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EXtviO. SR. DR. JUIZ FEDE.t1AL DA 

DE SE:c1GIPE. 

VAHA UA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 

~; ._..· .. · 

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da 

República suôassinado, com exercício nesta Seção Judiciária e Coordena-! 
1 

dor da Coordenadoria dos Direitos Humanos e Interesses Difusos, vem, •: 
1 

com arrimo no que disp~em os artigos 42, IV e 198, .§§ 11, 21 da Conati-: 

tuiçio do Brasil, combinados com os artigos 449 e seguintes do e. Civlli 
' ' 

e 926 e seguintes do e .P .e.·, propor a presente ação de reintegração de - ,/ .• 
p~sse contra ELIZABETH GUIMARAES DE BRITO, brasileira, maior, viuva, 

proprietária rural, residente e domiciliada em Propriá, Sergipe, na Av. 

Pedro Abreu de Lima, 269 e titular do domínio da Fazenda Betume, em Pro - 
prii, JORGE DE MEDEIROS PACHECO, b~asileiro, casado, advogado, reaiden- 

, , ' te e domiciliado na fazenda Novo Belemt municipio de Porto da Folha • •. 
sua mulher ZÉLIA GUIMARÃES DE BRITO, brasileira, separaC:.a Judicialmente, 
funcionária pÚblica, residente na fazenda Santa Rita, em Porto da Folha; 

WILTO~ BIBEIRO D~ SILVA, brasileir·o, casado, fazendeiro, ~esidente na 

Ié:i.zenoa :.:-carnarad, em Porto àa Folha, e sua mulher; Antonio Guimarães ' 
' , de Br-í t o', b r-as í Le í r-o , casado, proprietario, residente e domiciliado em 

Propri~, Sergipe, titular do domínio do imóvel Santo Antonio, em Porto 

da Folha, ~ sua mulher; , .. !ANOEL ELÍGIO DA CRUZ, brasileiro, casado, agr1 . - 
cultor, residente e domiciliado em Porto da Folha, na fazenda Surub1la, 

Sergipe e sua mulher; espólio ~e Darcy Cardoso de Souza, na pessoa da 
r/ 

inventariante Ri ta de Souza Santana, brasileira, ma í or , resident.e em 
, , ~ - ,e 

Propria, titular do dominio do imovel Sao Carlos, em Porto da Folha,Se_!: 

g í pe; I-iÉLCIO GUii>!ARÂES DE BRI'l'O, bras1 leiro, maior, agricultor, reside!! 
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residente e domiciliado em Propriá, Sergipe, proprietário da fazenda M! 

lhada do Umbuzeiro, situada em Porto da Folha; AGENOR DANTAS, brasilei 

ro, casado, agricultor, residente ~m Porto da Folha, Sergipe, na fazen 

da Caldeiras e sua mulher e JOÃO GUIMARÃES DE BRITO, brasileiro, maior, 

estudante, residente e domiciliado em Propriá, Sergipe e proprietário• 
1 

do !m~vel Marias Pretas, situado em Porto da Folha, expondo e requeren- 

do, o seguinte: 

Í N D I O 

1. Conceito de Índio - AntropolÓgico-Social 

Querem alguns, quando estabelecem o conceito do 

que seja Índio, indentificá-lo, ora pelo critério da raça, ora pela for 

ma cultural, exigindo que essa Última haja permanecido inal~erada.Ambos 

os crit~rios sio falhes. Raça, compreendida como uma subd1visio da espi 

cie, possuidora de caracteres comuns hereditários, é conceito Já abando 
' - 

nado, como atributo que permita a identificação de grupos sociais. o 
prêmio nobel François Jacob, afirmou que "a distância biológica. entre 
duas pessoas do mesmo grupo é tão grande que torna insignificante a dia ~ 

A I # ti 

tancia entre a media de dois grupos, o que retira qualquer conteudo ao 

conceito de raça" (Jacob, 1981, pp. 66-69) transcrito de_os Direitos do 

Índio, de Manuela Carneiro da Cunha, p~g. 24). 

Grupo étnico, dentro de uma concepção 

i 
j 
' 

merame~~.: ~ 

biológica, como uma visão de descendentes "puros", somente seria conce- 

bivel, se determinada população permanecesse em completo isol~nento 

mesmo assim, com as limitações apontadas por François Jacob. Como 

e, 

pro - 
clama Manuela Carneiro, em parecer sobre os critérios de identidade ét 
nica, publicado em "O Índio e a Cidadania", não·existe população alguma 
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que reproduza biologicamente, sem miscigenação com os grupos. com os 

quais estão em contato". 

O critério racial é inadequado, insuficiente e, 

por isso, falho. 
' , A 

No que tange a forma cultural inalterada, e exi&e!! 

eia que destoa da realidade social. Em contato com os outro~ grupame!! 

tos e culturas, os grupos trocam informações entre si, assimilam háb! 

1 tos e costumes, alterando até a própria linguagem. É ainda, Manuela 

Carneiro quem nos oferece preciosa lição, quando em "Critérios de Indi 

anidade ou lições de antropofagia - pág. 108, assevera: 11Tampouco podem 

ser invocados c~itérios baseados em formas culturais que se mantivessem 
, ' A 

inalteradas, pois isso seria contrario a natu~eza essencialmente d1nam1 

ca das culturas humanas: com efeito, qual o povo que pode exibir os mes 

mos tr~ços culturais de seus antepassados? PartilhdrÍarnoa nós os usos e 
, , ' 

a-lingua que aqui vigoravam ha apenas cem anos? 

Qual seria, finalmente, o conceito de Índio? Como 

ele poderia ser identificado? Em a ~bra e autor citados (Manuela Carne! 

ro - Antropologia do Brasil - pag. 111), encontramos a resposta em for 

ma sint~tica, objetiva e em acordo com a ci~ncia social; 

' 
"Na realidade a antropologia social chegou à con 
clusão de que os grupos étnicos só podem ser ca 

racterizados pela própria distinçãoque eles perce - 
bem entre eles próprios e os outros grupos com os 

quais interagem. Existem enquanto s~ consideram• 

distintos, não importando se esta distinção se ma 
nifesta ou não em traços culturais. E, quanto ao 

critério individual de pertinência a tais grupos, 

ele depende somente de uma auto identificação e 

do reconhecimento pelo grupo de que determinado/ 

indivíduo lhe pertence. Assim, o grupo pode ace! 

tarou recusar mestiços, pode adotar ou ostraci - 
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ostracizar pessoas, ou seja, ele dipõe de suas 

próprias regras de inclusão e exclusão. 

Indio é, portanto, quem pomo tal.á reconhecido 

pelas comunidades indígenas e se considera _pertencente a uma delas. E co - 
munidaje indígenas são aquelas que, "tendo uma continuidade histórica com 

sociedades pré-colombianas, se considera~ distintas da sociedade nacional. 

(Manuela Carneiro - Antropologia do Brasil, pág. 111).0 ponto de partida/ 

para a identificação, reside na consciência desse vínculo histórico que es .... 
tá dentro de ca~a grupo, que o transmite pela tradiçao oral, a todos os / 

descendentes, marcando-os com o sinal de uma ascendência pré-colombiana. 

CONCEITO LEGAL OE !NDIO 
" - 

O estatuto do Indio, em seu artigo Jg, J e 11, es .•.. 
tabeleceu o critério legal de identificação do índio e da comunidade ind!- 

gena, optando pelo conceito esposado pela moderna antropologia social. Pa 

ra o diploma legal vigente, o que caracteriza a condição de índio, são: a 
' auto e a hetero-identificação, como pertencente a um grupo étnico que o / 

distinga da sociedade nacional e que tenha ascendência pré-colombiana. A 

lei não exige inalterabilidade dos traços culturais ou características ra 

·ciais. 

Lei 6.001 - 19.12.73 

art. 3º - Para os efeitos da lei, ficam estabele- 

cidos as definições a seguir descriminadas: 

I - Indio ou Silvícola - f todo indivíduo de ori- 

geme ascendência pré-colombiana que se identifi 

ca e é identificado como pertencente a um grupo/ 

étnico cujas características culturais o dist!n - 
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distiguem da sociedade nacional; 

II - Comunidade indígena ou grupo Tribal- é um 

conjunto de familias ou.comunidades índias quer 

vivendo em estado de completo isolamento em re- 

lação aos outros setores da comunhão nacional , 

quer em contatos intermitentes ou permanentes , 

sem contudo estarem neles integrados. 

Se, porventura, esses grupos estão integrados I 

na comunidade nacional, não perdem a condição de índios, passando,na 

forma prevista no art.4, III do citado diploma, à categorias de in - 

dios "integrados". 

os xocc SUA COND1Ç~O IN01GENA 

Desde o século XVII que grupos indígenas, inicl 

almente conhecidos como Ceocoses e depois, Xocó, têm sua presença no 

ticiada no espaço geográfico que vai de Sergipe ao sut do ~eará. (Be 
~ 

atriz Gols Dantas, em Terra dos 1ndios Xocó, pág. lS)Ayres do Casal, 

em Corografia Brasílica - São Paulo. Ed. Cultura - pág. 111, repo~ - 

ta-se à presença dos Xocó, ao proclamar: 

11a colônia compõe-se de duas tribos: Romaris 

que são o resto dos indígenas e os Ceocoses, 

transplantados da Terra do Pão de Açucar,que 

fica quatro léguas distantes na Província de 

Pernambuco. Ainda hoje repugnam aparentar-se 

uma com a outra. As mulheres trabalham dlaria 

mente em olaria, e cozem no sábado à noite em 
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uma grande fogueira assoprada pelo vento n•um 

terreiro. Os maridos caçam, pescam ou plantam 

alguma mandioca, quando bem lhes parece, va 

deiam a maior parte do tempo; e gastam em ca 

chaça o melhor produto do trabalho de suas 

Beatriz Góis Dantas, págs. l52/15J). 

cuidadosas mulheres". 

(transcrito de Terras dos Indioi Xocó, de 

Ainda, em G. Gardner, em seu trabalho, Viagens . 
no Brasil, Editora Cultura, São Paulo, também mencionado por Beatriz 

Dantas, há minuciosa descrição dos 15 dias que, no século passado, • 

t 
'ele ficou entre os Xocó, no muni~!pio de Porto da Folha. 

Na tentativa de tomar a terra dos Silvícolas, 

o presidente da província de Sergipe A.J. Pereira.Andrade, em 1851 , 

confirma a existência deles e sua condição de índios, ao asseverar,• 

em relatório: 
' 

"Possuindo os índios de Porto da Folha e seus 
- - - - - 

descendentes uma légua de terras excelentes p~ 

ra criação de gado não há ali uma só casa que 
# 

se possa notar como abastada, sendo todos - esses indivídos, que só chegam ao número de 

260, pobríssimos e miseráveis, o que se deve• 

atribuir ao péssimo regfme em que têm vlvido,e 

ao sistema de segregar infinitamente .Q! índios 

em prejuízo seu e da sociedade ...• (os grifos• 

s~o nossos). 

(Beatriz Dantas, obra citada, pág.165) 
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Eis aí, no ofício do Presidente da Província 

de Sergipe, dirigido. ao Ministro e Secretário de Estado dos Negó 

cios do Império, em 24.03.1851, encontrável no Arquivo Público de 

Sergipe, Gl-243, de forma clara, expressa~- inequívoca, o reconhe 

cimento, a um só tempo, da condição indígena e da posse da légua 

quadrada, até hoje, reivindicada pelos Xoc6. E documento público, • 

cuja fé nunca foi posta em dGvide e nascida da lavra de um dirigen 

te que desejava tomar a terra dos índios. 

Os Xocó, são índios, não só;porque, na forma 

da lei, se auto-reconhecem como descendentes de ancestrais pré-co 

lombianos, como também são aceitos como tal, pelas comunidades ind! 
t 

genas e, até mesmo, pelas autoridades constituídas. Recentemente 

ainda nesta década, aos 17.10.1984 o Governo do Estado, reconhecen 

do a existência dos Xocó, doou à FUNAI o imóvel Ilha de São Pedro,' 

transcrito no livro 2-F, fls. 211 do Registro de Imóveis, do }Q Of! 

eia da Comarca de Porto da Folha. Essa área havia sido comprada,no 

governo Augusto Franco, a Elizabeth Guimarães Brito, exatamente, pa 

ra alojar os índios Xoc6, que viviam na região. 56 aqueles em quem 

não há luagar para o mínimo de sensibilidade e respeito pelos verda 
# - 

deiros donos desta terra brasileira, aqueles que não se comovem com 

o genocídio praticado contra os primitivos habitantei: negam aos x2 
có, e tantos outros, a condição de Indio, fazendo com que a terra • 

que foi batizada de Santa Cruz, seja o calvário permanente de seus 

donos. 
DA PROPRIEDADE E DA POSSE DA TERRA -- 
Salvo a esdrúxula tese de Henrique de Susa, 
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cardeal-arcebispo de Ostia, no século XIII, pela qual, a vinda 

de Cristo determinou seu investimento nos poderes espirituais' 

e temporais, retirando, dessa forma o dir~ito de propriedade ' 

de todos os infiéis, a Igreja e o Estado sempre reconheceram ' 

aos índios, a propriedade das terras por eles ocupadas. E o 

criador do direito internacional, Frei Francisco de Vitória, ' 

proclamando a s3berania original dos povos indíg!nas do conti- 

nente americano, assim se expressou, em sua Releciones, fulmi- 

nando a proclamação do Ostiense: 

"a infidelidade (heresia) ou 

r 

qualquer outro pecado mortal não 

impede que os bárbaros sejam ver 

dadelros donos e senhores, tanto 

pública come privadamente, e não 

podem os cristãos tomar-lhes 

seus bens por esse motivo". 

' (Os Direitos do tndio -pág. 55/ 
' 

56 - Manuela Carneiro da Cuiha). 

E refutando, ainda, a expropriação divi- 

na, apregoada por Henrique de Susa, a bula papal "Veritas lpsa", 

de 1537, ·referida na obra citada de Manuela Carneiro da Cunha, • 

pág. 57, disse incisivamente: 

"Os índios e todas as demais na 

ções que daqui por diante forem• 

descobertas pelos cristãos, por 

mais que careçam do benefício da 
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fé, não estão nem podem ser privados 

de sua liberdade e do domínio de 

seus bens; ao contrário, pod!m livre 

e licitamente usar, desfrutar e go 

zar desta liberdade e domínio". 

(Os Direitos do lndio -pág.57) 

DA LEGISLAÇAO DO BRASIL COLÔNIA 

Na legislação portuguesa, vê-se, com frequência, 

o reconhecimento da terra dos índios, asseverado pela Corôa, do que 

são exemplos eloquentes as Cartas Régias de 30.07.1609 e a de 

10.09.1611, promulgadas por F~lipe III e de onde Manuela Carneiro da• 
r 

Cunha, na obra tantas vezes referidas, às páginas 58, transcreveu o se 

guinte trecho: 

11 
••• 0s gentios sJo senhores de suas • 

fazendas nas povoações, como o slo 
' na serra, sem lhes poderem .. :ser tom.! - 

das, nem sobre ellas se lhes fazer m~ 

lestia ou injustiça alguma, nem pode- 
i 

rão ser mudados contra suas vontades• 

das capitanias e lugares que lhe fo - 
rem ordenados, salvo quando elles 11 

vremente o quiterem fazer" 

(Carta Régia de 10.09.1611) 

Coroando o que já houvera sido estabelecido nas 

mencionadas cartas, o alvará de !Q de abril de 1680, ao cuidar das se~ 



.,,-- 
.. 

• NINIITfRIO PllBLIOO ,.D&•AL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO ESTADO DE SERGIPE 

- 10 - 

sesmarias concedidas pela Coroa, ressalvou os direitos dos índios, 

a quem chamou de 11primeiros e n3turais senhores". 

"E para que os ditos Gentios, que 

assim decerem, e os mais, que há' 

de presente, melhor se conservem• 

nas Aldeas: hey por bem que senh~ 

res de suas fazendas, como o slo 
.. - .•. 

no sertão, sem lhe poderem ser to 

madas, nem sobre ellas se lhe fa 

zer molestia. E o Governador com 

parecer dos ditos religiosos assi 

nará _os que descerem do sertão,' 
F 

lugares convenientes para neles ' 

lavrarem, e cultivarem, e não po~ 

derão ser mudados dos ditos luge- 

res contra sua vontade, nem serio 

obrigados a pagar fQro, ou trlbu- 
~ 

to algum das dltas terras, que 

ainda estejão dadas em Sesmarias 

e pessoas particulares; porque ' 

na concessão destas se reserva ' 

sempre o prejuízo de terceiro, e 

muito mais se entende, e quero ' 

se entenda ser reservado o prej~ 

izo, e direito os índios, primá- 

rios e naturais senhores delas. 

(Alvará de 01.04.1680, parágra 

fo 4)0s Direitos do lndio. Ma 
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nuela Carneiro da Cunha, pág.56). 

Com o propósito de burlar as leis, os colonizadores inventaram o 

conceito de guerra justa, deflagrada contra os !ndlos, o que lhes' 

permitiria escravizá-los, legalmente. E em leis novas, estabelece 

ram esse conceito, onde, entretanto, ressalvaram a soberania das 

\ 

nações indígenas. Comentando os textos em vigor,o célebre Pe. Antõ 

nio Vieira, proferiu voto luminar, tran~crito parcialmente na obra 

Os Direitos do Indio, pág. 60/61, de Manuela Carneiro da Cunha, o~ 

de reafirma a soberania dos grupos indígenas e por consequência, ' 

os direitos dela decorrentes. 

li é que não são escravos, nem 

ainda vassalos. Escravos nõa,po! 

que não são tomados em guerra jus 

ta; e vassalos também não, porque 

assim é como o espanhol ou o gen2 

vês cativo em Argel é contudo vas 

sala de seu rei ou cte sua repúbl! .. 
ca, assim o não deixa de ser o in 

dio, posto que forçado e cativo,• 

como membro que é do cO"rpo, e ca 

beça política de sua nação, impor ... - 
tando igualmente para a soberania 

da liberdade, tanto a coroa de p~ 

nas, como a de oiro e tanto o arco 

como o cetro ... " (Voto de Pe. Viei 

ra, em S. Leite, História da Com - 

panhia de Jesus no Brasil, 1945.1. 

VI, pp.330-341) 
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Reafirmando o ponto de vista de Vieira e o que 

estava no texto do Alvará de 1680, a lei pombalina de 6 de Julho ' 

de 1755, também mencionada na obra multi-referida de M. Carneiro' 

da Cunha, garante "os índios no inteiro domínio~ pacífica posse ' 

das terras ... para gozarem delas .E.QE. g ~ todos seus herdeiros". 

Do exame dos diplomas legais, que no tempo do 

·, Brasil colônia, disciplinaram a tormentosa questão do índio e seu 

direito à terra, onde viviam, conclui-se que apesar das burlas fr! 

quentes e das escancaradas violações da norma, houve por parte dos 

coloni~adores, o cuidado de garantir ao indígena, a propriedade e 

e a posse daquele pedaço que ocuparam. 

r A LÊGISLAÇAO DO IMP~RIO 

Apesar da menção superficial ao índio, es 

boçada no projeto elaborado pela Constituinte de 1823, a carta ou- 

torgada, dele se esqueçeu, como de resto, a legislação imperial, ' 

' que pouca menção lhe faz. José Bonifácio e Moniz Tavares,~foram 

das poucas ve?P.S que se levant am Pffi defesa dos silvícolas, ~eco- 

mendando esse .i l t í mo que se CL e r .n "ilesas b las as terras que 

possuem" (Os Direitos do Indio 64, M.C. da Cunha), enquanto 

o primeiro propôs: 

"Justiça, não esbulhando mais 

os índios pela força, das ter 

rasque ainda lhe restão, e 

de que são legítimos senhores 

pois Deus lh'as deu. 

(Os Direitos do lndio - M.C. 
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da Cunha, pág. 64). 

Embora, mesquinha no que tange aos índios, foi exa- 

tamente a legislação imperial - art. JQ da lei 601, de 18.09.1850,' 

regulam3ntada pelo Decreto 1.318, de )0.01.1854 que estabeleceu o 

conceito de "terras devolutas'', nelas não incluindo aquelas possui- 

das pelos silvícolas, seus senhores em razão de um título extraord! 

nário: ~ indigenato J. Mendes_ Jú~ior, em os Indígenas do Brasil, 

seus direitos individuaes e Políticos - SP.pp.59-60, citado por M.' 

e. da Cunha, em Os Direitos do Indio, págs. 66/67, assim se expres- 

sou, ao com~ntar a referida legislação: 

Quer da letra, quer do espírito• 

da lei de 1850, se verifica que• 

essa Lei nem mesmo considera de 

volutas as terras possuídas por 

hordas selvagens estáveis: essas 

terras são tão pertlculares como 

' as possuídas por ocupaQão legit! 

mável, isto é, or!glnarlam~nte • 

reservadas de devolução, nos ex- 

pressos termos do Alvar~ de 10 • 

de abril de 1680, QtJe as reser - 

va até na concessão das Sesma 

rias; não tiá neste caso p,Jsse a 

legitimar (grifo nosso), há dom! 

nio a reconhecer". 

A lição de João Mendes ref~ta, com s~bras, o argu~ento daqueles que 



• MIHIITtRIO P~BLIOO r•o•RAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA 
NO ESTADO DE SERGIPE 

- 14 - 

rotularam as terras dos índios como devolutas, p3ra então, esbu 

lhá-las, formando, à partir daí, cadelas sucessórias. Seguindo a 

trilha aberta pelo mencionado tratadista, Alípio Bandeira e Man~ 

el Tavares da Costa Miranda, citados por M.Carneiro, na obra tan 

tas vezes mencionada, página 67, proclamaram: 

"Certo é Q•Je a denom í nação de 

devulutas aplicada às terras 

que eles (índios) habitam é de 
- 

todo o ponto impróp~ ia,. já ·PO!. 

que, cqnforme as palavras do Al 

vará de }Q de abril de 1680, 

são os índios ~os naturais se- 

nhores delas", Já porque a se- 

melhante classificação opõe-se 

formalmente própria significa 

ção gramatical do termo". 

' Pode-se afirm3r, que embora, rev~ando ex 

tremo fastio com a quest8o indígena, a leyislaçãJ imperlal_mant~ 

ve vivas as disposições anteriores, estabelecendo o conceito de 
~ 

terras devolutas, do qual estão excluídas aquelas possuídas p~ 

los índios, além de afirmar o AVISO de 20 de nJvembr,o de 1855 

que aos índios que ocupassem aldeiamentes extintos, "pertencem' 

os terrenos de que têm estado de posse,~~ lhes seja preci 

so obter carta de aforamento (Em Os Direitos do !ndio, pég. 70 

M.C. da Cunha). 
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DA LEGISLAÇAO NA REPOBLICA 

Com a proclamação da República e o advento da • 

ConstituiçãJ de 1891, as terras consideradas devolutas, passaram 

para o domínio das autonomias estaduais (art. 64). Com isso, os 

inimigos dos indígenas julgaram-se autorizados a promover, pela' 

força, a expulsão dos silvícolas, para, considerando os aldei! - 

mentas "extin:os", terra jevolutà, consu~arem o esbulho, masca - 

rando a violência de seus atos, com o formalismo dos títulos ob- . 
tidos. Todavia, nem as terras das aldeiamentos extintos, nem 

aquelas consideradas de posse imemorial dos índios, poderiam ser 

r arroladas entre as área~ devolutas. E de João Mendes J~nior, 

transcrito, ainda em "Os Direitos do !ndio, pág. 74, a lição pr!. 

ciosa que espanca qualquer dúvida. 

"Aos Estados ficaram as terras' 

' devolutas; ora, as t1rras do 1~ 

digenato, sendo terras c~ngeni- 

tamente possuídas, não são dev~ 

lutas, isto é, são originaria - 

mente reservadas;·na forma do 

Alvará de lg de abril de 1680 e 

por dedução da própria lei de 

1850 e do art. 24, § lg, do De- 

ereto de 1854; as terras reser 

vadas para o colonato de 'in:Hge 

nas p~ssaram a ser sujeitas às 

. 1 
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mesmas regras que as concedidas 

para o colonato de !~igrantes , 

salvo as cautelas de orphanato• 

em qye se acharam os índios; as 

leis estadoaes não tiveram, 

µois, necessidade de reproduzir 

as regras dos arts. 72 a 75 do' 

Decr. ng 1.318, de 30 de Janei 

ro de 1854". 

Desse pensar que erycontra inteiro agasalho• 

na hermanêutica e que está ao completo abrigo da Carta Maior come~ 

tada e das leis que disciplinaram a matéria, compartilha José Ma - 
' - 

ria de Paula que tem sua mensagem transcrita .,a pág. 77 da obra,• 

aqui sempre citada, de Manuela Carneiro: 

"A incorporação, por parte dos 

estados, ao seu domínio privado, 
' 

como terras devoluta,, das ter 

ras dos índios, que indiscrimi 

nadamente tinham recebido da Uni . - 
ão, ex-vi da Constituição Fede - 

ral de 1891, constituiu clamoro 

so esbulho (grifo nosso) dopa - 

trimõni~ indígena, sendo que de 

veriam tais estados, desde logo, 

definir a situação dessas terras 

dos índios, a fim de as extrema- 

rem daquelas que, como devolutas 
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lhes tinham sido cedidas pela 

Un1~o, ao invés de, sem nenhum 

exame, passarem como fizeram,• 

desde logo, a cons í de r ã-Taa C-2.,: 

mo suas e delas irem dlspopdo, i 1 
'' 1 

mediante processos admlnis~ra-'· i 
. i 

tivas estabelecidos pela· r~! - 

pectiva legislação". 

Tanto em João Mendes, como em José Maria. de 

Paula, vê-se que são títulos originários .Q.! propriedade: 

; 

i a) O das terras possuídas, cujo título ·não 
\ 

era a ocupação, mas, o indigenato e, 

b) o das terras reservadas, para a coloniza- 

ção. 

Poetanto, são títulos que conferem domínio,• 

à luz da legislação vigente até 1891, tanto o indlsenato, comq 
1 

•• 1 

destinação da terra à colonização de indígenas ou ~strangeiros. 

(Lei 601, de 1850, art. 12). 
li ,, 

' 'i; i1 
! !'I 1! 

Com o advento da constituinte de 1934, .a:,qu1tS,\1 1 r...,.1111 
! '. 1 '11 

tão da terra do silvícola, foi tratada com realce, merecendo o·arti ~ 
' - ' ••. ; ' 1 

go 129 da Constituição por ela elaborada, o seguinte cornentát lo. Ji~rt! 
' 1:· ·:i 

' 1 

' ii ;:l 
' =1 ·:! 

'I ··i 
"Desde que há a posse e a local~ 

' ,..., 
·1 

zação permanente, a terra 6 do 
~1 

festejado Pontes de Miranda: 

na t 1 vo , porque assim o quis: a ',ir'_: 
i •:1 

Constituição, e qualquer alien,+i! 
'! .! 

·i 
·1 
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alienação de terras por parte / 

de silvícolas OU EM QUE SE ACHEM 

(grifo nosso) pe rmanent ement a' l!!, 

calizados e. com posse, os silví 

colas, é nula. Aquelas mesmas 
1 

que fo;em em virtude do art. ·129 

• reconhecidas como de posse de 

tais gentes não podem ser alien~ 

das. Os Juízes não podem expedir 

mandados contra silvícolas que 

tenham posse e nas terras, de . ' 

que se trata, se localizaram co• 

permanência. 

A proibição de alienação tem 'co-.. , l 
·'' 

mo consequência: 

a) a nulidade absoluta de qual• ..•. 
quer ato de disposição, inclu.J. "! ,:·\ • · 

1 " ' 1 ' 
1 ,: ( 

dos os que só se teferem a el~ ( ! . - ••• 1 

mentas do dlreito-depropriedade• 

ou da posse \usofruto, garantia 

real, locação); I. 
1 

b) não há prescriçãe contra o 

silvícola (grifo nosso) ainda• 

que trintena!; • 
e) as sentenças que adjudiquem• 

tais terras a outrem são suscen ~ 

tíveis de rescisão, po infring! 

rem texto constitucional. 

' ~ 
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(Com. à Constituição da República 

dos EE.UU. do Brasil - tomo II, • 

pp. 348-349 - transcri~o de Os 01 

reitos do Indio, pág. 85 de Manue 

la e. da Cunha). 

No regime de 34, os índios tinham assegurado 

seu direito à terra que possuíam, a nulidade de todo e qualquer títu .•.. 
lo de alienação dessa mesma terra, como outrossim, a 1mprescr1t1b111 

.,. ... -· ~-- - - 
dade dos direitos decorrentes dessa posse. E com o advento da Carta 

de 37, por força do estatuído em·seú artigo 154, continuou assegura- . 
da a posse, que na linguagem de Antonio Figueira Almeida, trazida à 

público por Manuela e. da Cunha, na páginâ.86 de seu extraordinário' 

' trabalho, tantas vezes referido, se deve ao fato de que: 

"Os silvícolas são os primeiros ocupan- 

tes das terras em que se acham locallz,! 

dos em caráter permanente: não se pode 

ria turbar essa poss~mansa e pacifica, 

tradicionalmente mantida" •.. 

Nessa mesma trilha caminhou a Constituição de 1946' 

que an seu artigo 216, assegurou a posse, proibindo a transferência 

das terras possuidas, a terceiro. 

o Legislador se ocupara, por todo esse tem 

po, quase que exclusivamente com a posse imemorial, decorrente do 

indigenato. Todavia, a Carta autoritária de 1967, em seu artigo 14, 

cuidou do domínio das terras indígenas, atribuindo-as à União, en •..• 
quanto ressalvou, em seu artigo 186, a posse das terras ocupadas p~ 

los índios e seu usufruto exclusivo dos "recursos naturais e de to- 
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todas as utilidades neles existentes em favor dos silvícolas. 

Com o advento da emenda ng 1, de 1969, a propr! 

edade das terras dos silvícolas çontinubu sendo·Qutor~ada à União, . 
(art. 4, IV) enquanto a posse delás, ficou assegurad& aos índios, • 

como outrossim, sua inalienabilidade e usufruto exclusivo das "ri - 

quezas naturais e utilidades nelas existentes, além de afirmar!!!.!:!. 

, lidade e extinção dos efeitos Jurídicos que tenham por objetivo o • 

domínio, a posse ou a ocupação de tais terras, isentando a União e• 

a Funai de indenizar qualquer ocupante delas. (Art. 198, § 10 e 2g 

da Constituição). 

Se diante do que estabelecia a Constituição de 

34, Pontes de Miranda afirmou que 11s~o nenhuns, quaisquer títulos,• 
~ 

mesmo registrados, contra a posse dos silvícolas, ainda que anterio 

res à Constituição de 1934, se à data da promulgação havia tal pos 

sw" (Comentários à Constituição de 1946 - Vol. IV, pág. 217/218), • 

com muito maior razão e amparo, pode-se reafirmar tel opinião, d!an 

te te do que se vê no texto da carta de 1967, alterada pela emenda 
' 

n2 l de 1969, quando a propriedade da terra ocupada pela:fndio f! 
cou estabelecida em ravor da União e a Posse, atribuída ao si-lvíco- 

la. 

DO CONCEITO DE POSSE - DA POSSE IMEMORIAL ----- - 

Sem dúvida, quanto a propriedade, conceito·assen. 

tado, convém se delimitar o que seja POSSE, para os fins aqui perqu! 
ridos. Evidentemente, um exame de toda a legislação que disciplinou 

a espécie, leva-nos à conclusão de que a posse indígena, nada.tem a 

ver com aquela estabelecida no Código Civil. Essa última, é a ext~ 
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exteriorização da propriedade, enquanto a indígena, por decorrer 

do indigenato, se satisfaz com o uso da terra,.em acordo com os 

costumes tribais. Basta, para sua ocorrência, que nelas os prime! 

ros habitantes tenham exercitad~ verbi gratia, a caça, a p~sca, o 

sepultamento de seus mortos ou o culto aos antepassados. Perf1 

lhando deste entendimento, o insigne Themístocles Cavalcanti, ci 

tado à página 101 do trabalho ''Os Direitos do lndio", assim se 

manifestou: 

"Para que se possa dar ao texto' 

Constitucional o seu sentido pró 

prio e uma·aplicação prática, á 

indispensável ajustar ao conceito 

de habilitação e ao sistema de v! 

da dos silvícolas e a sua nature- 

za mais ou menos nômade. Assim a 

sua posse estaria vinculada não à 

idéia de habitação como a entende 

mos, mas de acordo c~m os costu - 

rnes indígenas e as necessiades de 

sua subsistência, levando em con 

sideração a importância da caça e 

da pesca na vida do indígena. - 
Evitei, portanto, o conceito que 

considera a posse o exercício de 
- i - 

algum dos direitos inerentes à 

propriedade, que levaria a um te~ 

rena polêmico, pois o domínio é ' 

da Unl~o, preferindo subordinar a 
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posse aos costumes e hábitos dos , 

próprios índios e à sua vinculação 

a terra". 

Buscar-se no conceito civilista de posse, a inspi 

ração para o exame da "posse indígena", é· igualar-se· civilizações d! 

siguais, consagrando-se, como regra, ·o·primado da injustiça. Em memo 

rávei palestra proferida pelo jurista José Afonso da Sllv~, em 

18.10.83 e publicada no Boletim Jurídico ng 3,_ ano 1 da Comissão 

Pr6-1ndio de São Paulo, ele assim enfrentou a questão: 

li indigenato não se confunde 

com a ocupação, com a mera posse. 

O indigenato é a fonte primária e 

congênita da posse territorial; é 

um direito congênito, enquanto a 

ocupação é título adquirido. O ln 

dlgenato é legítimo por si, "nlo 
' é um fato dependente d~ legitima- 

ção, ao passo que a ocupação, co - 
mo fato posterior, depende de re- 

quisitos que a legitimem". O ind! 

gena, . pr !mar lamente .. ·estabelecido, 

tem a sedum pos!tio, que const! - 

tui o funda,mento da posse ... , mas, 

além desse~ possessiones, tem 

o~ possidendi, que Jd lhe~ r~ 

conhecido e prel1m1narmente·legit! 

mado, desde o Alvará de lg de 
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abril de 1680, como direito con- 

gênito11• 

E na mesma preleç:o, proclamou José Afonso: 

"A posse das terras habitadas P!. 

los índios é o principal direito 

que o art. 198 da Constituição • 

lhes reconhece. Não a simples 

posse regulada pelo direito cl - 

vil, como Já-ficou dito; não a . . 

posse como simples· poder de fato 

sobre a coisa, para sua guarda e 

uso, com ou sem ânimo de tê-la co ~ 

mo própria. E, em substância, 

aquela "possessio ab origine11,que 

no início, para os romanos, esta- 

va na consciência do antigo povo, 

e era não a relação material do ' 

homem com a coisa,'mas um poder,' 

um senhorio. 

(R. Ruggiero, Instituições de Di 

reito Civil, V. 2, pig. 494) 

DA INEXISTENCIA DE DIREITO ADQUIRIDO 

CONTRA OS !NDIOS 

Diante das disposições comentadas e, sobretudo, à 

luz da Constituição, onde desponta cristalino o direito aos índios, 

à posse das terras de ocupação imemorial, conclui-se, que é de ne- 
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nenhum significado jurídico, a invocação do direito adquirido, da- 

queles que possuindo titulo dominial, se intitulem proprietários 1 

das terras que eram ocúpadas pelos índios. Contra a Constituição ' 

não há direito adquirido, como salienta em brilhant~ parecer o Pro 

curador da República Gilmar Ferreira Mendes, que assim examina a 

questão: 

11A evidência, não pode haver d! 

reito adquirido à propriedade ' 

de terras habitadas por ind!ge- 

nas, em face da regra expressa• 

no art.198 da Lei Maior". 

Em abono de seu opinamento, transcreve o emi 

nente Parecerlsta, voto proferido pelo Min Moreira Alves, no R.E. 

94.414: 

"As normas constitucionais se 

aplicam de imediato, sem que se 

possa invocar contra elas a fi 
' 

gura do direito adquirido. Mes 

mo nas constituições que vedam' 

ao legislador ordinário a edl 

ção de leis retroativas, decla 

rando que a lei nova·não preju 

dicará o direito adquirido, o 

ato jurídico perfeito e a coisa 

julgada, esse preceito se dirige 

apenas ao legislador ordinário , 

e não, ao constituinte, seja ele 

ordinário, seja ele derivado. 
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E mais adiante, no mesmo voto e citando Carlos 

Maximiliano, acrescenta: 

"As constituições têm incidência 

imediata, ou desde o momento em 

que ela mesma· f.iMOU coec. aquela' 

em que começaria a ln~idir. Para 

as constituições, o passado só 

importa naquilo que ela aponta ' 

ou menciona. Fora dai, não". 

A disposição constitucional fulminou qualquer 

pretensão de terceiros, às terras de posse imemorial dos índios. ' 

Não as têm e, muito menos u domínio, hoje, deferido à União. Desse 

pensar é, também, o jurista Celso Bastos: 

11A União, com efeito, fica defe 

rido o domínio das terras ocupa 

das pelos silvíco1as, ~as a es 

tes cabe a sua posse permanente• 

assim como fica reconhecido o 

seu direito ao usufruto exclusi- 

vo das riquezas na~µra1s e de t~ 

das as utilidades nelas existen- 

tes. Ficaram extintos todos e 

quaisquer direitos que pudessem• 
1 

incidir sobre referidas terras, 

sem que os lesados possam ple! - 

tear indenização contra a Unilo". 
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Curso de Uireito Constitucional - Ed. Se- 

raiva págs. 109/110. Celso Ribeiro Bastos. 

Examinando, especificamente, a questão, Dalmo de 

Abreu Oalari, assim lecionou: 

11Não existe direito contra a Constituição. 

Essa é uma regra fundamental, que nasceu• 

com as próprias constituições e que preci- 

sa ser respeitada para que a Constituição' 

tenha razão de se r . 

No caso das terras indígenas no Brasil nlo 

houve várias mudanças no tratamento legal. 

Uma ordenação de lQ de abril de 1680 mand!. 

va respeitar os direitos indígenas, "prime! 

ros ocupantes e donos naturais destas ter - 

ras11, como dizia a Ordenação. Essas mesmas• 

expressões foram repetidas numa lei de 6 de 
' 

julho de 1755, reconhecendo-se, portanto 

que os· indígenas tinham um direito decorren 

te da ocupação primitiva. 

Um dado importante qye deve ser acrescenta 

do é que os índios, a não ser em casos ex - 

cepcionais, não abandonaram suas terras, . 
não abriram mão exponteneamente da posse 

dessas terras. Por esse motivo, não é corre 

to classificá-las como devolutas, s~m dono, 

as terras que sempre foram ocupadas por in- 
·, 

dias das quais estes foram expulsos pela ' 

força (grifo nosso) 
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As regras constitucionais são multo ela- 

ras, quando estebelecem dois pontos: 

lº) que todas as terras ocupadas por sil 

vícolas são do domínio da União, não p~ - 

dendo qualquer outra entidade pública ou' 

jurídica de direito privado pretender a 

propriedade dessas terra~a qualquer títu- 

lo; 

2Q) que os silvícolas não podem ser reti 

rados, por qualquer motivo, das terras 

que habitam, uma vez que·a pr6rpia Const! 

tuição lhes assegura a posse permanente ' 
' 

dessas terras. 

Um problema que se tem levantado é o das - ------ 
pessoas que, anteriormente! vigência da 

presente Constituição, adquiriram terras• 

habitadas por silvícolas. (grifo nosso). 

Na realidade o problema não eYiste,'pois' 

a Constituição estabelece claramente que 

a União tem! propriedade e os siivicolas 

têm a pbsse dessas terras (grifo nosso). 

Arlica-se aqui,~ absoluta propriedade, 

a regra segundo~ qual não há direitos~ 

quiridos que possam~ alegados contra! 

Constituição. Ainda que~ admita que tenha 

sido regular a aquisição daquelas terras, ' 

no momento em~ ocorreu, gerando .e!!.! _.E.! 
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adquirentes um direito de propriedade,~ 

direito não foi ressalvado~~ consti 

tuição~. contrário~ ela. Assim, portan 

.!E_, não pode prevalecer (grifo nosso) 

(Dalmo Oallari, em Terra dos 1ndlos' 

XOCO, de Beatriz Gols Dantas e Dalmo 

de Abreu Oallari, págs. 9/10). 

A lição é de uma clareza de doer nos olhos e, simples 

mente, irrespondível, autorizando a conclusão de que: 

a) A União detém o domínio das terras ocup! 

das pelos índios; 
t 

b) aos silvícolas, garante-se a posse e usu 

fruto das riquezas dessas terras; 

e) não produz qualquer efeito, título ou do 

cumento que transfira a propriedade des- 

sas terras a terceiros, ainda que outor- 
' 

gados, legitimamente segundo a l~gisl! - 

ção da época; 

d) A posse indígena, depende do -1ndigenato 

e se identifica com a posse imemorial , 

não carecendo, para sua demonstração da 

queles requisitos exigidos pela legisla- 

ção civil; 

e) a União e a Funai não respondem por qual ...• 
quer indenização que se origine ou just! 

fique na aquisição de terras de 
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seu domínio e de posse indígena, ainda que 

o negócio tenha sido por Justo título e com 

boa fé. 

DO DIREITO DOS XOCO A TERRA DA CAIÇARA 

A Caiçara, situada no município de Porto da Folha,• 
. 

e hoje desmembrada, nos imóveis de domínio dos Réus e enunciados no 

item 1, é terra, cuja posse, há séculos pertenceu aos índios e, ainda 

hoje se insere entre os direitos dos Xocó. Pelo que se vê na pesquisa • 

que Beatriz Góis Dantas, em, Terra dos 1ndios Xocó, realizou e fez pu - . - 
blicar, a Pedro Gomes, foram doadas trinta léguas de terra, formando o 

,, 
"Morgado de Porto da Folha. Na~uela época, estando Portugal, em luta 

contra os holand_ses, o Donatário se valeu dos préstimos dos guerreiros 

Aramurus,aos quais, em gratidão pelos serviços prestados, permitiu que 

mo morassem nas terras do morgado, terras, aliás, que Já eram deles, em 

razão do indigenato. Posteriormente, chegaram à região habitade pelos ' 
' Aramurus ou Orumarus, dois grupos tribais:~ Romaris e os Ceocoses (X~ 

có) {Terra dos Indios XOCO - págs. 146 e 152 - Beatriz Goi~ Dantas). 

Identificando os índlgenas que ocuparam o Morgado . 
de Porto da Folha, Beatriz G. Dantas, na obra e página citadas, conclui: 

"Os Romaris são talvez os Aramurus do iní - - 
cio da missão. Quanto aos Ceocoses são de- 

certo os Xocó, designativo que aparece ass~ 

ciado a grupos indígens cuja presença 4 r~ 

glstrada desde o século XVIII até os dias • 

atua!s, n1um espaço geográfico que vai de 
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Sergipe ao sul de Ceará". 

Em socorro à afirmativa da Pesquisadora sergipana, 

vem o pleito do bisneto de Pedro Gomes, Antonio Gomes Ferrão Castel' 

Branco que dirigiu a representação ao rei de Portugal, onde afirmou 

a presença indígena no Morgado e pediu que os índios fossem expulsos 

de lá: 

"Estando o bisavô do suplicante de posse 

destas terras já desde o tempo do feliz' 

reinado do Senhor Rei Dom João IV e con- 

corre8dO como fiel·e zeloso vassalo para . . 
a expulsão dos holandeses, ·que se haviam 

apàderado da foz do Rio São Francisco, se 

servi~ para a~uela empresa, dos lndios de 

nominados Orumarus e querendo gratificar 

lhes a fidelidaoe (grifo nosso) com que 

o acompanharam, não só lhes facultou mora 
' 

remem terras do dito morgado, frênquean- 

do-lhes os meios de subsistência, se - não 

que também lhes erigiu uma igreja (grifo' .. 
NOSSO) e lhes deu missionário para os in! 

truir e conservar nos sentimentos da reli 

q l ão " ... 

Terras dos !ndios Xocó - B.G. Dantas, • 

pág. 146 estra!do do Arquivo da Mar! - 

nha e Ultramar de Lisboa, documentos so 

i:.:.·· 
bre o B~asil, organizados por Eduardo ' 

Castro Almeida. Rio de Janeiro 1914. 
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Menos injusto que seu bisneto, Pedro Gomes conser- 

vou os Aramurus, na terra que eles já possuiam, dando-lhes padre e 

igreja .. E del~s já era a terra, porque al!, certamente, já foram' 

encontrados, quando Pedro Gomes chegou à região. Os capuchinhos a 

eles se referem como família que foram contactadas e evangelizadas, 

na STORIA DELL'ATTIVIT~ MI$S10NARIA DEI MINORI CAPPUCCINI NEL BRA 

SIL, (pág. 78) (1538 a 1889), obra que está na Biblioteca do Con - 

vento PIETATIS - BAHIA e editada em ROMA eml958. 

"Um gruppo di riduzioni indiane, di cui se 

hanno notizie piu sicure e completo, e 

quello sorta sul corso inferiore del Rio S. 

Francisco, 11 grande bacino fluviale che • 

··con isuoi 3.16] chilometri di percorso ba 

gna i moderni stati di Minas Gerais, Bahia, 

Pernambuco, Sergipe e Alagoas. L' evangeli! 

zazione di questa zona si svolse tra le 

varie farnlglie di "índios" Cariri che vanno 

sotto il nome di Rodelas, Aramurús,(grlfo' 

nosso) Procás o Procazes, Acarás e altri" ••• 

Vale a pena, ainda, a leitura de mais um trecho da 

Representação de Antonio Gomes, transcrita, na página 149 da obra 

antes referida, onde ele postulou o afastamento dos sil~ícolas, das 
·• 

terras que possuíam no morgado: 

"Sejam cassados os autos de medição e repa!. 

tição de umas terras pertencentes ao Morga 

doinstituído por seu avô, o mestre d~ Campo 

Pedro Gomes, em uma extensão de terras sltu 

. J 
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situadas à beira do Rio São Francisco de 

Sergipe e que possuia por si e anteceden 

tes hayia mais de cem anos; e também que 

fossem expulsos das-mesmas terras todos 

os índios Orumarus e incorporados na al 

deia de Pacatuba, e dadas as necessárias• 

providências para o suplicante não ser ln 

quietado pelos mesmos índios e pelo seu 

missionário Frei Isidoro de G. Vignale, • 

religioso italiano Barbadinho". 

(Obra citada, pág. 149-Beatriz G. Dantas) 

Vê-se, clara~ente, na comentada representação, que 

no século XVIII, época em que se lavrou a petição dirigida ao Rei ' 

de Portugal, os índios estavam apossados, a igreja estava ao lado • 

deles e o litígio que corre, ainda hoje, manifestava-se, às claras, 

no martírio multissecular de nossos silvícolas. E o mais interessan 

te, houve medição das terras reservadas aos índigenas, ~ois, o Pet! •. 
cionário requereu a cassação dos autos da medição. Se havia autos ' 

de medição, houve doação de terra em favor dos índios. Em o Arqui- 

vo Público da Bahia, em ~ua tentativa de comprovar a posse*dos Xo - 

cós, encontrou Beatriz G. Dantas, obra citada pág. 158, o depoimen- 
~ 

to de uma testemunha, efetuado em 1818, onde de modo claro, preciso 

e eloquente, afirma a posse e até, o domínio dos índios, sobre uma 

légua de terra, por que, aliás, eles lutam até os dias de hoje: 

"Por ser público e notório serem os índios 

da missão de São Pedro senhores de uma lé- 

gua de terra" ... 

' 
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A légua que formava a Caiçara, era dos índios, que ne 

la exerciam a caça, a pesca, celebravam seus cultos e enterravam 

seus mortos. 

Além da confissão de Castel'Branco em seu arrazoado • 

ao reino e, do depoimento mencionado, a posse dos índios recebeu a 

atestação oficial, quando v Presidente da Província A.J. Pereira An- 

drade, em 1851, dirigiu-se ao Ministro e Secretário de Estado dos Ne 

gócios do Império, nos termos seguintes: 

"Possuindo os 1ndios de Porto da folha e - - - 
seus descendentes (grifo nosso) uma légua 

de terras excelentes para a criação de ga 

do' não há ali uma s6 casa que se possa no 

tar como abastada, sendo todos esses ind! 

víduos, que só chegam ao número de 260, • 

pobríssimos e miseráveis" ... 

Sendo essa légua de terra (grifo nosso)só 

própria para criar gado, e não te.ndo cri! 

ção alguma os indiv!du_s que dela estão • 

de posse, pois se·limitam a algum cultivo 

de arroz nas margens do rio em suas vazan 

tes podem essas terras ser aproveitadas e 

incorporadas aos Próprios Naclonaisu ... 

Terra dos !ndios Xoc6 - pág. 165 B.G. 

Dantas - Documento encontrado no Ar - 

quivo Público de Sergipe, sob ng GI- 

243. 

Nessa postulação, o Poder Público confessou, com a fá ' 
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que lhe é inerente, a posse exercida pelos índios e assumiu a cam- 

panha para tomar-lhes a terra, o que foi conseguido alguns anos d~ 

pois. A posse, entretanto, sempre reclamada, por ser direito cons- 

titucional inalienável e imprescritível, estando provada, como está, 

permanece integrando o patrimônio jurídico indígena. Em o Aviso 172, 

de 21.01.1856, cinco anos após a infeliz propositura de Pereira A~ - 

drade, as terras da Caiçara, foram, em ESCANCARADA CONTRARIEDADE A' 

LEI, proclamadas terras devolutas. Depois, disso, a titulação, segu! 

da da expulsão, à força das armas, logo que outro AVISO, de 12 de ' 

dezembro de 1887, transferiu as terrenos dos indígenas, à Câmara Muni- , 

cipal de Porto da Falha. . 

Mais recentemente, em nosso século e na década 

de 80, o governo do Estado proclamou a existência dos índios Xocó, ' 
1 

sua·irresignação ante o desapossamento de suas terras e seu direito' 

a elas, quando adquiriu aos invasores, a Ilha de São Pedro, doando-a 

aos indígenas, via Funaí. 

C O N C L U 5 A O 

Desse exame realizado, conclui-se, sem muito es 

forço: 

a) A fazenda Caiçara desde, pelo menos, o episó - 
dia da luta para a expulsão dos holandeses, fi 

cou na posse dos índios Aramurusj 

b) Aos Aramurus, sucederam _s Xocó, que persegu! 

dos e expulsos, sempre ret_rnaram à área, reivin 

dicando-a de volta; 

e) Que com o propósito de apropriarem-se das ter 
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terras indígenas, governo estadual e municipal 

declararam-nas devolutas, ao argumento de que 

resultavam de alde!amentos ex.tintc3 e assim, ' 

fizeram a sucessão de ~ítulos. dominais; 

d) que as terras ocupadas por silvícolas, por 

força da Constituição, integram o patrimônio' 

da União e assim, mesmo que se tratasse de al- 

deiamento extinto, o que n~o foi o caso dos X~ 

c6, jamais poderiam ser consideradas terras de 

volutas; 

e) que a posse dessa terras de ocupação imemo 

rial é dos índios, constituindo direito impre~ 

c r í t í ve Lj 

f) que a legislação portuguesa e imperial, me! 

mo untes da Constituição, Já haviam assegurado 

aos índios , não só a posse, mas, até mesmo, o 

domínio coletivo das terras ocupadas e aquelas 
' 

que foram reservadas para a co Ioní z açêcj 

g) que é de nenhuma valia, qualquer -titulo do- 

minial que tenha transferido a terceiro as ter 

ras pertencentes à União e de posse dos ind!g~ 

nas. 

D O P E D I D O 

Ante tudo que foi exposto, requer o Ministé~io Pú 

blico Federal, pelo subscritor desta, coordenador da Defesa dos D! 
reitos Humanos e Interesses Difusos, a presente ação. de reintegr! 



• MIN19TIÊAIO PÚBLICO ,EDIIIAL 

PROCURADORIA DA Re;púBLICA 
NO ESTADO DE SERGIPE 

- 36 - 

reintegração de posse da fazenda Caiçara, situada no município de 

Porto da Folha, neste Estado, -delimitada··nos autos de ''delimitação 

e identificaç~o", realizados pela Funai e em apenso a este pedido. 

com a citação dos Réus nomeados .o início desta peça, para, quere~ 

do, oferecerem resposta, sob pena de revelia e confissão quanto a 

matéria de fato, para que recebida a presente, seja ao final Julga 

da procedente, condenando-se os ditos Réus à devolução da área es- . . - 
bulhada, ao pagamento dos danos _cas.onados _o imóvel, como ainda, 

nas cus_as e honorários. 

Requer,ainda: 

a) a citação da União: como litisconsorte por 

ser titular do domínio das terras que formam a 

fazenda Cgiçara. (art. 46 e seguintes do CPC. 

b) produção de todos os meios de prova permiti 

dos em lei e em especial os seguintes: 

1- vistoria no local - faz. Calçara, com o pro 

p6sito de encontrar vestígios da p~sagem indí 

gena, como cemitérios. etc. 

2- requisição ao Arquivo Público do Estado de 

Sergipe de fotocópia autenticada do oriclo d!- 
. 

rigido por A. J. Pereira Andrade, em 24.03.1851 - 
ao Ministro e Secretário dos Negócios do Impf - 

rio, possivelmente catalogado sob código Gl-24). 

3- requisição à Biblioteca Nacional, no Rio de t 

Janeiro, de fotocópia autenticada da representa 

ção formulada por Antônio Gomes Ferrão Castel' - 

Oranco, ao rei de Portugal, p~dindo a cassação • 
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da medição da terra que seu bisavô doara aos in 

dias Xocó. (págs. 146 e 149 - Beatriz G. Dantas 

e Dalmo de Abreu Dallari. A representação é do 

Arquivo da Marinha e Ultramar de Lisboa, estan- 

do em Documentos organizados, em 1914, Pr Edu- 

ardo Castro Almeida, vol. 3, página 12. 

4- requisição ao Cartório do Registro Imobiliá 

rio de Porto da Falha-Se., de fotocópia autentl 

cada ou certidão do registro do imóvel Ilha de 

São Pedro, adquirido pelo Governo do Estado, em 

favor dos Xocó, através da Funal em 1984 e trans 

crito no livro-F, fls. 211. 

5- oitiva de testemunhas que arrolará, em tempo 

oportuno e a juntada de dois volumes de levanta 

mentos realizados pela Funai e do livro Terra 

dos !ndios Xocó de 8. G. Dantas e O.A. Oallari; 

6- a intimação da Fundação Nacional d& lndio em 

Recife, Pernambuco, para que ciente do ajulzamen 

to do feito, faça, querendo, a demarcação admlni! 

trativa das terras indígenas, comofaeterm!na a 

lei; 

7- cientificação ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 

da Comarca de Porto da Folha, do ajuizamento des- , 

ta açãp, no foro Federal, competente para o de~ - 

linde da matéria, a fim de ser evitada a ação do 

Judiciário estadual, neste mesmo tema, para o 

qual, não dispõe de competência, bem como o Senhor 
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Secretário de Segurança Pública de Sergipe, para 

que, sem ordem do Judiciário Federal, não inter- 

venha na área, oferecendo proteção aos turbad2 - 
,I 

res. Dá à presente, o valor de Cz$10.000.000,00, 

requerendo que a integrem, os dois volumes - Su 

cessão Dominial e Identificação, em anexo à inic! 

al. 

Termos em que 

espera deferimento 

Aracaju, 18 de janeiro de 

flr/ct.éd~t,,. ceccco. 
EVALDO FERNANDES (AMP 

Procu11do1 da R111übllc:1 , 
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