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A UNIÃO FEDERAL, por intermédio de seu repre 
sentante judicial, ao final subscrito, com fundamento nos arts.297 
e 188 do Código de Processo Civil. vem, perante Vossa Excelência, 
rna n i r ec t.a r CONTESTAÇÃO no pr-oc e s e o em epígrafe. expondo, para, 
empós, requerer: 

1 - DA IMPOBBIBILIDADB ,uaIDICA DA AÇ&O 

2. O promovente questiona a legitimidade do ato 
administrativo de demarcação de terras aos indios Tremembés, no 
distrito de Almofala. Município de Itarema, no Estado do Ceará. 
contrapondo-se ao mesmo por meio de "AÇAO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, prefixo e nQ FUNAI/BSB/0056/93. _'---_" 
[fl.03-). (gr-ifos nossos) 

. .., 
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3. Ocorre que, consoante determina o art.19, 
§2Q, da Lei fed~ral nQ 6.001, de 19 de dezembro de 1973. tendo em 
vista a importância da n,atéria, contra a demarcação de terras in 
dígenas somente é facultado aos interessados, judicialmente, "re 
correr à ação petitória ou A demarcatória". 

4. As açSes petitórias são aquelas que têm por 
objeto a r~.i .. ti.t~g.r..ª.9-~.9 da pessoa no seu "jus i n re" (domínio). 

5. Assim sendo, no caso especifico da dernarca- 
e ão de terras indígenas. são aquelas que, ~.R.9.§ ~.f..~.:!;;lY.ª.9ª······ª······º-~J.J.m..i.::. 
t acão .. 9.C? .~spaç9 t e r rít.or-La I ..... q~.$..'t .. i.na_g_Q ..... ª9.§ ... :í,,n~ti..Q.$, proporcionam é:l. 

discussão acerca do domínio de alguém sobre a área demarcada, vi 
sando a reintegração do indevidamente destinado aos indígenas. 

6. E nem nesta espécie de ação. quanto menos na 
demarcatória, que visa a eliminar confusão de limites entre pré 
dios OEMARÇ~QQS~ embora para fixar-lhes novos limites ou ~viventar 
os já apagados. insere-se a ação epigrafada, posto que a mesma en 
seja justamente evitar uma demarcação. 

7. Em síntese. a Lei federal nQ 6.001/73, em 
face da relevância da matéria, a qual, por esta razão, vem, repe 
tidamente, encontrando amparo constitucional, somente faculta ao 
interessado questionar a delimitação das terras indígenas após a 
sua efetivação, quando então poderá procurar provimento jurisdi 
cional restabelecedor da propriedade, ou de parte sua, indevida 
mente destinada aos índios, seja por intermédio de ações petitó 
rias ou de demarcatória, ou, ainda, pela utilização de ações cau 
telares q~~ venham a possibilitar a reintegração, por intermédio 
daqueles procedimentos, no alegado direito de propriedade. 

8. Desta forma. inexistente a probabilidade da 
açao de mérito pugnada pelo requerente na vestibular, face a im 
possibilidade jur·idica, é de ser declarada a· extinção do processo 

r 
sem jLJl~amento do mérito, na conformidade do art.267, VI. do Códi- 
go de Processo Civil. 

11 - DA IMPROCBDBNCIA DO YIRITO 

/ 
i 
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9. O promovente, tentando evitar de todas as 
maneiras a demarcação das terras dos índios Tremembés, levanta ar 
gumentações que não ilidem a presunção de legitimidade do ato ad 
ministrativo de demarcação das terras referidas, a qual, para a 
defesa de interesse público maior, resguardado pela Carta Magna 
[arts.231/2], deve prevalecer, seja administrativa ou judicialmen-· 
te, em face de sofismas ensejadores da preservação de pretensões 
econômicas particulares. 

10. Com esta intenção. a parte autora, primei 
ramente, indigita vícios formais na designação dos componentes do 
grupo técnico encarregado da realização de estudos etno-históri- - 
cos, sociológicos, cartográficos e fundiários; 
sincia de publicação do ato administrativo que 
dizer·, da Porta,·ia nQ 1.366, de 04.09.1992, da 
de Assistência ao !ndio. 

bem como alega au 
o instituiu, vale 
Fundação Nacional 

11. Todavia, ressalte-se que o Decreto federal 
nQ 22, de 04 de fevereiro de 1991, regulamentador do art.19, "ca-: 
put'', da Lei nQ 6.001~ de 19.12.1973, em seu art.2Q, definidor das 
regras pertinentes ao gr-upo técnico destinado aos estudos etno 
históricos, sociológicos, cartográficos e fundiários, prescreve, 
em parágrafo (§2Q). que "o levantamento fundiário de que trata o 
§1Q, caso seja necessário, será realizado conjuntamente com o ór 
gão federal ou estadual específico". 

- 12. No âmbito federal~ os técnicos mais habili 
tados para este Lev an t auierrt o , incontestavelmente, pertencem ao:,:. 
quadros, ou se encontram em exercício no INCRA; sendo esta a razão 
que t.or 110u rtel essé r ia a inclusa o, no grupo técnico. de prof issio·- 
nal lotado neste órgão. 

13. No pertinente ao ato de incluir um repre 
sentante da sJ~iedade civil, destaque-se que o citado artigo~ em 
seu parágrafo 4Q~ faculta a participação de membros da comunidade 
cientifica ou especialistas sobre o grupo indígena envolvido, na 
e labor- ação dos dE:!V l doe estudos. 

14. E é público que a arquidiocese de Fortaleza 
envolve-se, amiúde, mais do que qualquer outra entidade 
religiosa, na solução de problemas indigenas no Estado 

civil ou 
do Ceará, 



possuindo. portanto, profissionais amplamente conhecedores do~~ 
grupos de indios da região. capazes, por este motivo, de melhor 
ajudar na efetivação dos trabalhos de demarcação das terras desti 
nadas ã posse dos índios Tremembés. 

15. Dessarte~ a presença de um membro da socie 
dade civil com sArviços na arquidiocese de Fortaleza. 

16. Enfim, a inclusão no grupo técnico de pro 
fissionais estranhos ao quadro de servidores da Fundação Nacional 
de Assistência ao !ndio, em nada configura irregularidade a inva 
lidar o exaustivo trabalho técnico realizado para a demarcação das 
terras indígenas dos Tremembés. 

17. Demais~ como leciona HELY LOPES MEIRELLES, 
em "Oireito Administrativo Brasileiro". 17ª ed .• São Paulo~ Ma~ 
Lhe i r-o s , 1992. p.1.56, a "nulidade pode ser explicita ou virtual. 11 
explícita quando a lei a comina expressamente, indicando os vícios 
que lhe dão origem; é virtual quando a invalidade decorre da in 
fringência de PRINCIPIOS ESPECIFICOS DO DIREITO PDBLICO, reconhe 
cidos POR INTERPRETAÇAO DAS NORMAS CONCERNENTES AO ATO". (caixa 
alta nossa) 

18 .. E a legislação aplicada a processos de de 
marcação de terras indigenas, qual seja, Lei nQ 6.001, de 
1.9.12.1973, e Decreto nQ 22, de 04.02.1991, não conduz qualquer 
disposição expressa que con,ine nulidade ao ato de incluir em grupo 
técnico profissionais não pertencentes aos quadros da FUNAI. 

19. Ao revés, uma interpretação sistemática dos 
preceitos do Decreto 11.;J 27/91 patenteia a observância dos princí 
pios especificas do Direito Público, posto que, como já ressalta 
do, na conformidade do mesmo, os técnicos especializados da Funda 
ção de Assistência ao I nd í o podem proceder à demarcação de t.er-r ae 
indigenas com a participação de outros profissionais especialis 
tas, não sendó' exp r ee s ame n t e imposta a exclusividade de p r of I s.e i o-: 
nais da FUNAI no grupo técnico para es:tudos e levantamentos. 

20. Este é o efetivo conteúdo do Decreto nQ 
22/91. que de outra forma não se poderia compreender. posto que, 
se já é difícil missão membros designados por atos administrativos 
federais ingressarem em terras a demarcar, inaplicável seria a fi 
nalidade lega~ se algun1 dos membros de grupo de estudos e levanta- 
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mentas não tivessem seus nomes firmados pela autoridade de 
Portaria administrativa. 

uma 

21. Por esta razão. após convidados, foram in 
clusos pelo Presidente da Funai no grupo técnico de estudos e le 
vantame,,tos das t.e r r ats dos i ndl os T r emembéss , dois profissionais 
especializados não integrantes da Fundação Nacional de Assistência 
ao !ndio. 

22. Já quanto à alegação de omissão de publici 
dade do ato administrativo que constituiu o grupo técnico [Porta 
ria nQ 1.366/92], é de se evidenciar que a legislação vigente ã 
época, relativa a publicações, Decreto nQ 96.671, de 09.09.1988. 
não e,iumerava atos da espécie do impugnado pelo requerente entre 
aqueles que deveriam ser publicados no Diário Oficial da União. 

23. HELY LOPES MEIRELLES, ob. cit .• p.87, des 
taca que, "quanto A publicação no órgão oficial, só é exigida a do 
ato concluído ou de determinadas fases de certos procedimentos ad 
ministrativos, como ocorre nas concorrências e tomadas de preços, 
em que geralmente AS NONAS PERTINENTES impõem a publicação da con 
vocação dos interessados, da habilitação, da adjudicação e do con 
trato, na íntegra ou resumidamente". (caixa alta e grifos nossos) 

24. E nem a legislação atinente a publicações 
de atos administrativos federais, como ressaltado, nem as disposi 
ções pertinentes ao procedimento de demarcação de terras indigenas 
determinavam a publicação do ato constitutivo do grupo técnico de 
estudos no orgão oficial da União. 

25. Destarte. a Portaria nQ 1.366/92, da FUNAI, 
a qual constituía o grupo de trabalho a efetuar a identificação 0 

Delimitação da jrea indígena Trernembé, no Município de Itarema, no 
Estado do Ceará, foi publicada no periódico da Fundação Nacional 
do Indio. em data de 30.11.1992 [DOC.01], para conhecimento pübli- 
co. 

26. Todavia. a par da efetiva publicação da re 
ferida Portaria nQ 1.366/92, da FUNAI, conferindo-lhe validade P 

eficácia. apresenta-se despr·opositada a alegação do promovente pe 
lo fato. amplamente verificável no processo cautelar nQ 
93.16859-2, em ape,,so ao epigrafado, de que o mesmo vem exercendo, 
de longas datas, o principio do contraditório, em vista do qual ~ 



imposta a publicidade dos atos administrativos. 

27. Por mais. é de sublinhar que, se quando da 
realização de determinados atos pelo grupo técnico, não foram ob 
tidas as presenças e subscrições dos ocupantes das terras a demar 
car, este fato deveu-se ã resistência oferecida pelos mesmos, os 
quais. em sua maioria. não permitiram o levantamento fundiário nas 
terras em suas posses [DOC.02], sendo, por vezes, necessária a 
presença de força policial quando da efetivação daqueles. 

28. Quanto a alegados vícios materiais, sobres 
creva-se que nent,uma prova apresentar-se-á desfavorável ao proces 
so de demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

t": Tremembés. 

29. Esta realidade afirma-se tendo em vista que 
o parecer oficial do grupo técnico inter-institucional. constitui 
do com a finalidade de identificar e delimitar a ãrea indígena 
Tremembé, aprovado pelo presidente da Fundação Nacional do !ndio~ 
publicado no Diário Oficial da União de 27.07.1993. é. ao contrá 
rio do que tenciona o requerente, assaz preciso em sua fundamenta 
ção. 

3Q. Transcreve-se trechos importantes 
linde do processo etn epigrafe, os quais refutam todas as 
sas argumentações propostas pela parte autora: 

ao des 
f a l ao í o-: 

"As primeiras refe 
rências sobre os TREMEMB~ foram registradas pelo cronis 
ta Pedro Mártir de Algéria, que acompanhou expedição de 
Pinzón pelas costas da América do Sul, incluindo o nor 
deste, entre 1.500 e 1501 e também pelo navegador Améri 
co Vespúcio, que percorreu o litoral brasileiro de 1501 
a 1502. Durante todo o século XVI, os TRENEMBA tiveram 
contatos esporádicos com franceses e portugueses que vi 
sitaram o litoral cearense, visando reconhecimento e 
fundação de algumas fortifi.cações. 

o levantamento dos 
dados históricos indica que tanto Pedro Mártir de Algé 
ria como Américo Vespácio fizeram contato com os TREMEM 
B~ na costa cearense .•. 



Em 1850, a promul 
gação da Lei nQ 601·(Lei de Terras), regulamentada em 
1854, objetivava ordenar o regime fundiário brasileiro 
durante o Império e dispôs normas relativas às terras 
indígenas - inalienáveis, assegurando-as com usufruto 
exclusivo; estabeleceu ainda a destinação de parte das 
chamadas terras devolutas para a "colonização dos indí 
genas". 

As dificuldades pa 
ra o registro das terras, a resistência dos poderosos, a 
morosidade e o descompromisso na implantação das mudan 
ças estabelecidas pela nova política fundiária foram 
responsáveis pela invasão dos territórios indígenas. 

O "Livro de Regis 
tro de Terras da Freguesia da Barra do Acaracú", de 1855 
a 1857, aponta o registro de 22 concessões de terra aos 
TREMEMBg de almofala; em 1857, sob o nQ 695 foi regis 
trada a doação de uma légua em quadra aos índios de Al 
mofala - a "terra do aldeamento", que ia da igreja até o 
mar ... 

Em fins do século 
XIX (1896 ou 1898}, o povoado de Almofala foi soterrado 
por uma duna; mais de quarenta anos depois, seu movimen 
to fez reaparecer a antiga aldeia, prontamente retomada 
pelos TREMEMBg .•. 

A recente valoriza 
çao econom1ca daquela região tem provocado intensa inva 
qão das terras TREMEMB~ DE ALMOFALA; os índios acabam 
expulsos de seus locais de origem e são submetidos a si 
tuações vexatórias ... 

A partir da década 
de quarenta, com o 'renascimento' do povoado de Almofala 
teve inicio o esbulho do território tradicional dos TRE 
MEMB~, ultimamente intensificado pela crescente valori 
zação econômica da região, em razão da grande rentabili 
dade de sua produção de lagosta e de coco-da-bafa. 

Pressionadas desde 



r 

então, os índios vêm sendo obrigados a abandonar suas 
terras, invadidas por não-índios que, sob o pretexto da 
compra de coqueiros dos TRENENB~ - a preços aviltantes, 
rapidamente cercam os terrenos, quase sempre englobando 
áreas maiores que aquelas efetivamente compradas e nas 
quais são plantadas mais coqueiros, para garantir a pos 
se da terra. E, não ocorrendo a desocupação, aos índios 
é permitido ficarem apenas com as casas, para usufruto 
de suas famílias. Sempre que os TRENENB~ se estabelecem 
em outros locais, o processo de apropriação se repete; 
há registro de casos em que os índios já se viram obri 
gados a comprar dos "novos donos" parte de suas próprias 
terras, onde instalam suas casas. 

Em fins da década 
de setenta, ps proprietários da empresa DUCôCO AGRlCOLA 
S/A adquiriram 04 glebas ("Patos", "São Gabriel", "Biti 
quara" e "Aguapé''), localizadas à margem â i re i.t e do rio 
Aracati-Mirim. No início da década de oitenta, numerosas 
familias TREMEMB~ residentes na localidade de Tapera, 
situada em região contígua às tais glebas e parte inte 
grante da "terra do aldeamento", foram de 14 expulsas 
pela mencionada Empresa, que empregou o uso da força e 
da violência, sob a alegação de que aquelas terras in 
cluíam-se em sua propriedade ... 

r 
' 

Apesar de, no pas 
sado, a caça ter ocupado lugar de destaque entre os TRE 
MEMBg de Almofala, atualmente sua escassez é total em 
função da caça predatória, dos grandes desmatamentos 
provocados pelas invasões e pelas plantações de coquei 
ros de cultivo. 

Assim como a caça, 
algumas espécies vegetais destinadas à alimentação, à 
cu;a de doenças, à confecção de artefatos e à construção 
de casas desapareceram quase por completo, em consequên 
cia dos desmatamentos que visam a instalação de coquei 
rais de cultivo. 

A população TRE 
MEMBA atual de certo é mais numerosa e é estimada em 
3.000 indivíduos, se levado em conta o grande número de 



índios que, ameaçados e pressionados, abandonaram seu 
território de origem e hoje vivem fora dos limites da 
Area Indígena TREMEMB~ DE ALMOFALA. Calcula-se que, du 
rante os dltimos anos, dezenas de famílias tenham se mu 
dado para outras localidades dentro do Estado do Ceará e 
até fora dele - para o Maranhão, por exemplo, em busca 
de melhores condições de vida. A dispersão que vem se 
verificando entre a população TREMEMB~ de Almofala é 
consequência direta da intensificação da invasão de suas 
terras. 

Por outro lado, há 
que se mencionar que as freqüentes ameaças e pressões 
sofridas pelos fndios, assim como, em certos casos, as 
relações de parentesco e amizade de alguns com pessoas 
"de fora~ (ocupantes de terras e comerciantes), que têm 
algum tipo de ascend~ncia sobre eles, foram motivos para 
que muitos, amedrontados, negassem sua identidade ou, em 
alguns casos, confirmassem a identidade indígena, mas 
declarassem que não queriam ser incluídos no censo da 
população e na reivindicação pela terra ••• 

r: 

Embora as freqüen 
tes expulsões dos fndios de seus locais tradicionais de 
habitação tenham provocado significativa desarticulação 
sócio-cultural no Grupo, os TREMEMB~ continuam mantendo 
formas próprias de se organizarem, usos, crenças e tra 
dições, que dão suporte a uma identidade diferenciada. 
Esta também é reforçada, conforme já foi exposto, pela 
auto-identificação como índios TREMEMBA, originários da 
antiga missão, nascidos e criados na "terra do aldeamen 
to" ou "terra da santa.", contrastando os "de dentro" da 
terra com os "de fora". 

O artesanato TRE 
MENB~ é constituído de objetos utilit~rios em cerâmica e 
em palha (de tabuba e de carnaúba), assim como de ador 
nos de conchas, búzios, sementes, bambu e vértebras de 
peixes. Também fiam e tecem o algodão ..• 

Tendo em vista a 
procedência legal com que revestiu-se a determinação da 
FUNAI ao realizar a identificação/delimitação da terra 
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denominada Area Indígena TREMENB~ DE ALNOFALA, esta Co 
ordenação aprova a proposta de limites apresentada pelo 
GT-Portaria P.P nº 1.322/92, considerando a incontestá 
vel imemorialidade de sua ocupação pelo grupo TRENENB~, 
~istoricamente comprovada, considerando inclusive o fato 
de que a reivindicação desses índios abrange apenas por 
ção de seu território tradicional, jurisdicionado ao Mu 
nicípio de ltarema/CE. 

·- 
Isto posto e consi 

derando ainda o constrangimento dos TRENENB~ face aos 
perversos mecanismos de pressão exercidos contra si por 
pseudo-proprietários de sua área, esta Coordenação reco 
menda a publicação do presente parecer no Diário Oficial 
da União, bem como seu encaminhamento ao Ministério da 
Justiça, alertando para a urgência de sua aprovação me 
diante assinatura e publicação da portaria declaratória 
correspondente, pondo fim à cooptação dos TRENEMB~ de 
pendentes dos empregos oferecidos por não-índios e impe 
dindo a disseminação de atos de violência física e moral 
contra esse índios, ainda não totalmente submetidos à 
lei do mais forte." 

31. Para mais~ saliente-se que a parte autora, 
uti l 'i ze ndo+s e de um raciocínio descompassado com a f í na l í dade 
constitucional. ac r e d i t a que não se comprova "a posse permanente 
de índios na área de propriedade da Autora" sem "sinais exteriores 
e efetivos de habitação, de roças e de culturas indígenas, tais 
como: as aldeias, os instrumentos de caça diverso dos utilizados 
pelo homem aculturado".".lfl.14]. 

:~7. .. Po1·ém. ,JOSÉ AFONSO DA SILVA. em "cur-so de 
Direito Constitucional Positivo'', ªª ed., São Paulo, Malheiros, p. 
725. compreendendo o e sp í r i t;o das disposições constitucionais, ju-· 
diciosarnente f~ciona que os "índios, como qualquer comunidade ét 
nica, não param no tempo. A evolução pode ser mais rápida ou mais 
lenta, mas sempre haverá mudanças e, assim, a cultura indígena, 
como qualquer outra, é constan~emente reproduzida, não igual a si 
mesma. Nenhuma cultura é isolada. Está sempre em contacto com ou 
tras formas de culturais. A reprodução cultural não destrói a 
identidade cultural da comunidade. identidade que se mantém em 
resposta a outros grupos com os quais dita comunidade interage. 



Eventuais transformações decorrentes do viver e do conviver das 
comunidades não descaracterizam a identidade cultural. Tampouco a 
descaracteriza a adoção de instrumentos novos ou de novos utensí 
lios, porque são mudanças dentro da mesma identidade étnica". 

33. Ademais, a permanência da habitação de ín 
dios em terras a demarcar. requisito constitucional [art.231], di 
ferentemente do que pretende fazer acreditar o promovente, tambén1 
não se caracteriza pela posse imemorial. 

34. Inobstante tenha sido comprovada a presença 
dos Tremembés na área a demarcar desde o século passado, portanto, 
bem antes da Consti t u í cão de 1934. i ncl usi ve com registros em ass-: 
sento público [ver transcriç6es do parecer oficial e OOCS.03 e 
04], JOSé AFONSO DA SILVA, ob.cit., p.727, bem destaca que nem 
"tradicionalmente nem posse permanente são empregados em função de 
usucapião imemorial em favor dos índios, como eventual título 
substantivo que prevaleça sobre títulos anteriores". 

35. "A posse das terras ocupadas tradicional 
mente pelos índios não é a simples posse regulada pelo direito ci 
vil; não é a posse como simples poder de fato sobre a coisa, para 
a sua guarda e uso, com ou sem ânimo de tê-la como própria. A, em 
substância, aquela possessio ab origine que, no inicio, para os 
romanos, estava na consciência do antigo povo, e era não a relação 
material de homem com a coisa, mas um poder, um senhorio" [JOSÉ 
AFON30 DA SILVA; ob.cit., p.729]. 

36. Em outras palavras. a posse dos indios ex 
trapola da órbita puramer1te privada. não consistindo em uma perma 
nência continua e imemorial na terras de seu "habitat"~ comprovada 
por- meio de registros públicos. 

37. Ao revés. os direitos indígenas sobre de 
terminado espaço territorial provém do indigenato, "fonte primária 
e congênita d; posse territorial" [JOSÉ AFONSO DA SILVA; ob.cit .• 
p.728]. coris ubs t auc í ada na utilização ,.tradicional das tie r-r-a s , tor··· 
nando--as "habitat". embora ausente registros e imemorialidade. 

38. A relação entre os índios e as terras "não 
pode encontrar agasalho nas limitações individualistas do direito 
privado" [JOSÉ AFONSO DA SILVA; ob.cit •• p.729). porquanto. a par 
dos procedimentps culturais distintos, que não englobavam regis- 
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tros cartorários, os índios foram violentamente sendo esbulhados 
das terras que originariamente habitavam. impossibilitando-se, 
destarte, a continuação na posse direta. 

.. 
39. Por estas razões, a Constituição Federal 

almeja. como bem demonstra José Afonso da Silva, em sua obra des 
tacada. o reconhecimento do "direito originário e preliminarmente 
reservado a eles" [JOSÉ AFONSO DA SILVA; ob.cit., p.729], índios. 

r- 

40. Esta realidade é tão evidente que a Carta 
Magna de 1988, em seu art.231, §6Q, prescreve que, mesmo existindo 
registros em nome de terceiros, "são nulos e extintos, não produ 
zindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos ne 
la existentes, ressalvado relevante interesse pdblico da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e 
a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, 
na forma ~a lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 
boa-fé"; e contra a Constituição não há direitos adquiridos. 

41. O Texto Constitucional. portanto. carreia 
elevado espírito de justiça, que deve ser atendido~ malgrado os 
sofismas levantados pela visão tradicional e arcaica do liberalis 
n,o econômico. o qual deve ser ultrapassado. para que se possa con 
cretizar um minimo de reparação aos vencidos pelos interesses eco 
nômicos. 

42. A União Federal colaciona a esta peça de 
contestação parecer do antropólogo Carlos Guilherme Octaviano do 
Vale. o qual cor·roborn o parecer oficial, reafirmando a permanên 
cia e a cultura indigena dos Tremembés. 

-· Ili - DO PBDIDO 

43. Pelo exposto, vem a União Federal requerer 
que Vossa Ex~elincia acolha a preliminar destacada, julgando ex 
tinto o processo sem julgamento do mérito~ face a impossibilidade 
jurídica da ação~ na conformidade do art.267. VI. do Código de 
Processo Civil. 



-· ~ ··-· . ~..... ' _., 

44. Todavia, em assim não entendendo Vossa Ex 
celência, a promovida solicita que sejam julgados improcedentes os 
pedidos da parte autora, condenando-a ao ônus da sucumbência, in 
cluindo honorários advocaticios no percentual de 20% (vinte por 
cento) •. 

45. Protesta por todos os meios de prova admi 
tidos em Direito, em especial depoimento do representante legal da 
parte al1tora, inquirição de testemunhas_ pericia e inspeção judi 
cial. bem como por juntada posterior de documentos e outras pro 
vas. 

, ••.... 
Deferimento é o que pede! 

Fortaleza, 27 de dezembro de 1993. 

{\,,~~ .. ~ 
10 COSTA DE O~EIRA 
Judicial da União 

-,J \ 
(Portaria nQ 152 - AGU, 13.08.93, 

DOU~ 16.08.93, S.II, p.4.559) 

··-· - 



INFORHA~~O 

INT.: Comunidade lndfgene TREMEMB[ 

ASS.: Regularização fundiária da Ãrea lndfgena 
REF.: Processo FUNAI/BSB/0057/93 

Sr. Chefe Substituto do OEF., 

A Ãrea lndfgena TREMEMBl, teve seus limites ide~ 

tificados por força da criação do Grupo_dJLir..a.Q.!tlho lnstltuido pe 
- - 

la Portaria PP/N? 1366/92, de 04/09/92. No que tange ao levantamen 

to fundiário constatou-se o seguinte: 

a) foram identificadas 33 ocupações de não-índios; 

b) das 33 ocupações, apenas 26 permitiram o levan· 

tamento fundiário em suas propriedades; 

c) com relação a empresa OUCOCO AGRTCOLA S/A a 

mesma também não permitiu o levantamento fundi~ 

rio em sua propriedade; mas através de um dos 

Diretores da empresa foi fornecido ao GT relação 

dos bens existentes no imóvel rural, que não forarn 

constatados•in-loco~ pelos membros do GT; face ' 

esta situação não foi procedido os devidos cálcu 

los das benfeitorias; 

d) com relação aos outros 6(seis) ocupantes que 

.não permitiram o levantamento fundiário não consta 1 

nenhuma Informação no que diz respeito as .suas 

benfeitorias. 

Face ao exposto, retorn9 os autos a V.Sa., informan 

do que os célculos das benfeitorias foram efetuados com base na Tabe 

la de preços do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas-DNOCS, 

aprovada pela Portaria n? 25/DG/PGE de 01/10/91,e reajustada pela 

equipe técnica até outubro de 1992 pelo fndicie de 354,74%. Os valores 

foram corrigidos com base na TR/Fevereiro/27%, culminando com o valor global de 

Cr$ 840.625.860,89( oitocentos e quarenta mi lhÕes, seiscentos e vinte e cinco mil, 

oitocentos 
129/130. 

e sessenta cruzelros e oitenta e nove centavos), ver quadro resuno fls •• 

Brasflia·OF., e~ô_j d~e~f v e l r o de 1.993 

e: zS~~/.:'· ifN I O I Ili AR Ã E S 
Coordena~or de Levantamen 
to Fundiário CLF 
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f.,l·~EXO 5: Tn()NScn;ç:[:o m~ f,;EQlSTROS l)DS LIVROS DE COMPRA E VEh!PA 

-. DE !MOVEIS DO CARíOIUO DO E2 OFICIO PA COMARCA DE ACARACJ 

\ 

-r,. -- 

' J. 
' 
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REí:HSTROS COMPILADOS NOS LIVROS PE CD1'1PRA E VENDA OE 111!.IV~--~í' 

CARTORJO DO e2 OFICIO DE AC~HACJ ~' o4 
"n2 ordem: 1066, 14/ 12/ l 9E3. Livro 3-E. Uma posse.? de terr.;a c:c..-r- 

cada no lugar Baixa Fria, em terras. frcnt~iriQa.s as dca Aguas 

Belas, ••• nas doü antigo~ ínaios dQ Almofqlla contando duzentos 

pé~ de coqueiros, mai~ ou m~nos, ali plantado~, o qual G~ li- 

mita ao 5Ul com o alto dos Morro$, ao norte com o litoral, ao 

nascent~ com t~rra» de Lui~ Carneiro da Cunha e ao pcent~ com 

terras de Luis Carneiro, Antonio Ad~odato de Siqueira e hard~i- 

rcs da Therez~ Camillo, que o~ transmittentras houveram por com- 

pra de Jacintho M~uricio d~ Oliveira. 

AdquirQnte, Macário M~rtins do$ Santos, domiciliado a re~identG 

~m Ac:.arahú. 

Transmittente: Joi:;é Mathias dos Santos e s;ua mulher Lud í v í na 

Maria dos Anjos, domiciliado e residente no legar Aguas Bellas. 

Valor: 1 conto dr.?. réis." 

11n~ ordem: 1856, 12/03/1928. Liv1-o 3-G. Uma pos.se de ·ten-a, ~ 

compra. a Manoel Altino e outros, c:amprehE:Jndida nos seguintes 
• 

limlt~s: ~o aul, com o~ llmitQs de Lameir~o~ ao norte, c::cm o pé 

Mo Morro; ilO nasccnt,.;,, e ora o cor,.:,1do dr. Fr,-:i.nc:isco C,:1ndiclc:> dr:? 

Lima; e ~b poentR, com terras.deso~upadas do ref~rido Aldeia- 

mente, comprehendendo um cerc::ado e s.ete pés. de c:oque i rcs a 11 i 

(,ilncr-vado5i. 

AdquirentQ: Joaquim Gonçalves Alia 

-, 
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"n2 ord9m; 27:32, 28/ l 6/ 1932, livro 3-1-1. Um.a pos;se d~ ., .. ra no 

es tradc1 do ref er .ido lugar Passc:1gem funda; ao posntf=', com ü 

posse de Jo~o Sebal:iti~o do Nc1sc;imi;1ntc; .ao norta, com o Córrego 

da. Caber;~ do Boi C i rrc Lurs í vrs ) a .:ip SlJl, c om teri-õlG dG.> Estev~o 

- C~rneiro do~ SantoG~ &xi~tindo c~~a construida d~ taipa a co- 

burta de telhas, cultura ~ffectivq e planta~~es dQ ~rvoros fru- 

ti f,.-ras, c:omo sejam:·' l aranje i ra.s, manguei r.a!ii, e te: ••• ; hav i da5 

há mais d~ r;;etenta annos inint~?-rupto6 por Joaquim Duarte e 

Adquirent~: Antonio Duarte d~ Siqu~ira, lavr~dor, re~idente em 

Pas.sagem Funda. 

Transmittente: PcE;r,;e ju,tific:.Jda em juízo." 

tar, no lugar denominado C6rr~go do Laweir~o, no antigo aldoi~- 

c::om tf'?rrt15 da Fr,~ni:-1~r:n B,"lrroc:. do N,1sc:imr-1nto; ao por~ntri!, com 

t&1rr.as ~~ Luis Ca1-nG?iro da Cunhc:J ao ~ul, com a e~trada velha 

dos Gera~s; e ao norte com terras do adquirente havid~s pelo~ 

tro:1nsmi ttentos por hararn;:a de B~$:Í l io de Barro!i, que .~ houv~ 

--·-·· ·-. 
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Adqu > r51nte • Manoel Antonio ~t1 Fi-G i t.aü, .r,.13r i c:ul tor, 

nliwte termo. 

Tr.nsmittente»: 1 ~.oy 
Valer: 50 mil rgis." 

"n9 ordQmS ~6SS, 06/05/1939. Livro 3-I. Uma ~rea dQ t~rra de 

do BreJoJ ~o poant9, com tQrraM d~ Manoel Antcnia d~ Silva; ao 

norte, com o canal do alagamar; & ~o ~ul, ~om a Q~trada cla Al- 

mofall.a, havida pelas. tr.ansmitt~ntos; por tH:?ranç:.a de sua m;1E? a 

av6 Ann~ Francisca da Jesus, como repr~s~ntante d~ antiga tribu 

dos i nd i cG Tremembés ;- 

Adquirente: Manoel Eugênio Carneiro, .agricultor, re'5iidante no 

Tanque de M~io. 

Transmittente: Joaquina Maria da Conc:;eiç::~o '1 /'\aria Antoni.a da. 

Concai~~c, dcmé9ticaG, a prim~ira rasid&nta no logar Caridad9 e 

a s1:.1gunda no l og,1r 8'1rrf? i r~1G. 11 

,. 
"n2 oi-dr.m: 8593, 27/11/1953. Livro 3-J'.I. Um;i po~sr,.> do tP-ri-,') rio 

lugar C6rrego do Lam~ir~o, ••• , no ~ntigo aldeiam~nto do6 indios 

dR Almofala, limitando-m~: ao na5centa, com Francisco Estevlo e 

Xavier Mulato~ ao poonte, com Ant6nio Hip6lito G com um lado e 

outro do ~6rrego; ao sul, com o al~gamar; ~ ao nort~, com~ e~- 

trada d1:1S~1111\hu,.,e Maria Sa.ntana ... do Ei.pjrito Santo '\ a.inda por 

ocupa~lo primitiv~ ante~ da promulga~~º do Código Civil. 

Adquir~nte: Jorge Gabri~l Félix. 
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Tran~mitt&1nte: .i,;:::,(i Frc1nc:itíõc:o Mulato, .agricultor, 

Valor= Cr$ 600,00." 

"n!:! ordan1: 1S100, 30/06/191:>4. Livro 3-Q. uma ~r~a de té'1·ra de 

c:r i ar & p 1 antar no 1 ugc,1r Alegre nat. terra.Si do antigo Aldeia- 

n11::11l;a do;; .índio:; Trc:·m:.~1~1bó~ do A)m1::f<"~lc"":, ••• , medindo 27 br.,- 

~~~ ••• , com fundos qu~ se encontrar d~ntro do6 Ge9uinte~ limi- 

t~$: ao nascente, com o trav~~~io amlg~vel do Dona Aninh~ P~- 

r~nte; ao nortG, com estrada que v~i para o Sargento, Adoni~s 

Alvea da Co~ta; e •.• -o poent9, cem t~rra ds M.nuel Rodrigue» 

Diniz; G ao sul com a ~strada Cru~inha, qUQ vai para Almcf~la, 

havida p&1lo VEi'nd.ador··pcn· compr.a a Raimut;do G.aroup.a '1 as-te por 

o~up~~~o primitiv~ hb mai~ da vint~ ano~, compr~endendo mai$ ou 

menos oitenta pés de coqueiro~, qu~trc p~s de rn~nguGir~ a urna 

. 
cas. d~ taipa, coberta de t&lhaG. 

Adquira-nt~: AuguGto MarquE?» do Nascimento, agrit:ultor, resi- 

dC?nt~ na Gamboa. 

Tran!imi ttante: Padro Munia de Albuquurcwe, ra,;iclenta orn .Ja- 
..•. 

" CCJC« • 

"ma tricu la: 807, 18/02/1982. Livro 2-C. O $itio d~nomin~do 

"Gamboa da Lama", na!::i terras dG? Almof.ala, dis;trito de ltaram.1, ------··---·-· .,_,, _ 
dest9 Mc.,mic:ipio e comarca, cons;tituido d(;;? um c:orpo dt= t~rra, 

medindo, pG!la frent~ norte, 170m~tros, pela frento s.ul, 1S0n1 e 

por cada uma das linha~ na~c~nte a poent~ 10EOm, compr~endendo 

U.mcil ca".íl cJe t;ljolo1.,., cul..H1rt~ tlt? telhc'1& o c:oc.1u~i1·c,,;. u uul.1· •. :~ 

. . 
b~nf~itoria~ a limitando-~e: ao nascente, com t0rraG apus~~da~ 



com terra~ apo~5adas por Jc5é Rubens de OlivQira; ao norte, 

a pos:.s.e dos herdeiros c.Je José Hi~ino Q élO E.1:-Jl, com as terr.::ts de 

Lami?ir~o. 

Proprjet~rios: AntSnio Afonso de Sou~a, pesc~dor e su~ mulher 

Da. Maria Nilce Araújo, do lar ••• ; Franci~co Araújo Costa, co- 

m8rci,1nto ~ su-.-a mt.1lhr.r D,,. M•1ria 07.Pl.ll'n.J Pinh~iro ••• ; Jr:,lio ll,.- 

moç de Ar.aújo, comerei.ante e su.;i mulher Oa. Maria N-vegantas; 

na vila dQ Almofala e os outro~ quatro ~ltimos re~idente~ e do- 

miciliados n. cidade de Fortala~-· ( ••• ) 
.,.J,, 

Registro .anterior: 14160, ai:i fl'.i. ·59 uo livro 3-S. < ••• > 

A~io: R-01-M.60'7. Em· 18/02/1982. Nos termos.; d a Eiocritura Pú- 

blica de compra e vencia, ••• , o im6v~l cantido oa prG~ente ma- 

tricula foi adquirido por José MariD Monteiro, brasileiro, ca- 

~ado, comar~iante, reçidentQ e domiçiliado no sitio Urub~, 

dl:.'sta com~n:a, ••• , por compra feita a Antonio A. Sousa e s;ua 

mulhar Da. M.-ri.i Nilce Araújo; Franc:i$co A. Co;;t.a e sua mulher 

M~ria 0%el~ne Pinheiro o Jo~o Ramo~ d~ Ara6Jo e sua mul~er Ma- 

ria N. da~ Gra~as Araújo, ••• , pelo Vqlcr de Cr$ 50000,00. 

INCRA: 141011011096." 

"miltricula: 11e2, 06/le/1983. livro a-e. , lm6vel: AJmulaJa; 

área: 02.,. hectarer;.; propriet.11ric:n Jo~o .JairnE" do Nasc:im€?nt,,, 

agricultori rogi&tro ant~rior: 1~04, fls. 26S do livro 3-A~ 11- 

mi t~»: ao n.'.Hãc:ente, com terra5i des;oc:up~das;; ao poenta, com a. 

~; locali:z:.aç:~o: Almofala." 


