto das 

riquezas naturais e de todas as utili 

dades naquelas terras existentes. 

., 
11Art. 23 - Considera-se posse do in 
dio ou do silvicola a ocupação efeti 

va da terra que, de acordo com os 
usos, costumes.-e tradicões tribais d~ 

~ém e onde habita ou exerce ativida - 
des indispensáveis à sua subsistência 

e economicamente útil. 

"Art. 25 - O reconhecimento dos direi 
tos dos indios e grupos tribais a po~ 
se permanente das terras por eles ha- 
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bitadas, nos termos do artigo 198 da 

Constituição Federal, independerá de 

demarcação, e será assegurado pelo ó~ 
gão federal de assistência aos silví 

colas, atendendo à situação atual e 
ao consenso histórico sobre a antigui 

dade da ocupação, sem prejuízo das me 

didas cabíveis que, na omissão ou er 

ro do referido órgão, tornar qualquer' 

dos Poderes da República.º 

83. 

de 1988 garantiu: 

E, finalmente, a Constituição Federal 

"Art:. 2@ - são bens da União: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XI - as terras tradicionalmente ocupa 

das pelos índios . 

. r"" "Art. •. 231 - São reconhecidos aos ín 

dios sua organização social, costumes, 

linguas, crenças e tradições, e os di 

reitos originários -~obre as terras 

que tradicionalmente ocupam, competin 

do à União demarcá-las, proteger e fa 

zer respeitar todos os seus bens." 

S 10 - são terras tradicionalmente 

ocupadas pelos indios as por eles ha 

bitadas em caráter permanente, as uti 

lizadas para suas atividades produti 

vas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários ' 
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ao seu bem-estar e as necessárias a 

sua reprodução fisica e cultural, se 
gundo seus usos, costumes e tradições. 

S 20 - As terras tradicionalmente oc~ 
padas pelos indios destinam-se a sua 

posse permanente, cabendo-lhes o us~ 
fruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existen 
tes. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 40 - As terras de que trata este a~ 
tigo são inalienáveis e indisponíveis 
e os direitos sobre elas, imprescriti 
veis. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
f 60 - são nulos e extintos, não pro- 

r: duzindo efeitos juridicos, os atos 
que tenham por objeto a ocupação, o 
domínio e a posse das terras a que se 

refere este artigo, ••• " 
/ 

•• 
84. Com efeito, são garantido aos índios, 

pelo consenso histórico sonre a· antiguidade da ocupação 

e até independentemente de demarcação, a posse direta 

de suas terras, necessárias à sobrevivência física e 
cultural da comunidade indigena, de acordo com os usos, 
costumes e tradições. 

I - DA NULIDADE DE ATOS ENVOLVENDO A 
POSSE, A OCUPAÇÃO E O DOMfNIO DE 

TERRAS IND1GENAS. 
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85. A Constituição Federal de 1967, com 
alteração da Emenda Constitucional no 01, de 1969, em 
seu§ 10, do art. 198, estabeleceu a nulidade dos atos 
envolvendo a posse, a ocupação e o domínio de terras in 
digenas: 

".Ar't. 198 - • • • • • • • • · · · · • • 

S 10 - Ficam declaradas a nulidade e 

extinção dos efeitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por obje 

to o domínio, a posse ou a ocupaçao 
de terras habitadas pelos silvicolas~ 

86. A Constituição Federal de 1988, 

seu§ 6Q do art. 231 por sua vez, manteve o mesmo prin 

cipio anterior,· ao declarar a nulidade de qualquer ato 

contra a posse, a ocupação e o domínio de terras indige 

nas: 

"Art . 2 31 - .................•....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S 60 - São nulos e extintos, nao pro 
duzindo efeitos jurídicos, os atos 

que t.enham por objeto a ocupaç;ão, o 
domlnio e a posse das terras a que se 

refere este artigo, ••• " 

87. No sentido de nulidade de atos contra 
a posse indigena, en~endeu o então Tribunal Federal de 
Recursos, ao decidir a Apelacão Civil no 3.078-MT, e 

de acordo com a Emen~a seguinte: 

"As terras habitadas pelos silvícolas 

A.v. Joio d' B•rro•, 868 
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sao inalienáveis. São nulos os atos 

que tenham por objeto o dominio e a 

posse dessas terras, sem que seus ocu 

pantes tenham direito a qualquer ação 
ou indenização contra a União ou a 

Fundação Nacional do Indio. Constitu! 
cão federal - art. 198. 

O objetivo da norma constitucional,ao 

transformar as áreas inalienáveis foi 

o de preservar o habitat de uma gente, 
sem cogitar de defender à sua pos~e, 
mas dentro do sadio propósito de pre 

servar um patrimônio territorial, que 
é razão de ser da própria existência 

dos índios ••• " 

88. Verifica-se que a concessão de titu - 

los dorniniais em terras de ocupação indigena é irrita e 
de nenhum efeito, por pertencer aos índios o seu terri 
tório corno direito originário. - 
89. Com supedâneo na Constituicão Federal, 
o Estatuto do !ndio, em seu art. 62, S 10, estabelece 

que a nulidade aplica-se as terras desocupadas pelos in 

dios em virtude de ato ilegítimo de autoridade ou parti ~ - 
cular: 

"Art~ 62 - Ficam declaradas a nulida 
de e a extincão dos efeitos jurídicos 
dos atos de qualquer natureza que te 
nham por objeto o dominio, a posse ou 
a ocupação das terras habitadas pelos 
indios ou comunidades indigenas. 

S 10 - Aplica-se o disposto neste ar- 
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tigo às terras que tenham sido desoc~ 

padas pelos índios ou comunidades in 
dígenas em virtude de ato ilegí~imo 
de autoridade ou particular." 

90. A Constituição garante o direito ori 
ginário, que em relação aos Índios, que remonta a sécu 

los anteriores imemorialmente e permanece como tradicio 
nal, cuja nulidade alcança os atos praticados contra 

parte do território indígena, porque os índios, mesmo 
afastados de parte de suas·~erras, mantiveram-se a elas 
vinculados. 

J - DA INEXIST!NCIA DE DIREITO ADQUI 
RIDO CONTRA A CONSTITUICÃO. 

91. Inexistia direito adquirido em favor 

daqueles que possuem titulação dominial envolvendo ter 

ras de ocupação. e posse indígenas. 

92. Contra a Constituição não há direito 
adquirido, como salienta o voto proferido pelo Ministro 
Moreira Alves, no RE no 94.414: 

"As normas constitu9ionais se aplicam 

de imediato, sem que se poss~ invocar 

contra elas a.,figura do direito adqui 

rido, mesmo nas Constituições que ve 
dam ao legislador ordinário a edicão 
de leis retroativas, declarando que a 
lei nova não prejudicará o direito ad 
quirido, o ato juridico perfeito e a 
coisa julgada, esse preceito se diri 
ge apenas ao legislador ordinário, se 
ja ele derivado." 
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93. Examinado a questão, lecionou 

DE ABREU W\LIARl : 

-- 

"( •.• ) Um problema que se tem levant~ 

do é o das pessoas que, anteriormente 
a vigência da presente Constituição' 

adquiriram terras habitadas por silví 

colas. Na realidade o problema não 

existe, pois a Constituição estabele 

ce claramente que a União tem proprie 

·dade e os silvicolas têm a posse des 

sas terras. Aplica-se aqui, com, abso 

luta propriedade, a regra segundo a 

qual não há direitos adquiridos que 

possam ser alegados contra a Consti - 

tuicão. Ainda que se admita que tenha 

sido regular a aquisição daquelas te~ 

ras, no momento em que ocorreu, geran 

do para os adquirentes um direito de 

propriedade, esse direito não foi re! 

salvado pela nova Constituição e é 
contrário a ela. Assim, portanto, não 

pode prevalecer." 

(Terra dos !ndios Xocó - Beatriz Gois 

Dantas e Dalmo de ~reu Dallari, pags 

9 / 10) • 

94. 

LARI: 

E, ainda, o mesmo DALMO DE AIUU;:U ~- 

"Em conclusão, apesar de todas varia 

ções havidas na legislação portuguesa 

e brasileira relativa às terras ocupa 

das pelos silvícolas, prevalecem os 

dispositivos da qual Constituição,con 
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tra os quais ·ninguém pode alegar di 
reitos adquiridos. 

(' 

E nos termos da Constituicão vigente 
pertencem ao patrimônio da União as 
terras ocupadas pelos silvícolas, mas 
este tem direito à posse permanente' 

dessas terras, tendo direito à prote 
ção judicial dessa posse, sendo de n~ 

nhum valor um titulo de propriedade ' 
que afronte o domínio da União ou a 
posse dos silvícolas." 

(Terra dos !ndios Xocó - Beatriz Gois 
Dantas e Dalmo de Abreu Dallari - pag 
11) • 

L - DO CONCEITO DE POSSE lWlGENA 

95. Pelas legislações do Brasil Colônia, 

Império e República ficou, de modo categórico, assegur~ 

do aos indígenas a posse de suas terras. 

r· 
96. Não se confunde a posse indígena com 

o conceito de posse do Direito Civil, urna vez que naque 

la a sua extensão dimana do próprio texto constitucio - 

nal, não sendo possível reduzir o seú alcance ou expre~ - sao. 

97. A posse a que se refere o preceito 

constitucional não pode ser reduzida a conceito de pos 

se do Direito Civil. A posse dos indígenas abrange todo 

território deles propriamente dito, isto é, toda área 

por eles habitada, utilizada para seu sustento e neces 
sária à preservacão de sua identidade cultural. 

98. A posse dos silvícolas, segundo a 
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Constituição e a Lei, gozam de privilégios, como assin~ 

!ou, em brilhante voto, o então Mini•tro Victor Nunes 
Leal, do Supremo Tribunal Federal - STF: 

"O objetivo da Constituição Federal é 
que ali permaneçam os traços cultu- 
rais dos antigos habitantes, não 
para sobrevivência dessa tribo, 
para estudo dos etnólogos e para 
~ros efeitos de natureza cultural 
intelectual. 

. so 
como 
ou 

e 

Não está em jogo,propriamente, um con 
ceita de posse, nem de domínio, no 
sentido civilista dos vocábulos, tra 
ta-se de habitat de um povo. 

Se os Índios na data da Constituição' 

Federal ocupavam determinado territó 
rio, porque desse território tiravam 
seus recursos alirnent.ícios, embora 

sem terem construções ou obras perma 

nentes que testemunhasse posse de 
acordo com o nosso conceito, essa 

área, na qual e da qual viviam era ne 

cessária a sua subsistência. Essa 

área existente na data da Constitui - 
cão Federal é' que se mandou respeitar. 

Se ela foi reduzida por lei posterior, 

se o Estado a diminuiu dez mil hecta 
res, amanhã reduzirá outros dez, mais 

dez, e poderia acabar confinando os 
indios a um pequeno trato, porque ali 
é que a posse estaria 

nas malocas •.• 11 

materializada 
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99. O insigne THEMISTOCHES CAVALCANTI, ci 

tado por Manuela Carneiro da Cunha, entende como posse 
indígena: 

r: 

"Para que se possa dar ao texto cons 

titucional o seu sentido próprio e 
urna aplicacão prática, é indispensá - 

vel ajustar ao conceito de habitação' 

e ao sist~rna de vida dos sllvicolas e 

a sua natureza mais ou menos nômade. 

Assim a sua posse estaria vinculada ' 

nao a idéia de habitação com a enten 
demos, mas de acordo com os costumes 

indígenas e as necessidades de sua 

subsistência, levando em consideração 

a importância da caca e da pesca na 

vida do indígena. Evitei, portanto, o 

conceito que considera a posse o exeE 

cicio de alguns dos direitos ineren - 

tes à propriedade, que levaria a um 

terreno polêmico, pois o domínio é da 
União, preferindo subordinar a posse 

aos costumes e hábitos dos próprios' 

indios e a sua vinculação ã terra." 
(Os Direitos dos !ndios - pág. 101) 

/ 

100. E, ainda, escreve R. RUGGIERO: 

"A posse das terras habitadas pelos 

indios é o principal direito que o 

art. 198 da Constituição lhes reconh~ 

ce. Não a simples posse regulada pelo 

Direito Civil, como já ficou dito;não 

a posse como simples poder de fato so 

bre a coisa, para sua guarda e uso 
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com ou sem ânimo de tê-la corno pró 

pria.!, em substância, aquela" pos 
sessio •ab origine", que no inicio, 

para os romanos, estava na consciên - 

eia do antigo povo, e era não a rela 

cão material do homem com a coisa,rnas 
um poder, um senhorio." 

(Instituicão de Direito Civil - V. II 
' pág. 494). 

101. A concessão de titules dominiais em 
terras de ocupacão tradicional indigena é irrita e de 

nenhum efeito, perrnanencendo os indios com direito ori 

ginário às suas terras, sendo assim o espírito e a in - 

tencão constitucional. 

102. Mesmo com a expulsão dos indios de 
parte de suas terras e dos ilícitos e sucessivos atos 
de transmissões de propriedade, envolvendo terras de 

posse tradicional indígena, como se particulares fossem, 
ainda subsiste os direitos dos indigenas. 

103. Examinando, especificamente, a situa 

cão das terras dos indios, o ProfQ DALMO DE ABREU DALLA 
RI assim entende: 

"No caso das terras indígenas do Bra 

sil houve várias mudanças no tratame~ 

to legal. Uma ordenação de lO de abril 
de 1680 mandava respeitar os direitos 
indigenas, "primeiros ocupantes e do 
nos naturais destas terras, como di 
zia a Ordenac~o". Essas mesmas expres 
sões foram repetidas numa lei de 6 de 
julho de 1755, reconhecendo-se, por - 
tanto, que os indigenas tinham um di 
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reito decorrente da ocupação primiti- 

va. 

Um dado importante que deve ser acre~ 

centado é que os índios, a não ser em 

casos excepcionais, não· abandonaram 

suas t~r~as, ou seja, não abriram mão 
espontaneamente da posse dessas ter - 

'· ras. Por esse motivo não é correto 

classificar corno devolutas, sem dono, 

as terras que sempre foram ocupadas' 

por índios ou das quais estes foram. 
1 

expul~os pela força. 

t evidente que já não existe a possi 

bilidade prática de devolver aos ín 

dios todas as terras que lhes foram 

tiradas, entre outras coisas porque a 

maioria das tribos foi dizimada e de 

mais de quatro milhões de índios exis 

tentes no Brasil em !500 hoje só res 

tam cerca de pento e cinquenta mil 

Mas é perfeitamente possível e juridi 

camente obrigatório respeitar os di 

reitos das tribos r~anescentes."(Ter 

ra dos indios Xocó - Beatriz Gois 

Dantas e Dalm9 de Abreu Dallari -pags 

9 / 10) • 

M - DO DIREITO NATURAL - INDIGENA'l'O 

104. O direito dos índios à terra é natu - 
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fica como indígena. 

105. O direito natural dos índios a 

terras é denominado de indiganato recepcionado 
suas 

pela 
Constituição de 1988 como direito originário, foi obje 

to de memorável palestra proferida pelo jurista JOS! 
AFONSO DA SILVA: 

li indigenato não se confunde com a 

ocupação, com a mera posse. O indige 

nato é a fonte primária e congênita 

da posse territorial; é um direito 

congênito, enquanto a ocupação é tit!! 
lo adquirido. O indigenato é legitimo 

por si. "não um fato dependente dele 

gitimação, ao passo que a ocupação , 
como fato posterior, depende de requi 

sitos que a legitimem". O indígena , 
primariamente estabelecido~· tem a s~ 
dum positio, que constitui fundamento 

da posse ••• , mas, além desse jus pos 

sessiones, tem o jus possioendi, que 

já lhe é reconhecido e preliminarmen 

te legitimado, desde o Alvará de 10 
de Abril de 1680, como direito congê- 

ni to." 

(Boletim Jurídico no 3 - ano l -Comis· 

são Pró-índiÓ1de São Paulo - palestr~ 

/ 

realizada em 18.10.83). 

H - DO PEDIDO 

106. Face ao exposto, vem a Ré FOBDAÇÃO NA 

C!ONAL 00 INOIO - FUNAI requerer a V.Exa. o acolhimento 

da preliminar de carência de acão, para extinção do 
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processo sem julgamento do mérito ou, no mérito, o jul 
gamento improcedente totalmente,o pedido.formulado pela 

Autora, com a sua condenação -- Autora -- no pagamento 

das Jespesas processuais e honorários ~dvocaticios. 

107. Protesta por todos os meios de provas 

admitidas em Direito, requerendo, de logo: 

(a) o depoimento pessoal do repre - 

sentante da Autora: 

( b) o acolhimento da documentação 

consistente dos estudos de iden 

tificacão e delimitação da Ter 

ra Indigena Tremembé, cujo pro 

cesso administrativo foi requi 

sitada por decisão proferida na 

acão cautelar preparatória, cu 
jas pecas ora se invocam para 

a presente acão declaratória; 

( c) a juntada de documentos novos, 

relacionados com a Area Indíg~ 

na Tremembé; 

(d) a inquirição de testemunhas,que 

serão arroladas oportunamente; 

e 

(e) a realização de perícia, para 

esclarecimentos fáticos e etno 
histórico-antropológicos. 

108. A FUNAI argüi os privilégios da Fazen 

da Pública em seu favor, quanto ao prazo em quádruplo' 
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para recorrer e demais prerrogativas, de acordo com os 

arts. 11 da Lei no 3.371, de 05.12.67 e/e o 188 do Códi 

go de Processo Civil. 

Pede Deferimento. 

Fortaleza/CE, 07 de janeiro de 1994. 

acyr jRibdr-, .ft' l}'fa Filho 
ADV.SUECI J • Reg./FUNAi 
Port, N,º 71P/P d• 23.11.Si 
6'At, r.tp, 
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