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INTRODUÇÃO
Na busca de uma solução mais dinâmica, a Fundação Cultural Palmares optou pela implantação do 

sistema NAVSTAR-GPS nas identificações das áreas remanescente dos quilombos, tendo como seu maior 
objetivo resgatar a história e dar a estas comunidades uma tranqüilidade para um futuro promissor. A 
comunidade de CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA participou ativamente neste processo de identificação 
de seus limites e confrontações.

DESENVOLVIMENTO DO TRABRALHO 

G PS:
Foi utilizado o método clássico estático, tendo as coordenadas do marco da base 

estabelecidas através da média de aproximada 14:00 hs de rastreamento com o receptor no módulo base. 
Usando os principios básico çom sistema de navegação NAVSTAR: 24 satélites, 06 planos orbitais com 04 
satélites cada e uma altitude aproximada de 20.000 Km.

PARÂMETRO DE TRANSFORMAÇÃO:
A transformação do DATUM WGS-84 para SAD-69 deu-se através dos seguintes parâmetros: 
a= 6.378.160,00m ORIENTAÇÃO
f= 1/298,25 x=+66,87m
a!=6.378.137,00m y=-04,37m
fl=l/298,2572 z=+38,52m

CONVERSÃO DE DATUM

A conversão de DATUM deve-se ao fato que a recepção dos equipamentos receptores de sinal de 
satélite utilizar como DATUM de referência o WGS-84. O DATUM oficial do Brasil para representação 
gráfica é o SAD-69.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA '
PLANTA GERAL

A planta geral de CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA está representada na escala de 
1:21.000 e no formato A-4.

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE:
1- Valenti Conceição
2- Carlos Alberto
3- Osmar Martins
4- Domingos Martins
5- Álvaro Martins
6- Ismael Conceição
7- Benedito Sebastião
8- Marmho José dos Santos
9- Hermes José dos Santos
10- Gabriei Bispo dos Santos
11- Valter Belmiro dos Santos
12- Valtelino do Nascimento
13- Paulo Bento Sobrinho
14- Gerson da Conceição
15- Paulo César Fernandes



*

16- João Jorge dos Santos
17- Manoel Martins Filho
18- Elson Bento
19- Silverio do Nascimento
20- Aguinaldo Martins

EQUIPAMENTOS:
GPS
ROVER:

-Modelo: March II 
-Fab.: Garmin 

ROVER:
-Modelo: Geo-explorer 
-Fab.: Trimble

BASE:
-Modelo: Pro-xl 
-Fab.: Trimble

SOFTWARES:
-Pathfmder Office 
-Microstation

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO LEVANTAMENTO 
-Francisco José Lopes - Eng° Agrônomo

APOIO TÉCNICO:
-Vámilson Freire Fontes -  Técnico em GPS

j f t a n i i l i o n  ^ /  o n í e J
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- CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA -

LISTA DE COORDENADAS

MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL
CONVÊNIO N°04/97

ID. DO MARCO COORD. ESTE (m) COORD. NORTE (m)
M-01 530.868.81 7.424.398.48
M-02 520.120.51 7.424.376.66
M-03 530.274.86 7.423.853.54
M-04 530.360.27 7.423.875.76
M-05 530.209.41 7.424.368.95
M -06 530.425.12 7.424.350.25
M-07 530.576.77 7.423.919.17
M-08 530.735.77 7.423.869.74
M-09 531.103.13 7.424.270.09
M -10 531.394.33 7.424.024.04
M - ll 531.863.84 7.423.493.26
M-12 531.706.43 7.423.493.14
M-13 531.577.62 7.423.038.00
M-14 531.440.61 7.423.095.44
M-15 431.820.51 7.422.535.90
M-16 531.264.26 7.422.661.22
M-17 531.307.54 7.422.503.66
M-18 531.236.83 7.422.502.57
M-19 530.701.59 7.422.110.40
M-20 530.476.96 7.422.507.99
M-21 530.498.94 7.422.570.35
M-22 530.319.32 7.422.744.97
M-23 530.280.50 7.422.762.96
M-24 530.083.70 7.422.610.76
M-25 529.671.48 7.422.529.77
M-26 529.660.18 7.422.372.64
M-27 529.392.33 7.422.471.48
M-28 529.409.40 7.422.834.80
M-29 529.711.81 7.422.909.87
M-30 529.775.56 7.423.155.11
M-31 530.153.01 7.423.593.59
M-32 530.122.51 7.423.790.07
M-33 530.092.69 7.423.923.32



M -34 529.931.45 7.424.137.25
M-35 529.763.96 7.424.233.24
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MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGO AS-UFAL
CONVÊNIO N°04/97

MEMORIAL DESCRITIVO

DMÓVEL: CAMPINHO DA INDEPENDÊNCIA 
Á R E A : 287,9461 ha

VÉRTICE INICIAL: M l 
COORDENADAS: ESTE: 529.868,81 m

MUNICÍPIO: PARATI /  RJ 
PERÍMETRO: 11.224,97 m

NORTE: 7.424.398,48 m

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: BENEDITO GAMA 
LESTE: ANTÔNIO MEDEIROS 
SUL: ANTÔNIO MEDEIROS 
OESTE: Sr. ERALDO E OUTROS

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Com início no vértice M l, acima descrito pelas suas coordenadas planas, UTM, deste segue 
percorrendo o limite com terras de Benedito Gama com azimute de 94°57T7” e distância de 252,64m até o 
vértice M2, deste segue percorrendo o limite com terras de Antônio Ricardo com azimute de 343°33’39” e 
distância de 545,42m até o vértice M3, deste segue com azimute de 75°25’03” e distância de 88,25m até o 
vértice M4, deste segue cora azimute de 162°59’31” e distância de 515,75m até o vértice M5, deste segue 
percorrendo o limite com terras de Benedito Gama, com azimute de 94°57T7” e distância de 216,52m até o 
vértice M6, deste segue percorrendo o limite com terras de Vários Posseiros com azimute de 160°37’07” e 
distância de 456,98m até o vértice M7, deste segue com azimute de 107°16T0” e distância de 166,5 lm  até o 
vértice M8, deste segue com azimute de 42°32’22” e distância de 543,35m até o vértice M9, deste segue 
percorrendo o limite com terras de Severino Dantas Martins com azimute de 130°11’46” e distância de 
381,23m até o vértice MIO, deste segue percorrendo o limite com terras de Sr. Caetano com azimute de 
138°27’05” e distância de 707,89m até o vértice M l 1, deste segue percorrendo o limite com terras de Antônio 
Medeiros com azimute de 269°35’32” e distância de 157,4lm  até o vértice M12, deste segue com azimute de 
195°48’08” e distância de 473,02m até o vértice M13, deste segue com azimute de 292°44’43” e distância de 
148,56m até o vértice M14, deste segue com azimute de 145°49’32” e distância de 676,32m até o vértice 
M15, deste segue com azimute de 282°41’47” e distância de 570,19m até o vértice M16, deste segue com 
azimute de 164°38’25” e distância de 163,40m até o vértice M17, deste segue com azimute de 269°07’01” e 
distância de 70,72m até o vértice M18, deste segue com azimute de 233°46’ 11” e distância de 663,54m até o 
vértice M19, deste segue com azimute de 330o32’04” e distância de 456,66m até o vértice M20,

vide continuado
D A T A R E SP. T É C N IC O : V ISTO :

NOV/1997 Francisco  José Lopes de Souza

E ngenheiro  A grônom o
C R E A -C E  R G : 2 .600



- CONTINUAÇÃO -

deste segue percorrendo o limite com terras de João Amando e Outros com azimute de 19°24’58” e 
distância de 66,12m até o vértice M21, deste segue com azimute de 3 1 4 ° ir 2 9 ” e distânda de 250,51m até o 
vértice M22, deste segue com azimute de 294°51’50” e distânda de 42,79m até o vértice M23, deste segue 
com azimute de 232°16’5 T  e distância de 248,79m até o vértice M24, deste segue com azimute de 
258°53’04” e distância de 420,10m até o vértice M25, deste segue com azimute de 184°06’48” e distânda de 
157,54m até o vértice M26, deste segue pom azimute de 290°15’17” e distância de 285,50m até o vértice 
M27, , deste segue percorrendo o limite com terras do Sr.Qzaias e Outros com azimute de 02°41’24” e 
distânda de 363,72m até o vértice M28, deste segue percorrendo o limite com terras do Sr.Ademir com 
azimute de 76°03’32” e distância de 311,59m até o vértice M29, deste segue com azimute de 14°34’17” e 
distância de 253,39m até o vértice M30, deste segue percorrendo o limite com terras do Sr.Eraldo e Outros 
com azimute de 40°43’20” e distância de 578,56m até o vértice M31, deste segue percorrendo o limite com 
terras do Sitio Caladinho com azimute de 351°10’35” e distância de 198,83m até o vértice M32, deste segue 
com azimute de 347°23’08” e distância de 136,55m até o vértice M33, deste segue percorrendo o limite com 
terras do Sitio Outra Banda com azimute de 322°59’40” e distância de 267,89m até o vértice M34, deste 
segue com azimute de 299°49’03” e distância de 193,05m até o vértice M35, deste segue percorrendo o limite 
com terras do Benedito Gama com azimute de 32023’47" e distância de 195,70m até o vértice M l, inicio da 
descrição deste perímetro.

MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - FCP

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGO AS-UFAL
CONVÊNIO N°04/97
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09/02/98:
- Despacho da Presidenta da FCP aprovando o Relatório da antropóloga Neuza Maria Gusmão 
sobre a Delimitação e Identificação da comunidade remanescente de Quilombo de Campinho 
da Independência, no município de Paraty, RJ
- determina a publicação do parecer no DOU do despacho
- oficia ao INCRA, IBAMA, FUNAI, IPHAN, SPU para manifestarem, no prazo de 30 dias, 
sobre questões incidentes na área delimitada

Quilombo de Campinho da Independência 
290 pessoas - 85 famílias 
287,9461 ha.

07/05/98:
- antropóloga Angela participa de reunião na FCP com técnicas da Assessoria Jurídica: Edir 
Freitas de Paula e Delvair Montagner, para obter informação.
- a FCP continua aguardando manifestações dos órgãos federais sobre possível questão 
incidente na área delimitada para dar continuidade ao encaminhamento do procedimento de 
demarcação.

Dosqui/a.
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JO SÉ ANTÔNIO CARLErn
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Ministério da Cultura

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
DESPACHO DA PRESIDENTA 
Em 9 de fevereiro de 1998

Asxonto: Aprova o Relatório elaborado pela antropóloga Keusa Maria Gusmão e sua 
equipe de pesquisadores sobre Delimitação e Identificação da Comunidade Remanéscentes 
de Quilombo de Canqpinho da Independência, Município de Paraty, Estado do Rio de 
Janeiro, com fulcro no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- 
ADCT e nos art». 2Í5 e 216, da Constituirão Federal.

A  Presidenta da Fundação Cultural Palmares - FCP, tendo em vista os autos do Processo 
FCP n°0140.000434/97-82 e considerando o Parecer n° 002/FCP/DEPP/MinC/98 do Grupo 
Técnico instituido pela Portaria da Fundação Cultural Palmares n° 33/97, de 11 de 
dezembro de 1997, publicada no Diário Oficial da União n° 242, de 15 de dezeirtoro de 
’*'97, formada por RITA HELOÍSA DE ALMEIDA - antropóloga, MARCO ANTÔNIO EVANGELISTA DA 

A  e EDI FREITAS DE PAULA, representantes da Fundação Cultural Palmares, DELVAIR 
GNER - antropóloga e KÁTIA JUSTINXANO BICHARA - historiadora, face às razões e 

j _icativas apresentadas decide:

1 - Aprovar a conclusão objeto do citado Parecer, reconhecendo os estudos de 
identificação da Comunidade Remanescente de Quilombo Campinho da Independência 
localizada no Município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro e a delimitação da área 
por ela ocupada, nos tertnos do Memorial Descritivo.

2 - Determinar a publicação no Diário Oficial da União deste Despacho e do Parecer n° 
/98/FCP/DEPP/MinC.

3 - Oficiar ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; IBAMA - 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; FUNAI - 
Fundação Nacional do índio; IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico 
Nacional; e SPU - Secretária do Patrimônio da União, para que se manifestem, no prazo 
de 30 (trinta) dias, sobre questões incidentes na área delimitada, relacionadas ao 
ânbito de suas respectivas conç>etências.

DULCE MARIA PEREIRA

PARECER N9 2 DEPP/98
Identificação e Delimitação das Terras Ocupadas pela Comunidade Remanescente de 
Quilombo Campinho da Independência, no Município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro.

O presente parecer conteapla a Comunidade Remanescente de Quilombo Campinho da 
Independência com vistas à demarcação e a titulação definitiva da terra, pelo seu 
reconhecimento como remanescente de Quilombo, cora base no art. 68 do ADCT e nos arts. 
215 e 216 da Constituição Federal, nos termos do Convênio n° 04/97 publicado no 
Diário Oficial da União n°146, de 01 de agosto de 1997, firmado entre a Fundação 
Cultural Palmares - MinC e a Universidade Federal de Alagoas - UFAL. Os serviços 
técnicos especializados foram realizados pelos seguintes profissionais: Coordenação - 

e Cantarino 0'Dwyer, Doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional e 
sora Adjunta do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Fluminense 

- Neusa Maria Gusmão, Doutora em Antropologia Social; e Francisco José Lopes de
L o u .—  - Engenheiro Agrônomo.

LOCALIZAÇÃO

A Comunidade Remanescente de Quilombo Campinho da Independência está situada entre as 
serras do Mar e da Bocaina, ao sul do estado do Rio de Janeiro, no município de 
Paraty. O bairro é fcrmado por sítios familiares espalhados ao longo de um pequeno 
vale. A  estrada municipal de terra é sinuosa, assim como o rio Carapatinga que corta 
o vale. No inicio dos anos 90, cinqüenta famílias num total aproximado de duzentos e 
cínqüenta pessoas, ocupavam dezesseis sítios. Atualmente, a população é constituída 
por 290 pessoas, cerca de 85 famílias distribuídas em uma área equivalente a 287,9461

Essa área Rural é concebida como comunidade-bairro e delimita o espaço físico e 
social dos sítios. A comunidade-bairro é formada pelos moradores da área territorial 
especifica, unidos por parentesco, localidade e vizinhançá.

A estrada que dá acesso a Campinho da Independência é a rodovia Rio/Santos-BR 101, 
que tem papel e implicações substanciais para a vida da comunidade-bairro, 
facilitando o transporte de pessoas e mercadorias até Paraty. Mas esta facilidade 
também trouxe a presença de pessoas de fora. Assim, a comunidade-bairro não é uma 
comunidade isolada.

S B Ç À C M
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A comunidade na qual se reúne os membros negros libertos, segundo lembranças d 
velho Leandro, começou com o casal, An tônica e Theodoro Bernardo. Pode-se dizer qu 
desde o século XVIII o grupo ves se mantendo coa um número signifjinativo de pessoas.

Historicamente, os movimentos de transferência de mão-de-obra, estimulados pel- 
produçâo aurífera e seu escoamento comercial através do ponto de Paraty, explicam 
significativo número de escravos na região. A  decadência do ouro desativa as fazenda 
e origina muitos núcleos de negros: Cabral, Rio dos Meios e Caboclo, e outros. Todc 
foram prósperas fazendas no passado e atualmente, são éreas rurais c o r  alt 
concentração de populações negras. Nenhuma dessas localidades, porém, tem 
características de Campinho da Independência, em que todos são negros, parentes -■ 
herdeiros de uma terra doada ãs três mulheres que formam o "tronco familiar"

A  principal questão de Caapinho diz respeito a terra, é ela que revela o passado e 
presente do grupo. A relação homem/terra encontra-se intermediada pelo parentesco qu 
desvenda o lado racial do grupo, como fato e c o m o parte do imaginário.

O critério de descendência marca os que são consanguíneos e os que entram pele 
casamento se introduzem no grupo como afins. Ambos, consangüíneos e «fins, constituer 
a comunidade-bairro e apontara para os que não eStando assim relacionados, são visto, 
como estranhos ou "de fora*.

As relações sociais envolvem níveis de solidariedade proporcionais á distância 
genealógica, mas consideram também a distância espacial de vizinhança e o.
sentimentos de cada um.

Em Caapinho da Independência, acentuadamenté, a mulher, no âmbito familiar, é c 
elemento central, ela não é apeaas a mediadora entre a casa e o marido, entre o pai r 
os filhos. Ao mediarem as relações no âmbito da família, sua ação se expande par- 
além do grupo doméstico, nótadaasente, para outras mulheres, atuando também nar 
relações entre parentes, perpassando, toda comunidade-bairro.

ATIVIDADES PRCSXJTIVAS

O Relatório de Identificação e Delimitação destaca o papel significativo da Casa d* 
Farinha para os moradores de Caapinho da Independência.

A Casa de Farinha congrega o trabalho feminino e estabelece o de toda família. Alèrr 
da força econômica, ela é também a unidade expressiva da sociabilidade e da vid- 
associativa.

É através do trabalho na Casa da Farinha efetuado pelas mulheres, que se produze» e 
são transmitidos os acontecimentos da vida individual, familiar « coletiva. O que * 
produzido e discutido na Casa de Farinha, ainda que no âmbito doméstico, chega às 
unidades residenciais da fareilia extensa e difunde-se pelo bairro.

Em Campinho da Independência o que se tem é um grupo de descendência estabelece ur 
vínculo de força de trabalho e de propriedade, formado basicamente por mulheres. 
Nisso reside o poder feminino e a chave para conpreender a continuidade da produçãc 
de subsistência, pois, a mulher é o elemento central da produção econômica do grupe 
0 trabalho efetivo com a terra depende da mulher. Sem ela, o grupo seria frágil e 
vulnerável.

Além das unidades residenciais e respectivas roças familiares, era cada sítio, com 
raras exceções, há sempre uma Casa de Farinha que pertence á mãe ou à avó, e 
portanto, à família de orientação. A  Casa de Farinha usada por todos os moradores, 
eventualmente serve também a morador de outro sítio, ou a um parente.

A farinha de mandioca, a banana e a cana-de-açúcar são produtos comerciais que junto 
ao artesanato de jaçuara ou palha de junco, permitem obter recursos para aí 
necessidades da família e, por vezes, do grupo. Cestos, tipitia, peneiras, tapetes, 
chapéus e outros enfeites muito solicitados no pólo urbano Paraty, tornaram-se marca 
do grupo negro de Campinho frente a outros grupos da região. No entanto, não é só da 
roça e do artesanato que os moradores obtém seu meio de sobrevivência.

O assalariamento cada vez mais freqüente, revela o limite da pequena produção de 
alimentos, ao mesmo tempo que a inserção marginal no mer sdo de trabalho revela as 
contingências de um novo tempo. Tenpo em que a insegurança leva o homem a assalariar- 
se, enquanto a família, mulher e filhos garantem a continuidade da lavoura e, por 
vezes, também se assalariam como pequenos produtores e mão-de-obra. Os moradores 
encontram na rodovia Rio/Santos - BR 101, uma alternativa de viabilizar em termos de 
mercado para seus bens e para sua força de trabalho. Mesmo antes da rodovia, a força 
de trabalho local, notadaraente composta por homens adultos, migrava temporariamente 
para trabalhar na região ou fora dela. O fluxo da vida se fez sempre na condição 
periférica de inserção na sociedade urbana e industrial.

CONCLUSÃO .

Campinho da Independência apesar de pequeno, a área territorial divide-se em dois 
espaços diferenciados: uma área oficial, que constitui a área demarcada no interior 
do processo de legalização das posses, sendo declarada e medida; e outro, resultante 
da medição oficial que é a área dos sítios e do bairro de Canpinho, a área em 
Titígio, da qual os moradores reivindicam o direito de usucapião, ou seja, o domínio 
legal de um imóvel. O processo está até hoje inconcluso, tendo se iniciado em 1975.

Diversas famílias nucleares residem num mesmo sítio, em unidades residenciais 
separadas, embora próximas umas das outras. O ato de morar obedece não apenas ao 
parentesco, mas a uma certa categoria específica de parentes, quem mora no sítio, è 
sempre filho ou filha, neto ou neta, excepcionalmente, irmão ou irmã, sobrinho ou 
sobrinha dos membros que compõem a família de orientação.

A abolição da escravatura e a estagnação econômica de região acarretaram uma 
desvalorização da terra e conseqüente abandono pelos seus proprietários. Nesse 
momento, segundo a tradição oral, as terras de Campinho da Independência são doadas à 
Antonica, Marcelina e Luiza pelo ex-patrão. Elas as ganharam e transmitiram o direito 
à terra aos seus filhos, que se tornaram herdeiros por direito comum.

O direito de uso e usufruto da terra da família de orientação, segue o direito 
costumeiro através de gerações de descendentes. Apesar das intervenções das regras 
jurídicas, o que importa é que cada um, pais e filhos, confirmem a descendência de 
gerações de mulheres - mães, avós, bisavós e, em ultima instância, de Antonica, Luiza 
e Marcelina.

IDENTIDADE E TERRITORIALIDADE

A região onde se localiza a Comunidade Remanescente de Quilombo Campinho da 
Independência, era conhecida como Senhor da Independência e o local da comunidade 
chamava-se Fazenda Independência.

Segundo a memória social dos moradores, as avós Antonica, Marcelina e Luiza 
constituem o núcleo fundador do grupo. A descendência, a atribuição de sobrenomes e 
os direitos ao uso e usufruto das terras privilegiam a linha feminina.

A mulher é o elemento essencial da produção, distribuição e consumo da rede familiar 
e comunitária. Emissora por excelência, na rede de comunicação que se estabelece 
entre parentes, a mulher articula a rede interna do grupo, enquanto a atuação é dada, 
pelo parentesco.

Em Campinho da Independência o que se tem é um grupo de descendência matrilinear que 
compõe um núcleo de força de trabalho e propriedade, formado por mulheres.

Campinho da Independência revela-se, assim, como terra de pretos, terra de mulheres, 
universo em que a terra, mulher e raça configuram uma tríade conposta pelo presente e
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pelo passado. Na tríade inserevem-se a memória social e a tradição, expressa por 
formas culturais coletivas centralizadas no processo histórico singular e que 
constituem a força e a resistência desse grupo de parentes, um grupo de descendência.

Esse p&de perceber-se como parentes, cerca de 6 a 7 gerações, configurando seu 
território particular, o bairro, e nele refletindo um processo de resistência 
próprio. Insistir em permanecer na terra demonstra que os laços comunitários têm 
garantido a localidade e os indivíduos que nela moram, portanto, é fundamental a 
organrzaçào e o uso da terra em torno do parentesco, que a memória coletiva define a 
partir dos troncos familiares.

A terra de pai/mãe, ao ser transmitida ao filho, garante que ela seja mantida através 
de gerações, mantendo, também, a unidade comunitária que agrega os negros de Carapinho 
cone grupo. Os mecanismos internos, criados pelo casamento antre primos, o estoque 
étnico, a organização da produção, a terra como bem não alienàvel entre outros, 
asseguram a preservação da terra como propriedade. A  terra de parentes, a terra de 
pretos, revela um processo particular do universo camponês e étnico, vivenciado pelo 
grupo negro de Campinho da Independência.

A doação de terras foi um mecanismo comum encontrado em muitos lugares, ás vezes 
legalizada por via documental, que foi b caso de Campinho. Alguns documentos 
registram a existência de um quilorabo na área da antiga Fazenda Independência, como 
sendo o Quilombo da Independência, que teria dado origem a ocupação desta área. Até 
muito recentemente havia vestigios da antiga sede da fazenda, que os mais velhos 
contam que teria sido destruida em um incêndio durante uma revolta de negros.

A condição de remanescentes vista como "um legado, uma herança cultural e material 
que lhes confere uma referência presenciai no sentimento de ser e pertencer a um 
grupo especifico" (G.T. sobre Comunidades Negras Rurais, ABA/96), encontra-se 
plensznente confirmado pelos dados aqui relatados, c que confere ao grupo a 
legitimidade de pensá-lo enquanto tal.

A longa permanência no espaço fisico e social não foi isenta de conflitos, quase 
sempre vindos da sociedade à sua volta e que exigiam um constante organizar-se para 
persistirem como sujeitos pertencentes ao lugar e ao grupo. "Revela-se aí a dimensão 
quilombola do grupo negro de Campinho entendida, esta, como forma de resistência e de 
luta, taantenedourá do grupo enquanto tal e de sua realidade em termos da terra que

pa, e aa 
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las raz&es_expostas, o Grupo Técnico instituído pela Portaria da Fundação Cultural 
-<ares n° 33, de 11 de dezembro de 1997, recomenda que a proposta para delimitação 
terras ocupadas pela Comunidade Remanescente de Quilombo de Caapinho da 

15 -^pendência, no Município de Paraty, Estado do Rio de Janeiro, seja acatada e siga 
os trâmites necessários à titulação em cumprimento ao art. 68 do ADCT, respeitados os 
limites do Memorial de Delimitação abaixo tranacritos.

de 578,56 m até o marco M31, deste segue percorrendo com terras do Sítio Caladin: 
com azimute de 351*10'35*' e distância de 196,83 • até o marco M32, deste segue cs 
azimute de 347*23'08" e distância de 136,55 m até o marco M33, des€* aeg-.. 
percorrendo com terras do Sitio Outra Banda com azimute de 322*59*40" e distância . 
267,89 ia até o marco M34, deste segue com azimute de 299*49'03" e distância 
193,05 m até o marco M35, deste segue percorrendo com terras do Benedito Gasta c- 
azimute de 32*23'47" e distância de 195,70 m até o marco Ml, inicio da descriçi 
deste perímetro.

RITA HELOÍSA DE ALMEIDA MARCO ANTÔNIO EVANGELISTA

EDI FREITAS DE PAULA DELVAIR KwjniAx̂ ĉ

. (CÁTIA SIífcjRÉ! JUSTINÜWO BICHARA

(Of. n9 5/98)

Ministério do Trabalho

DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO NA BAHIA -
DESPACHO DO DELEGADO 

Era 6  d e  f e v e r e i r o  d e  L 9 9 8

Tendo ero vista o disposto nos artigos 31, consolidado, notific#*? 
empresas abaixe relacionadas, a comparecerem nesta DRT/Ba., sita á R.. 
Miguei Navarro Canizarès, 252, Pituba, nesta capital, para no prazo c 
10 { dez ) dias contados da publicação deste edital, procederem ã 
anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social -dc 
respectivos empregados reclamantes ou apresentarem defesa.
Empresas Processo/DRT/N®

warreTM. DESCRITIVO

IM5VEL: Canpinho da Independência MUNICÍPIO: Parati/RJ

ÀREA: 287.9461 ha PERÍMETRO: 11.224.97 a

VÉRTICE INICIAL : Ml E: 529.868,81 N - 7.424.398,48 i

MC: -

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

NORTE: Benedito Gama 
ESTE: Antônio Medeiros 
SUL: Antônio Medeiros 
OESTE: Sr. Elraldo e outros

Ingap - Indústria de Garrafas Plásticas Ltda 46204006142/95
W1 Serviços de Limpeza Ltda 46204006868/97
Retomar Engenharia Construções e Representações Ltda 46204009357/97 
Conservadora Vera Cruz Ltda 46204012211/97
Serv Serviços de Vigilância Ltda .__1__  r _  __ 46204012259/97
La Chefe Indústria e Comércio de Confecções Ltda -<4§2Q4Q1242CUSZ
Gomes Freitas Indústria e Comércio de Roupas Ltda 462040Í2467/97 
Rasplac Com. Ind. e Serviços Ltda 46204012508/97
Kamafeu Indústria e Comércio de Confecções Ltda r: 462Õ4012930/.9J
Delta de Construções de Linhas Ltda 46204008025/37.]
Limcop Liupeza e Conservação Ltda 46204012634/97
SerFort Serviços Técnicos^da Bahia Ltda 46204010879/^7
Santa Barbara Engenharia S/A . 46204013545/^7-
Tec Nordeste Engenharia Ltda 46204013409/97
Poly Ester Ind. e Com. de P. Reforçados Ltda 46204013847/97
Prana Assessoria de Recursos Humanos Ltda 46204001728/97
Televasco Telecomunicação e Construções Ltd 46204013771/97
Presly Recursos Humanos Ltda 46204011390/97

EDMUNDO FAHEL
(Of. n9 36/98)

DESCRIÇAO DO PERÍMETRO

nicio no marco Ml, acima descrito pelas suas coordenadas planas, UTM, deste 
a. e percorrendo o limite com erras de Benedito Gama com azimute 94*57'17" e 
distância de 252,64 m, até o marco M2, deste segue percorrendo o limite com terras de 
Antônio Ricardo com azimute de 343*33'39'' e distância de 545,42m até o marco M3,. 
deste segue com azimute de 75*25'03" e distância de 88,25 m até o marco M4, deste 
segue coro azimute de 162*59' 31* ' e distância de 515,75 m até o marco M5, deste segue 
percorrendo com terras de Benedito Gama, com azimute de 94*57'17" e distância de 
216,52 m até o marco M6, deste segue percorrendo cora terras de Vários Posseiros com 
azimute de 160*37' 07" e distância de 456,98 m até o marco M7, deste segue com 
azimute de 107*16'10" e distância de 166,51 m até o marco M8, deste segue com 
azimute de 42*32'22" e distância de 543,35 m  até o marco M9, deste segue percorrendo 
o limite com terra de Severino Dantas Martins com azimute de 130*11'46" e distância 
de 381,23 m até o marco M10, deste segue percorrendo com as terras do Sr. Caetano com
azimute de 138*27'05' ' e distância de 707,8Si m até o marco Mil, deste segue
percorrendo com as terras <de Antônio Medereiros com azimute de 269*35'32" e
distância de 157,41 m até o marco M12, deste segue com azimute de 195*48108" e
distância de 473,02 m até o marco M13, deste segue com azimute de 292*44'43" e
distância de 148,56 tn até o marco M14, déste segue com azimute de. 145*49' 32" e
distância de 676,32 m até o marco Ml 5, deste segue cora azimute de 282*41'47'' e
distância de 570,19 m até o marco Ml 6, deste segue com azimute de 164 * 38' 25' ' e
distância de 163,40 tn até o marco M17, deste segue com azimute de 269*07'01" e
distância de 70,72 m até o marco Ml 8, deste segue com azimute de 233*46* 11" e
distância de 663,54 m até o marco M19, deste segue com azimute de 330*32'04" e
distância de 456,66 m até o marco M2Ò, desde segue percorrendo com terras de João
Amancio e outros coni azimute de 19®24'58" e distância-de 66,12 m até o marco M21,
deste segue com azimute de 314 *11'29'' e distância de 250,51 m até o marco M22, deste 
segue com azimute de 294*51'50" e distância de 42,79 m até o marco M23, deste segue 
com azimute de 232*16'57" e distância de 248,79 m até o marco M24, deste segue com 
azimute de 258*53'04" e distância de 420,10 m até o marco M25, deste segue com
azimute de 184*06* 48" e distância de 157,54 m até o marco M26, deste segue com
azimute de 290*15* 17" e distância de 285,50 m até o marco M27, deste segue
percorrendo com terras do Sr. Ozias e Outros com azimute de 02*41'24" e distância de 
363,72 m até o marco M28, deste segue percorrendo com terras do Sr. Ademir com 
azimute de 76*03'32'' e distância de 311,59 m até o marco M29, deste segue com 
azimute de 14*34'17" e distância de 253,39 m até o marco M30, deste segue
percorrendo com terras do Sr. Eraldo e outros com azimute de 40*43'20" e distância

Ministério da Previdência 
e Assistência Social

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA N9 4.34 8, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1998

O Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, no uso da atribuição que lhe confere Qârbgc 
37 da Lei n° 6.435, de 15 de julho de 1977, e tendo em vista a manifestação dá Secretaria de Prevídénce 
Complementar no Processo MPAS n° 44000.000432/98-18, resolve: ^

Art. 1° - Aprovar o Estatuto do MESSIUS -  Instituto de Previdência e Assistência Social Messiânico 
constante das fls. 06/20 do processo, com sede e foro na cidade de São Paulo - São Paulo.

Art. 2° - Estabelecer, com base no item 7 da Resolução MPAS/CPC/n0 01, de 09 de outubro de Í978, c 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o início efetivo das suas atividades, contados a partir da data dê 
publicação desta Portaria, sob pena de cancelamento da autorização concedida para funcionamento

Art 3° - Ressalvamos, ainda, que a análise da Secretaria de Previdência Complementar considero 
apenas a forma e não o conteúdo dos documentos apresentados, podendo esta manifestação favorável se 
revertida a qualquer tempo, quando constatada a existência de cláusulas ilegais ou de quaisquer outras 
irregularidades, conforme disposição constante do item 6 da Instrução Normativa 06/95 

Art. 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REINHOLD STEPHANES

(Of. n9 31/98)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
COORDENADOR1A DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.007262/99-47

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 29/09/99.

Sandra F. da Silva 
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA : Processo MPF/PGR/N0 08100.007262/99-47

INTERESSADA : Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro (6a Câmara)

1. Considerando que as últimas informações sobre o assunto referem-se à 
publicação constante no Diário Oficial da União (Seção 1) de 11 de 
fevereiro de 1998, na qual a Fundação Cultural Palmares aprova o Relatório 
de Identificação e Reconhecimento, determino o encaminhamento do 
presente processo à Assessoria Antropológica para proceder pesquisa junto 
àquela Fundação sobre o estágio atual em que se encontra o andamento da 
questão.

2. Fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias para os fins acima citados.

3. A seguir, retome-me os autos.

ASSUNTO Comunidade Remanescente de Quilombos Campinho da Independên
cia, situada no municípj/o de Paraty/Estado do Rio de Janeiro.

D E S P A C H O

Brasília, í 3  de outubro de 1999

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocurador-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6* C â m a r a  d e  C o o r d e n a ç ã o  e  R e v is ã o  
(C o m u n id a d e s  In d f g e n a s  e  M in o ria s )

OFÍCIO/N0 Á/ / I 2 .  /99/CaDIM/MPF Brasília, de outubro de 1999

Assunto: Requisita informações a respeito da situação atual do reconhecimento de Comunida
des Negras Rurais.

X Senhora Presidente,

Cumprimentando-a, e tendo em vista a aprovação, por parte dessa Presidência, 
de DESPACHOS publicados no Diário Oficial da União nos últimos 04 (quatro) anos, 
relativos a Relatórios de Identificação e Reconhecimento Territorial de 25 (vinte e cinco) 
Comunidades Negras Rurais, nos termos da RELAÇÃO anexa, vimos requisitar de Vossa 
Senhoria informações atualizadas e pormenorizadas sobre o estágio atual em que se 
encontram os procedimentos sobre aquelas Comunidades.

O pleito em tela visa instruir os processos que ora estão tramitando nesta 6a 
Câmara de Coordenação e Revisão.

Diante do exposto, gostaríamos de contar com a colaboração de Vossa 
Senhoria no sentido de que as informações ora solicitadas nos fossem enviadas no prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados a partir do recebimento do presente expediente, com fundamento no 
art. 8o, § 5o da Lei Complementar n° 75, de 20 de maio de 1993.

Atenciosamente,

MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria a Senhoria
Dr* DULCE MARIA PEREIRA
MD. Presidente da Fundação Cultural Palmares 
N E S T A



Relação das comunidades Quilombolas reconhecidas pela 
Fundação Cultural Palmares

C o m u nid ade Estado D ata  de publicação no 
Diário  O ficial da U n ião

Rio das R âs BA 1 8 /1 2 /9 5
Jam ary  dos Pretos M A 2 8 /0 5 /9 7

M ocam bo S E 2 8 /0 5 /9 5
R iacho d e  S acu tiab a  e BA 2 8 /0 5 /9 7

" 'S acu tiab a
C astanhinho P E 2 8 /0 5 /9 7
Ivaporanduva S P 2 4 /1 1 /9 7

Porto Coris M G 2 6 /0 1 /9 8
C am pinho da RJ 1 1 /0 2 /9 8

Independência
Kalunga G O 1 3 /0 8 /9 8

Boa Sorte M S 1 3 /0 8 /9 8
C uriaú A P 1 3 /0 8 /9 8

P ara teca  e  P au  D ’arco BA 1 3 /0 8 /9 8
C onceição  dos C a e ta n o s C E 1 3 /0 8 /9 8

M angai BA 0 1 /0 9 /9 8
Itam oari PA 0 1 /0 9 /9 8

C onceição  d as  Crioulas P E 1 1 /0 9 /9 8
Pedro C u bas S P 1 8 /1 1 /9 8
M aria  Rosa S P 1 8 /1 1 /9 8
S ão  Pedro S P 1 8 /1 1 /9 8

Pilões S P 1 8 /1 1 /9 8
* C ave iras RJ 1 0 /0 3 /9 9

S an tana RJ 0 5 /0 4 /9 9
S an ta  Rita B racuhy RJ 0 5 /0 4 /9 9
S ão  José da S erra RJ 0 5 /0 4 /9 9

R asa TJ 0 5 /0 4 /9 9



MINISTÉRIO DA CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

OFÍCIO N° $36  /99/PRES/GAB/FCP/MinC.

6A.CAM/000862/99

Distribuição: < 

Data:

Responsável;

Brasília, 18 de Novembro de 1999.

Senhora Procuradora,

Em atenção ao Ofício n° 442/99 /CaDIM/MPF, venho com o presente Informar que a 
r;undação Cultural Palmares até o presente momento publicou o reconhecimento no Diário Oficial da União de 29 
(vinte e nove) comunidades remanescentes de quilombo.

As comunidades de Campinho da Independência, Mangai, Itamaoari, Rio das Rãs, já 
receberam o título de reconhecimento de domínio , sendo a primeira em 21/03/99, a segunda em 30/01/99, a 
terceira em 07/0798 e a última recebeu um contrato de concessão de direito real de uso em 28/07/98.

Sobre as demais comunidades, encontram-se em fase de levantamento cartonai e 
demarcação para posterior titulação.

Sem mais a acrescentar, ensejo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Chefe de Gabinete

Excelentíssima Senhora 
MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
Subprocuradora - Geral da República 
Coordenadora da 6a Câmara de Coordenação e Revisão 
SGAS Av. L-2 Sul Q. 604 -  Sala 102 CEP: 70200-901 
Brasília - DF

'.írcguo na CaDífvl - 6," C-iir.Rra

ULJ

AS3EJUR/OFICIO/BWOFICIO I* CÂMARA PUBLICAÇÕES NO D. O U/11/11/90

SBN Quadra 02 - Ed. Central Brasília - Io Subsolo - CEP: 70040-904 - Brasilia-DF 
Fone: 225-0874 - Fax: 225-0382 /  225-0252

http://www.minc.gov.br/fcp/new/palniares.litm
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M INISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6o Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

14-04- 03

6A.CAM /000212/2000
W a qu el £llas errei:a ÍD cdge
Procuradora ?'\s(í!oní! ría T̂ epúbljica

NOTA TÉCNICA N° 0 2 7 /0 0

Assunto: Terras de Quilombo
PSR: 08100.007262/99-47

Para: Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge

Técnico Responsável: Angela Maria Baptista

Mtmbro d* G.‘ Camars Cs Cocr^iniiçíio

Brasília, 10 de abril de 2000
• Ravlil*

Senhora Procuradora,

Tendo em vista o OF/836/99/PRES/6AB/FCP/MINC de 
18.11.99, anexo nos autos, informando que a comunidade negra rural de 
Campinho da Independência, Estado do Rio de Janeiro, recebeu o título de 
reconhecimento de domínio em 21.03.99, sugiro envio de ofício a Fundação 
Cultural Palmares solicitando cópia desse título.

/

E o que tinha a informar.

OÇngeia cM atla (JlapttBta
As«8í#8lfc!Ç*3iWÍ/iVlííí'



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° J O S /2000/CaDIM/MPF Brasflia(DF) / /  de abril de 2000.

Assunto: Solicita remessa do título de reconhecimento territorial da comunidade negra de 
Campinho da Independência, Estado do Rio de Janeiro

Referência: Procedimento Administrativo MPF/PGR n° 08100.007262/99-47

Senhora Presidenta,

Tendo em vista o OF/836/99/PRES/GAB/MINC, de 18.11.99, 
informando que a Comunidade Negra de Campinho da Independência recebeu o título de 
reconhecimento de domínio no dia 21 de março de 1999, vimos solicitar a gentileza de 
encaminhar cópia do referido título a esta 6a Câmara de Coordenação e Revisão.

Atenciosamente,

l íW-v'.__ _
RAQÜJEL ELIAS FERREIRA DODGE 

Procuradora Regional da República 
Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Senhoria a Senhora
Doutora DULCE MARIA PEREIRA
MD. Presidenta da Fundação Cultural Palmares 
N E S T A

Ot7302/a
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Distribuição:

Data:_______ QÁ-
R e s p o n s á v e l;_______

0 3 O/O
A Z

MINISTÉRIO DA CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

O F í CI ONû  í /2000/G A B/FC P/M i n C

6 A. C AM/000293/2000

Senhora Procuradora,

Entregue na CaDiM - fc.* Cfinara

Q.QQO. * « . , Í , o o  horas j

..... ....  . "*33 '
/ ' ■ v .  (.ir.rrc)

R e S b O l i s

As?», (.wnr.s)

5 ^ / 7

Brasília, 28 de abril de 2Ç§ÍXB«lt̂
p e t f

**£%<>*

Em atenção ao ofício N.° 105/2000/CaDIM/MPF, encaminho 
cópia do título de reconhecimento de domínio da comunidade remanescente 
de quilombo de Campinho da Independência, município de Paraty-RJ.

Sem mais a acrescentar, ensejo protestos de elevada estima e 
consideração.

Ilustríssima Senhora
RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Procuradora Regional da República
Membro da 6o Câmara de Coordenação e Revisão
Brasília-DF

-  ASSEJUR/OnCIO2000/QFICIO RAQUEL ELIAS CAMPINHO/24.04.00

SBN Quadra 02 - Ed. Central Brasília - I oSubsolo - CEP: 70040-904 - Brasília-DF 
Fone: 225-0874 - Fax: 225-0382 /  225-0252 

h ttp://www. min c.gov. br/f cp/n ew/palmares. h tm
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CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a solicitação contida no
requerimento datado de 23 de Março de 1999, feito ao Responsável pelo 
Expediente, pelo Secretário de Estado de Assuntos Fundiário, Carlos Correia, 
que revendo em meu poder e Serventia, verifiquei constar no Livro n° 2-A, de 
Registro Geral de Imóveis, às fichas 2960 e 2961, referente à matrícula 2159, 
datada de 23 de março de 1999, pelo qual se verifica que o imóvel constante de: 
Uma área de terras com 287,946lha ( duzentos e oitenta e sete inteiros de 
hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos de milésimos de 
hectares), situada na localidade CAMPINHO, 2o distrito deste Município, com 
início no marco M l, pelas suas coordenadas planas, UTM, deste segue 
percorrendo o limite com terras de Benedito Gama com Azimute 94°57'17" e 
distância de 252,64 m, até o marco M2, deste segue percorrendo o limite com 
terras de Antônio Ricardo com azimute de 343°33'39" e distância de 545,42 m até 
o marco M3, deste segue com azimute de 75°25'03" e distância de 88,25 m até o 
marco M4, deste segue com azimute de 162°59'31" e distância de 515,75 m até o 
marco M5, deste segue percorrendo com terras de Benedito Gama, com azimute 
de 94°57'17" e distância de 216,52 m até o marco M6, deste segue percorrendo 
com terras de vários posseiros com azimute de 160°37'07" e distância de 456,98 

^ p i  até o marco M7, deste segue com azimute de 107°16'10" e distância de 166,51 
m até o marco M8, deste segue com azimute de 42°32'22" e distância de 543,35m 
até o marco M9, deste segue percorrendo o limite com terra de Severino Dantas 
Martins com azimute de 130°11'46" e distância de 381,23 m até o marco MIO, 
deste segue percorrendo com as terras do Sr. Caetano com azimute de 138°27'05" 
e distância de 707,89 m até o marco M l 1, deste segue percorrendo com as terras 
de Antônio Medeiros com azimute dc 269°35'32" e distância de 157,41 m até o 
marco M12, deste segue com azimute de 195°48'08" e distância de 473,02 m até 
o marco M13, deste segue com azimute de 292°44'43" e distância de 148,56 m 
até o marco M14, deste segue com azimute de 145°49'32" e distância de 676,32 
m até o marco M l5, deste segue com azimute de 282041'47" e distância de 
570,19 m até o marco M l 6, deste segue com azimute de 164°38'25" e distância 
de 163,40 m até o marco M l 7, deste segue com azimute de 269°07'01" e 
distância de 70,72 m até o marco M18, deste segue com azimute de 233°46'11" e
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distância de 663,54 m até o marco M l9, deste segue com azimute de 330°32'04" 
e distância de 456,66 m até o marco M20, deste segue percorrendo com terras de 
João Amâncio e outros com azimute de 19°24'58" e distância de 66,12 m até o 
marco M21, deste segue com azimute de 314°H'29" e distância de 250,51 m até 
o marco M22, deste segue com azimute de 294°5r50" e distância de 42,79 m até 
o marco M23, deste segue com azimute de 232°16'57" e distância de 248,79 m 
até o marco M24, deste segue com azimute de 258°53'04" e distância de 420,10 
m até o marco M25, deste segue com azimute de 184°06'48" e distância de
157,54 m até o marco M26, deste segue com azimute de 290°15'17" e distância 
de 285,50 m até o marco M27, deste segue percorrendo com terras do Sr. Ozias e 
Outros com azimute de 02o41'24" e distância de 363,72 m até o marco M28, 
deste segue percorrendo com terras do Sr. Ademir com azimute de 76°03'32" e 
distância de 311,59 m até o marco M29, deste segue com azimute de 14°34'17" e 
distância de 253,39 m até o marco M30, deste segue percorrendo com terras do 
Sr. Eraldo e outros com azimute de 40°43'20" e distância de 578,56 m até o 
marco M31, deste segue percorrendo com terras do Sítio Caladinho com azimute 
de 351°10'35" e distância de 198,83 m até o marco M32, deste segue com 
azimute de 347°23'08" e distância de 136,55 m até o marco M33, deste segue 
percorrendo com terras do Sítio Outra Banda com azimute de 322°59'40" e 
distância de 267,89 m até o marco M34, deste segue com azimute de 299°49'03" 
e distância de 193,05 m até o marco M35, deste segue percorrendo com terras de 
Benedito Gama com azimute de 32°23'47" e distância de 195,70 m até o marco 
M l, inicio da descrição deste perímetro, com área total de 287,9461ha ( duzentos 
e oitenta e sete inteiros de hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um 
décimos de milésimos de hectares). Tendo os seguintes limites e confrontações: 
ao Norte com Benedito Gama, a Leste com Antônio Medeiros, ao Sul com 
Antônio Medeiros e a Oeste com o Sr. Eraldo e Outros.- PROPRIETÁRIO^ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.- REGISTRO ANTERIOR= 235, fls 20, 
Livro n° 3-B, datado de 4 de abril de 1962, desta Serventia.- O referido é verdade 
e dou fé.- Paraty, 23 de março de 1999. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, subscrevi e assino, (as.) 
VJARAÚJO.- R-l-2159 - PROTOCOLO N° 5247= Nos termos da escritura de 
atestação de domínio de 19 de março de 1999, lavrada no Livro de Notas n° 65, 
às páginas 332 a 339, Ato n° 078, desta Serventia, o imóvel constante da presente
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matrícula foi adquirido pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, 
apartidária, representativa dos remanescentes de quilombos e seus descendentes, 
estabelecida no local denominado Campinho da Fazenda Independência, 2o 
distrito deste Município, com seu estatuto devidamente registrado nesta Serventia 
sob o n° 154, às fls. 06v/08v, em 25 de setembro de 1995, no Livro n° A-3, de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, inscrita no CNPJ sob o n° 02.582.747/0001
20, representada pelo seu Presidente, Senhor PAULO CESAR DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, artesão, portador da cédula de identidade RG. n° 10192312-6- 
IFP/RJ., expedida em 14 de agosto de 1992, inscrito no CPF/MF. sob o n° 
037.078.047-71, residente e domiciliado no endereço supra, conforme Ata de 
Eleição da nova diretoria de 09 de maio de 1998, devidamente registrada às fls. 
002/002v, do Livro n° B-15, de Registro Integral de Títulos e Documentos, sob o 
n° 3956, em 26 de junho de 1998, desta Serventia, do ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Assuntos Fundiários CARLOS CORREIA, brasileiro, casado, Bacharel em 
Direito, portador da cédula de identidade RG. n° 1.118.370-IPF/RJ., expedida em 
27 de novembro de 1972, inscrito no CPF/MF. sob o n° 152.057.467-34, 
residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com Gabinete na 
Avenida Marechal Câmara, n° 160, 4o andar, Ed. Le Bourget, em decorrência de 
delegação conferida pelo Decreto n° 25.210, de 10 de março de 1999, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Poder Executivo, em 11 do 
corrente, expedido pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado em 
exercício BENEDITA DA SILVA, consoante decisão prolatada no 
procedimento administrativo de n° E-14/000.047/98, às fls. 194, pelo valor de R$
1,00 (hum real), atribuído pelas partes para os efeitos fiscais.- CONDICÕES=
Que, em caso de extinção da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., transformação ou alteração de seus estatutos, de modo 
a descaracterizar suas finalidades, por implemento de condição resolutiva, estará 
rescindida de pleno direito, sendo que o imóvel constante da presente matrícula, 
permanecerá com a sua destinação constitucional em favor dos remanescentes 
dos quilombos que se organizarão em outra Associação, se assim o quiserem, 
com apoio do ITERJ tomando o ESTADO as providências cabíveis com vistas à 
expedição de novo título. DA REVERSÃO - no caso de desaparecimento e

B ei. VANDERLEI JERONIMO DE ARAÚJO 
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 0 6 /1 9 9 6

CELINA VIEIRA DUARTE COELHO
SUBSTITUTA - MAT. 9 4 /0 7 9 0
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inexistência dos remanescentes dos quilombolas na área constante da presente 
matrícula, não mais servindo esta as finalidades que motivaram o ato de 
disposição, o imóvel reverterá à propriedade do ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, sem quaisquer indenizações sejam a que título for, de acordo com o 
disposto no § 3o, do artigo 68 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.- O 
imóvel constante da presente matrícula é gravado com as cláusulas de 
INALIENABILIDADE e IMPENHORAI3ILIDADE, sendo o uso da terra restrito 
à moradia e atividades agropecuárias, artesanais ou outras, previamente, 
autorizadas pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e aos seus descendentes. O 
adquirente, fica terminantemente proibido transferir a qualquer título, ceder, ainda 
que gratuitamente, alugar, arrendar e dar em comodato e em garantia, no todo ou 
em parte o imóvel constante da presente matrícula.- O referido é verdade e dou 
fé.- Paraty, 23 de março de 1999. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, subscrevi e assino, (as.)

JJQ,- O referido é verdade e dou fé. Paraty, 23 de Março de 1.999. Eu,
A \ A \ Q  Vanderlei Jerônimo de Araújo, Registrador, mat. 06/1996, que

Tgíteía^esentp certidão, subscrevi e assino.

VANDEF “ 
RESPONSÁVEL

J  ’ DA JUSTIÇA RJ í.
SELO DE FISCALIZAÇÃO

ÚNICO S g  ^ « a T % A L  M S iSTRAL 

DE Êj
C G C  (

UJO 
-MAT. 06/1996

ba^ r o fS

S u b s titu ta  - Mat. 94/0790

O

D
T

3
' )
O
3
O
O
J

o
)

o
3 Ú
#

1

o

j
)
.)

3
\)



:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E 
REGISTRAL DE PARATY/RJ 

PRIVATIZADO 
C.G.C. 30.320.238/0001-65

Bei. VANDERLEI JERÔNIMO DE ARA 'v
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 06

CELINA VIEIRA DUARTE COELH
SUBSTITUTA - MAT. 94/0790

E-mail: cartorio.oflc.unico@zaz.com.br

Rua José Vieira Ramos, s/n° - B. de Fátima - Paraty - RJ Telefax (024) 371-1596 - CEP. 23970-000

LIVRO N° 65 ATO N° 078 PAG.

ESCRITURA DE ATESTAÇÃO DE DOMÍNIO 
QUE FAZ O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., COM CLÁUSULAS DE 
INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE 
E DE REVERSÃO, NA FORMA ABAIXO:-

SAIBAM, quantos esta pública escritura de atestação
de domínio virem que, no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 
mil novecentos e noventa e nove, aos DEZENOVE dias do mês de MARÇO, em 
a localidade denominada Campinho da Fazenda Independência, 2o distrito deste 
Município, onde chamado fui vindo, perante mim, VANDERLEI JERÔNIMO DE 
ARAÚJO, Responsável pelo Expediente, matrícula n° 06/1996, partes entre si, 
justas e contratadas, a saber; como OUTORGANTE= o ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado de Assuntos Fundiários CARLOS CORREIA, brasileiro, casado, 
Bacharel em Direito, portador da cédula de identidade RG. n° 1.118.370-IPF/RJ., 
expedida em 27 de novembro de 1972, inscrito no CPF/MF. sob o n° 152.057.467
34, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com Gabinete 
na Avenida Marechal Câmara, n° 160, 4o andar, Ed. Le Bourget, em decorrência 
de delegação conferida pelo Decreto n° 25.210, de 10 de março de 1999, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Poder Executivo, em 11 
do corrente, expedido pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado em 
exercício BENEDITA DA SILVA, consoante decisão prolatada no procedimento 
administrativo de n° E -l4/000.047/98, às fls. 194; e como OUTORGADA= a 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CAMPINHO - A.M.O.C, sociedade 
civil, de direito privado, sem fins lucrativos, apartidána, representativa dos 
remanescentes de quilombos e seus descendentes, estabelecida no local 
denominado Campinho da Fazenda Independência, 2o distrito deste Município, 
com seu estatuto devidamente registrado nesta Serventia sob o n° 154, às fls. 
06v/08v, em 25 de setembro de 1995, no Livro n° A-3, de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, inscrita no CNPJ sob o n° 02.582.747/0001-20, neste ato,
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representada pelo seu Presidente, Senhor PAULO CESAR DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, artesão, portador da cédula de identidade RG. n° 10192312-6- 
ÍFP/RJ., expedida em 14 de agosto de 1992, inscrito no CPF/MF. sob o n°
037.078.047-71, residente e domiciliado no endereço supra, conforme Ata de 
Eleição da nova diretoria de 09 de maio de 1998, devidamente registrada às fls. 
002/002v, do Livro n° B-15, de Registro Integral de Títulos e Documentos, sob o 
n° 3956, em 26 de junho de 1998, nesta Serventia; os presentes devidamente 
identificados e qualificados por mim, Responsável pelo Expediente e reconhecidos 
pelas testemunhas adiante nomeadas e assinadas, bem como de que da presente 
será enviada nota ao competente distribuidor no prazo da Lei. E, perante mim, pelo 
OUTORGANTE, me foi dito, do que dou fé: I- Que, o ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, através de escritura de acordo para pagamento de indenização por 
efeito de desapropriação de imóvel, com base no Decreto n° 6.897, de 13 de 
janeiro de 1960, lavrada pelo 10° Ofício de Niterói, neste Estado, em 15 de janeiro 
de 1960, no Livro n° 145, fls. 7, sendo transmitente Raul de Miranda Santos, 
devidamente transcrita no Livro n° 3-B, às fls. 20, sob o n° de ordem 235, em 4 de 
abril de 1962, desta Serventia, tomou-se dono, senhor e legítimo proprietário de 
diversos imóveis, dentre os quais os denominados “Situação São José do Rio 
Estreito” , contendo terras, matas virgens e capoeirões, situada no Sertão da 
Independência e “Situação São José do Rio Preto”, contendo terras com testada 
de novecentas braças, no Sertão da Independência em matas virgens e 
capoeirões. II- Que, a Fundação Cultural Palmares - FCP, vinculada ao Ministério 
da Cultura e criada pela Lei 7.668 de 22 de agosto de 1988, tendo como finalidade 
a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência 
negra na formação da sociedade brasileira (artigo Io - Lei 7.668) aprovou o parecer 
n° 002/98, publicado no Diário Oficial de 11 de fevereiro de 1998. Tal parecer 
identificou, através de pesquisa antropológica e social uma comunidade negra com 
característica de remanescente de quilombo, localizada no município de Paraty, em 
área que conforme laudo técnico de Io de julho de 1998, do Instituto de Terras e 
Cartografia do E.R.J. - ITERJ, está incluído nas terras de que o ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO se tomou titular conforme mencionado no item I. III- Que, a 
área ocupada pela referida comunidade remanescente do quilombo devidamente 
caracterizada em planta, assim é descrita e caracterizada no mencionado parecer n° 
002/98: “Uma área de terras com 287,946lha ( duzentos e oitenta e sete
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inteiros de hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos^de 
milésimos de hectares), situada na localidade CAMPINHO, 2o distrito deste 
Município, com início no marco M l, pelas suas coordenadas planas, UTM, 
deste segue percorrendo o limite com terras de Benedito Gama com Azimute 
94°57'17M e distância de 252,64 m, até o marco M2, deste segue percorrendo o 
limite com terras de Antônio Ricardo com azimute de 343°33?39M e distância 
de 545,42 m até o marco M3, deste segue com azimute de 75°25'03" e 
distância de 88,25 m até o marco M4, deste segue com azimute de 162°59’31M 
e distância de 515,75 m até o marco M5, deste segue percorrendo com terras 
de Benedito Gama, com azimute de 94°57'17" e distância de 216,52 m até o 
marco M6, deste segue percorrendo com terras de vários posseiros com 
azimute de 160°37'07” e distância de 456,98 m até o marco M7, deste segue 
com azimute de 107°16'10" e distância de 166,51 m até o marco M8, deste 
segue com azimute de 42°32'22" e distância de 543,35m até o marco M9, 
deste segue percorrendo o limite com terra de Severino Dantas Martins com 
azimute de 130°11'46" e distância de 381,23 m até o marco MIO, deste segue 
percorrendo com as terras do Sr. Caetano com azimute de 138°27’05" e 
distância de 707,89 m até o marco M il, deste segue percorrendo com as 
terras de Antônio Medeiros com azimute de 269°35'32" e distância de 157,41 
m até o marco M12, deste segue com azimute de 195°48'08" e distância de 
'73,02 m até o marco M13, deste segue com azimute de 292°44'43" e 
distância de 148,56 m até o marco M14, deste segue com azimute de 
145°49'32" e distância de 676,32 m até o marco M15, deste segue com 
azimute de 282°4r47" e distância de 570,19 m até o marco M l6, deste segue 
com azimute de 164038'25" e distância de 163,40 m até o marco M17, deste 
segue com azimute de 269°07'01" e distância de 70,72 m até o marco M18, 
deste segue com azimute de 233°46’11M e distância de 663,54 m até o marco 
M19, deste segue com azimute de 330°32’04" e distância de 456,66 m até o 
marco M20, deste segue percorrendo com terras de João Amâncio e outros 
com azimute de 19°24'58" e distância de 66,12 m até o marco M21, deste 
segue com azimute de 314°11'29" e distância de 250,51 m até o marco M22, 
deste segue com azimute de 294°51'50n e distância de 42,79 m até o marco 
M23, deste segue com azimute de 232°16'57" e distância de 248,79 m até o 
marco M24, deste segue com azimute de 258°53’04" e distância de 420,10 m
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até o marco M25, deste segue com azimute de 184°06'48" e distância de
157,54 m até o marco M26, deste segue com azimute de 290°15'17" e 
distância de 285,50 m até o marco M27, deste segue percorrendo com terras 
do Sr. Ozias e Outros com azimute de 02°41’24" e distância de 363,72 m até o 
marco M28, deste segue percorrendo com terras do Sr. Ademir com azimute 
de 76°03'32" e distância de 311,59 m até o marco M29, deste segue com 
azimute de 14°34'17" e distância de 253,39 m até o marco M30, deste segue 
percorrendo com terras do Sr. Eraldo e outros com azimute de 40°43'20" e 
distância de 578,56 m até o marco M31, deste segue percorrendo com terras 
do Sítio Caladinho com azimute de 351°10’35" e distância de 198,83 m até o 
marco M32, deste segue com azimute de 347°23'08" e distância de 136,55 m 
até o marco M33, deste segue percorrendo com terras do Sítio Outra Banda 
com azimute de 322°59'40" e distância de 267,89 m até o marco M34, deste 
segue com azimute de 299°49'03" e distância de 193,05 m até o marco M35, 
deste segue percorrendo com terras de Benedito Gama com azimute de 
32°23'47" e distância de 195,70 m até o marco M l, inicio da descrição deste 
perímetro, com área total de 287,9461ha ( duzentos e oitenta e sete inteiros de 
hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos de milésimos de 
hectares). Tendo os seguintes limites e confrontações: ao Norte com Benedito 
Gama, a Leste com Antônio Medeiros, ao Sul com Antônio Medeiros e a 
Oeste com o Sr. Eraldo e Outros. IV- Que, a OUTORGADA, através de seu 
representante legal, tem conhecimento que a supracitada área é cortada pela “BR- 
101 - RIO-SANTOS”, ficando, porém, assim, excluída da área total. V- Que, a 
área descrita e caracterizada no item III, encontra-se inteiramente livre e 
desembaraçada de todo e quaisquer ônus ou gravames, judicial ou extrajudicial, 
hipotecas legais ou convencionais, foro ou pensão e quites com todos os tributos, 
tarifas e contribuições de qualquer natureza até a presente data e está encravado 
em porção maior, descrito no item I, de propriedade do OUTORGANTE, ora 
reconhecedor. VI- Que, o OUTORGANTE, dando cumprimento ao disposto no 
artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, atesta a propriedade, como de 
fato atestado tem, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C,, porém com as cláusulas de: inalienabilidade, 
impenhorabilidade e reversão, a área descrita no item III da presente
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escritura, bem como atesta que lhe foram transferidos todo domínio, posse, dipèiBo 
e ação que exercia sobre o imóvel descrito e caracterizado no item III, com 
exceção da Rodovia BR-101 - RIO-SANTOS, na posse do qual a imite neste ato, 
por força desta Escritura e da cláusula "constituti", obrigando-se por si, seus 
herdeiros ou sucessores a sempre ter a presente por boa, firme e valiosa. VII- Que, 
a presente é feita em nome da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C. em razão, de a mesma congregar a comunidade dos 
remanescentes do quilombo existente. VIII- Que, em caso de extinção da 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CAMPINHO - A.M.O.C , aqui 
reconhecida, transformação ou alteração de seus estatutos, de modo a 
descaracterizar suas finalidades, a presente, por implemento de condição 
resolutiva, estará rescindida de pleno direito sendo que o imóvel aqui objetivado 
permanecerá com a sua destinação constitucional em favor dos remanescentes dos 
quilombos que se organizarão em outra Associação, se assim o quiserem, com 
apoio do ITERJ tomando o ESTADO as providências cabíveis com vistas à 
expedição de novo título. IX- DA REVERSÃO - no caso de desaparecimento e 
inexistência dos remanescentes dos quilombolas na área objeto da presente, não 
mais servindo esta as finalidades que motivaram o ato de disposição, o imóvel 
reverterá à propriedade do OUTORGANTE, sem quaisquer indenizações sejam a 
que título for, de acordo com o disposto no § 3o, do artigo 68 da Constituição do 
'itado  do Rio de Janeiro. X- Que, a presente é feita nos termos do artigo 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e fica 
gravada com as cláusulas de INALIENABILIDADE e 
IMPENHORABILIDADE, sendo o uso da terra restrito à moradia e atividades 
agropecuárias, artesanais ou outras, previamente, autorizadas pelo 
OUTORGANTE e aos seus descendentes. XI- Que, fica terminantemente 
proibido transferir a qualquer título, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, 
arrendar e dar em comodato e em garantia, no todo ou em parte o imóvel aqui 
objetivado. XII- Que, ainda como encargos, a OUTORGADA deverá manter suas 
tradições culturais, preservar as terras, cuja propriedade lhe é aqui reconhecida, 
impedir sua ocupação a não ser por associado, também, remanescente dos 
quilombos, além de preservar o eco sistema. XIII- Que, a presente é feita de 
forma gratuita mas, apenas para os efeitos fiscais atribuem as partes o valor de RS 
1,00 (hum real). Pela OUTORGADA, através de seu representante legal, então
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me foi dito, que aceita a presente Escritura, em todos os seus termos e condições.
Após a celebração, o Ato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no 
prazo de 20 dias conforme artigo 7 o, parágrafo I o da Lei Complementar n° 8 de
25.10.85. Não haverá quaisquer ônus para lavratura e registro do presente título.
Pelo OUTORGANTE, através de seu representante legal, me foram apresentadas 
as certidões, atualizada e negativa de ônus reais, quanto à maior porção do 
imóvel de propriedade do OUTORGANTE, expedida por esta Serventia, datada 
de 19 de março de 1999. Isenta a presente do envio à Receita Federal, de 
Declaração de Operação Imobiliária - DOI, nos termos do Ato Normativo n° 050 
da SRF. Certifico mais que, foi dispensado no presente ato a comprovação do 
pagamento do ITD "inter-vivos", por não ser devido o tributo neste caso, visto que 
se trata de cumprimento de Norma Constitucional Federal, inocorrendo, assim, fato 
gerador daquele tributo. A presente esta isenta de custas e emolumentos por ser 
tratar de um ato feito pelo Estado do Rio de Janeiro a uma Associação sem fins 
lucrativos. E de como assim o disseram e outorgaram, me pediram e eu lhes lavrei 
esta escritura, a qual sendo lida às partes em voz alta e clara e achada conforme, 
aceitaram e assinam a presente, com as testemunhas: DR. THEOBALDO 
LISBOA, brasileiro, casado, Promotor de Justiça, portador da Cédula de 
Identidade RG. n° 1.764.560-IFP/RJ., expedida em 22 de abril de 1962, inscrito no ■ ' 
CPF/MF. 231.482.257-91, residente e domiciliado à Travessa Santa Rita, n° 18, no 
Bairro Flistórico, nesta Cidade; BENEDITO JOSÉ MELO DA SILVA, 
brasileiro, Prefeito Municipal, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG. 
n° 80911511-6-IPF/RJ., expedida em 30 de abril de 1985, inscrito no CPF/MF. sob 
o n° 172.233.007-44, residente e domiciliado à Av. Octávio Gama, s/n°, no Bairro 
Caborê, nesta cidade; LUCIO JORGE MAIA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 
casado, Serventuário da Justiça, portador da Cédula de Identidade RG. n°
3.942.129-IFP/RJ., expedida em 22 de outubro de 1975, inscrito no CPF/MF. sob 
o n° 610.937.777-53; e SÔNIA GOMES ROCHA DA CONCEIÇÃO, 
brasileira, casada, Serventuária da Justiça, portadora da Cédula de Identidade RG. 
n° 5.086.902-IFP/RJ., expedida em 26 de novembro de 1975, inscrita no CPF/MF. 
sob o n° 610.938.077-68, residentes e domiciliados à Rua João de Oliveira, n° 14,

_ _ _  r

no Bairro Parque Imperial, nesta cidade. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, que lavrei a presente .
escritura, li, conferi, colhendo as assinaturas, subscrevi e assino encerrando o

J

j
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presente ato.- Paraty, 19 de Março de 1999.- (A.A.) VJARAÚJO - VANDE 
JERÔNIMO DE ARAÚJO - RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 
06/1996.- CARLOS CORREIA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CARLOS 
CORREIA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.- 
PAULO CESAR DOS SANTOS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C. - PAULO CESAR DOS SANTOS - PRESIDENTE.- 
THEOBALDO LISBOA - THEOBALDO LISBOA - PROMOTOR DE 
JUSTIÇA.- BENEDITO JOSÉ MELO DA SILVA - BENEDITO JOSÉ MELO 
DA SELVA - PREFEITO MUNICIPAL.- LUCIO JORGE MAIA DA 
CONCEIÇÃO - LUCIO JORGE MAIA DA CONCEIÇÃO - SERVENTUÁRIO 
DA JUSTIÇA.- SÔNIA GOMES ROCHA DA CONCEIÇÃO - SÔNIA GOMES
ROCHA DA CONCEIÇAO.-SEJ
TRASLADADA HOJE.- Eu,
DE ARAÚJO, RESPONSÁVEL

JARIA DA JUSTIÇA.- Na DA MAIS 
ICUAVO, VANDERLEI JERÔNIMO

>EDIENTE, MAT. 06/1996, que
digitei o presente traslado, subscrevi e assino em público e raso.

EM TEST0

VANDERL 
RESPONSÁVEL P

SELO DE F

A VERDADE

ÍIM ODEdRAÚJO
,_T EDIENTE - MAT. 06/1996 
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ÍJNft^ SERVIÇO NOt M iAL E REGISTRAL
T S O j r Z  _______ ____  . ----- . . . . .  .  . .  . .  ,  .  n r ,T r .  .PARATY - PRIVATIZADO

1, sob o n° 5247, fls. 386, em 23/03/1999, Registrado 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 1 1 4 ^ ^ 2 9 6 0  e 2961, sob o n° 1, na Matricula n° 2159.

J-, Paraty, 23 de Março de 1999. ^
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Distribuição: I V l -  _ -----

Q.sJ X L — Z ^Data:

R e s p o n s á v e l :

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

6A.CAM/000343/2000

N O T A  T É C N IC A  N .° 0 5 ^ 2 0 0 0

Para: Dra. José R oberto  Santoro

Brasília, 2 2  de m aio  de 2 0 ^ .
&

Assunto: Quilombo Campinho da Independência, Estado do Rio de 
Janeiro
P6R  0 8 1 0 0 .0 0 7 2 6 2 /9 9 - 4 7  

Técnico  Responsável: A n g e la  M aria  Baptista

Senhor Procurador,

Tendo em vista que a Comunidade Remanescente de

Quilombo Campinho da Independência, recebeu no dia 19.03.99 o título de

reconhecimento de domínio, outorgado pelo Estado do Rio de Janeiro, de uma

área de terras com 287,9461 ha, situada no município de Paraty, de acordo

com os estudos de identificação elaborado por técnicos especialistas

contratados pela Fundação Cultural Palmares, sugiro o arquivamento deste

procedimento administrativo.
*

E o que tinha a informar.

________ ..............................
Cyíngela d/liatia (Jiaptista

Ass»ssor#.jÇ»OliVI/
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V- Fixar o prazo de validade desta permissão em 24 (vinte è quatro) meses, observada a 
disposição do Hem anterior. ,

Ci . 1 6 / 2 0 0 ^

- sNV 133 IW

Esta Portaria entra em vi^or na data de sua publicaçlo, revogadu as disposições em contrário.

t* LOUISG RITZEL

. . .  . . .  .

V  $ f V  ^ F U N D A Ç Á O  c u l t u r a l  pa l m a r e s

n m :V . Ĥââbütòese.naforn
PORTARIA N9 40, DE 13 DE JULHO DE 2000

^  ^  ~  PRESIDENTA DA FUNDAÇÀO CULTURAL PALMARES, no uao de mas
/ riÇJv' \vatmxA$Oes e, na forma dos Art 215 e 216 da Constituiçlo Federal, e de acordo com o disposto no Art. 68 

dg.Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e com a Medida Provisória N.* 2.049*20 de 29 de 
\ \  v j F  ç^Jgunho de 2000, e com a Portaria N.* 447 de 02 Dezembro de I9$9, bem como a necessidade de 

< § ' ^  procedimentos administrativos para a identificação e reconhecimento das comunidades remanescentes de

& quilombos e para a delimitaçlo, demarcaçlo e titulaçlo du áreas por eles ocupadas, resolve:

Art. I* Estabelecer ai normas que regerio os trabalhos para a identificaçlo, 
reconhecimento, delimitaçlo e demarcaçlo, levantamento cartonai, e titulaçlo das term ocupadas por 
comunidades remanescentes de';quilombos, de modo geral, também autodenominadas *Terras de Pretos”, 
“Comunidades Negras”, “Mocambos”, "Quilombo", dentre outras denotnináções congêneres, como parte 
do processo de titulaçlo conforme dispõe o Art. 68 do ADCT, nos termos desta Portaria.

Art. 2* A FUNDAÇÀO CULTURAL PALMARES dará -inicio aos procedimentos 
administrativos desta Portaria com abertura de processo Interno, por requerimento dos interessados ou de 
oficio. .

$ I* O requerimento dos interessados deverá ser encaminhado à Fundaçlo Cultural 
Palmares, que determinará a abertura do procedimento administrativo réspeclivo.

Art. 3* O procedimento administrativo de que trata o artigo anterior compreenderá a 
elaboraçlo de relatório técnico e de parecer conclusivo pela Fundaçlo Cultural Palmares, a outorga do 
Utulo de propriedade e seu respectivo registro. i • ,

$1*0 Relatório Técnico de que trata este artigo conterá:
I • a identificaçlo dos aspectos étnicos, históricos, culturais e sócio-económicos do grupo;
II * a delimitaçlo e mediçlo e a demarcaçlo topográfica do território ocupado;
UI • o levantamento dos títulos e registros incidentes sobre as terTas ocupadas e a 

respectiva cadeia dominial, perante o registro de imóveis competente;
IV • parecer jurídico. • '

$ 2* As ações mencionadas nos incisos II, III, IV do parágrafo anterior serio executadas 
pela Fundaçlo Cultural Palmares, mediante convénio firmado com o Ministério da Defesa, I Secretaria de 
Patrimônio da Unilo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestlo, o Instituto Nacional de 
Colonizaçio e reforma Agrária • INCRA e outros órglos ou entidades da Administração Pública, de 
acordo com a natureza das atividades. . .

$ 3* Quando envolver ierra de propriedade da Unilo, cuja representaçlo compete á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a titulaçlo ocorrerá de acordo com a legislaçlo pertinente.

Art. -4* A FCP poderá realizar os estudos de reconhecimento através do seu corpo técnico, 
requisiçio de técnicos de outras instituições do governo federal ou estadual, através de Termo de 
Cooperaçlo Técnica ou formaçlo de Orupo de Trabalho, e, ainda atrávés de convênio ou contrato, que 
resullarlo em Relatório Técnico, a ser analisado pela Fundaçlo Cultural Palmares. * •

$ 1* Para análise dos relatórios técnicos a FCP designará um Grupo Técnico 
interdisciplinar que emitirá Nota Técnica no prazo de 30 dias e encaminhará ao órglo Jurídico para 
parecer jurídico a ser deliberada pela Presidente da FCP , que emitirá parecer conclusivo pani publicaçlo 
em forma de extrato no Diário Oficial da Unilo. ' ,.

$ 2* Sempre que necessário o OT deverá se retinir com representantes do IBAMA, IPHAN, 
SPU, INCRA e demais órglos do Executivo, Federal e Estadual e do Judiciário.

• • ’ ’ • -f •; • ; ■ • . . •

Art. S* Os estudos para a elaboraçlo do relatório técnico serio realizados em campo, 
observando-se os seguintes procedimentos:  ̂ ! - . » ■ •  • • ' .

$ I* Os pesquisadores serio acompanhados de representante da comunidades envolvida, ou 
representante por ela indicado. .

' $ 2* os estudos devetio conter histórico de ocupaçlo da terra, segundo a memória do
grupo, sempre que possivel documentos que comprovem sua história e indicativo de bibliografias;

$ 3* Deverlo conter fotografias e sempre que possivel filmagens e gravaçío de áudio sobre 
a cultura da comunidade, que fatio parte integrante do referido Relatório e comporlò o acervo do Banco • 
de Dados do Centro Nacional de In formaçlo e Referência da Cuhura Negra,. }i.t , ;

§ 4* Indicativo de possíveis sitios arqueológicos, locais sagrados, documentos históricos, 
rituais e de outros indicios relativos a ancianidade da ocupaçlo das terras pelos remanescentes de 
quilombo»; ■ V- . .  • . . . . .  . .. • -,V.

$ S* levantamento demográfico e diitribuiçlo espacial dá comunidade, considerando sua 
organizaçlo aódo-poUtica, atividades culturais e econômicas; ..™. •••.»,. -j •

§ 6* averiguaçlo de intercâmbio sócio - económico com outras comunidades 
remanescentes dequilombos. grupos indígenas e sociedade regional envolvente; , . .. . ....

§ 7* identificaçlo e descriçlo dos limitei da área de terras ocupadas pçlí.cphtíinidadb; 
considerando a distribuiçlo espacial, seus usos e costumes, as terras imprescmdlVeis às puas 
manifestações culturais e de recursos ambientais necessários ao Banco de Dados da FCH. •> \ 4

I y
5 8* Preenchimento de dados constantes em formulário próprio, para subtòdiar o Banco de 

Dados da FCP. •

Art. 6“ A Fundaçlo Cultural Palmarei remeterá cópia do extrato publicado 
Oficial da Unilo, para a manifestaçlo no prazo de trinta dias sobre questões incidentes nas áreas 
delimitadas, que estejam afetas a esfera de competência dos seguintes órglos.

I - Instituto Brasileiro de Melo Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;
II - Instituto Nacional de Colonizaçio e Reforma Agrária - INCRA;
III - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN; .
.IV - Fundaçlo Nacional do Indio • FUNAI;
VI - Secretaria de Patrimônio da Unilo • SPU.

§ I* As questões incidentes na área deverlo ser dirimidas entre o GT e o órglo ou entidade 
responsável, com apresentaçlo de sugestlo de reaoluçlo no prazo de trinta dias, ao dirigente máximo da 
instituição envolvida, te necessário, que deverlo se pronunciar em igual prazo.

v Art. 7* Os recursos sobre os pareceres de reconhecimento serio analisados peio GT e o
órglo ou entidade responsável, com apresentaçlo de sugestlo de resoluçlo no prazo de 30 (trinta) diaa, ao 
dirigente máximo da inttiluiçlo envolvida, se necessário, que deverlo pronunciar-se em igual prazo.

Art.8* Os estudos cartográficos de delimitaçlo territorial e demarcaçlo serio realizados de 
acordo com a delimitaçlo feita pelos pesquisadores junto com a comunidade, podendo ser realizado no 
mesmo período.

Art. 9* O levantamento cartonai deverá fazer parte dn processo podendo ser realizado 
durante a pesquisa em campo ou após o reconhecimento da comunidade.

Art. 10” Concluídas todas as etapas do processo administrativo no Imbilo da Fundaçlo. 
este será encaminhado ao órglo jurídico a ser deliberado pela Presidenta da FCP, para as providências 
cabíveis, e a expedição do titulo de reconhecimento de domínio conforme dispõe o Art. 68 do ADCT da 
CF/1988.

Parágrafo único * A FCP deverá dar prévio e formal conhecimento ao Ministro de Estado 
da Cultura do procedimento administrativo referente ao ato a ser praticado, 

ã Art. II* A comunidade remanescente de quilombo envolvida ou as entidades que a
representam poderio participar do processo em todas as suas fases, através de representantes.

Ari. í 2* Fica revogada a Portaria N * 08, de 23 de abril de 1998.

- Art. 13* Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicaçlo 

• DULCE MARIA PEREIRA
(Of. n9 29/2000)

Ministério da Previdência e 
Assistência Social

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Gertncia Executiva cm GoiSnia 

Serviço de Arrecadação

Ú OBTMU* m  9, DE 5 DE JULHO DE 2000

O Chefe do Serviço de Arrecadaçlo da Gerência Executiva em Goilnia-GO. no uso das atribuições que 
lhe conferem o artigo 70, incisos VI e XV do Regimento Interno aprovado pela Portaria MPAS n* 6.247, 
de 28/12/99, e considerando o que dispõe o item 26 da OS/INSS/DAF n* 207, de 08 de abril de 1999 e o 

. contido no Memo INSS/APS-08-001.04.0 Goiânia FUmboyant n* 734/2000 .resolve:

Art. I* • Cancelar a Certidlo Negativa de Débito-CND referente aos recolhimentos de contribuições 
previdenctárias a cargo do INSS n* 17794/2000-08.001.04.0, em nome de Filomena Maria de Oliveira, 
mat. CEI • 38.780.02587/62, por ter sido emitida indevidamente por este Instituto.

i ' - v . '
Art. 2* - Desta forma, tal documento é nulo de pleno direito, nlo produzindo quaisquer efeitos, devendo 
ser recusado por qualquer instituição pública ou privada à qual venha a ser apresentado.
! r .- ; í.‘ ■> ç-V.-t.iT.i.p jpv . ' !• ’ ç- • • :

. Art. 3* - O ato eventualmcnle praticado para o qual tenha sido apresentado dtado documento como prova 
de inexistência*de débito de contribuição previdenciária é nulo para todos os efeitos de acordo com o 
disposto no caput do art. 48 da Lei 8.212, de 24 de Julho de 1991 e alterações posteriores.

••.;***•
CARLOS ANDRADE FARIA

(Of. n9 224/2000)
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À Comissão Èspecial de Recursos do Programe dê Garantia da Atividade Agropecuária 
- PROAGftO, no uso de suas atribuições conferidas pelos Decretos n® 99.364, de 03 de julho de 1.990 
è n® 1.784, de 11 de janeiro de 1.996, e pelo seu regimento interno, aprovado pela Portaria Ministerial 

! hfl 534 dè 10 de novembro de 1.998, resolve dar provimento ao(s) recurso(s) abaixo relacionado(s), ao 
considerar que existiram possibilidades de avaliaçlo das perdas. .

Resolução
Banco

Proc/MA/CER Mutuário .
Agência

1326/2000 969/1998 WALTER LUIZ BERNARDI
BANCO DO BRASIL S.A. CASCAVEL

O valor da indenização será calculado pela administração do programa.
Estas resoluções entrarão em vigor na data de sua publicaçlo no Diário Oficial.

(Of. n9 392/2000)
LUIZ ANTONIO ROSSETTI 
Presidente da Comissão

Turma Especial de Julgamento
ATA DA 19 REUNIÁO EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2000

Ao vigésimo dia do mês de junho de dois mil, ás oito 
horâs e trinta minutos, na sala das sessões da Turma Especial de Julgamento da Comissão Especial de 
Recursos, no Edifício Sede do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em Brasília, Distrito 
Federal, reuniu-se o Colegiado a fim de dar inicio aoi trabalhos de julgamento dos processos constantes 
da pauta da 1* Reunião Extraordinária, sob a presidência do Dr. Luiz Antonio Rossetti, Presidente da 
CER. Estavam presentes, também, na ocasião, os demais representantes legais das Instituições que 
compõem a Comissão e que são os seguintes: Francisco Erismá Albuquerque, do Ministério da Fazenda - 
MF; Euclides José de Souza, do Banco do Brasil S.A.; Adelma Alves de Oliveira, da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária -  EMBRAPA; Luiz Carlos C. de Oliveira, da Confederação Nacional da 
Agricultura -  CNA; Leomar Menezes Duarte, da Associação Brasileira de Empresas de Planejamento 
Agropecuária -  ABEPA. Participou da seção o Sr. José Wilman da Silva, Vânia Lúcia G. Cardoso Peppe, 
do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. As demais Instituições, qúe também compõem 
legalmente o Colegiado, Banco Central do Brasil -  BACEN; Federação Brasileira de Bancos -  
FEBRABAN; Ministério do Planejamento e Orçamento -  M1PLAN; Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura-CONTAO, Organização das Cooperativas Brasilcira-OCB, estiveram 
ausentes desta Reunião. Os trabalhos foram secretariados pela funcionária Francisca Irian da Rocha.

• Foram julgadoá 58 (cinqOenta e oito) recursos administrativos de mutuários de várias instituições 
financeiras constantes da pauta de julgamento, os quais estão discriminados no termo de convocação 
ânexo A presétité ita. Durante o período de julgamento, aá reuniões também foram presididas pelo Sr.:
Josá Wilman da Silva, presidente da 1* Turma Regional de Julgamento e 1° vice-presidente da CER.
Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às dezoito horas e trinta minutos do dia 21 de . 
junho de 2000. Na forma de costume, eu, Francisca Irian da Rocha, na qualidade de Secretária, lavrei a • 
presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim expelo Sr. Presidente da CER. Brasiliá. 21 
de junho de 2000. FRANCISCA IRIAN DA ROCHA - Secretária, IXJIZ ANTONIO F06SLTH -  Pre 
sldente. , 4 . ••• . • .

3* Turma de Julgamento Regional
' ÁTA DA 1? REUNIÁO ORDINÁRIA .
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 1999

Ao décimo sexto dia do mês de novembro d r í __
novecentos e noventa e nove, ás oito horas e trinta minutos, na sala das sessões da 3* Turma Regional de 
Julgamento da Comissão Especial de Recursos, no Edifício Sede do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento, em Brasilia, Distrito Federal, reuniu-se 0  Colegiado a fim de dar inicio aos trabalhos de 
julgamento dos processos constantes da pauta da I* Reunião Ordinária, sob a presidência do Dr. José 
Cavalcante Beserra, representante do Ministério da Fazenda e Vice-Presidente desta Comissão. Estavam 
presentes, também, na ocasião, os representantes legais das Instituições que compõem a Comissão e que 
são os seguintes: Vânia Lúcia Oimenes Peppe, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento; Adelma 
Alves de Oliveira, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -  EMBRAPA; Paulo Eduardo Lopes 
de Brito, do Banco do Brasil S/A.; Luiz Carlos C. de Oliveira, da Confederação Nacional da Agricultura -  
CNA; Leomar Menezes Duarte, da Associação Brasileira de Empresas de Planejamento Agropecuária -  
ABEPA. Participou da seção o Enio Pinto Vidal, Maria Solange F. Costa, José Wilman da Silva, Mary 
Júlia de S. Ramos, Jacildo da Silva Duarte e Célia Regina C. Ferreira; do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento; todos representando suas instituições quando necessário. As demais Instituições, que 
também compõem legalmente o Colegiado, Banco Central do Brasil -  BACEN; Federação Brasileira de 
Bancos -  FEBRABAN; Ministério do Planejamento e Orçamento -  M1PLAN, Organização das 
Cooperativas Brasileiras -OCB, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG, 
estiveram ausentes desta reunião. Os trabalhos foram secretariados pela funcionária Francisca Irian da 
Rocha. Foram julgados 648 (seiscentos e quarenta e oito) recursos administrativos de mutuários de várias 
instituições financeiras constantes da pauta de julgamento, os quais estão discriminados no termo de 
convocação anexo i  presente ata. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às dezoito 
horas e trinta minutos do dia 14 de dezembro de 1999. Na forma de costume, eu, Francisca Irian da 
Rocha, na qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim r. 
pelo Sr. Presidente. Brasília, 14 de dezsibro de 1999. FRANCISCA IRIAN DA ROCHA - Se 
cr etária, JOSfi CAVALCANTE BESERRA - Presidente.

(Of. n9 392/2000) •

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
DESPACHO DA PRESIDENTA 
Em 15 de julho de 2000

(Of. n9 392/2000)

• f. V

1‘ Turma de Julgamento Regional

ATA DA 1? REUNIÁO ORDINÁRIA 

' REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2000

Ao vigésimo segundo dia do mês de maio de dois mil, 
i s  oito horas e trinta minutos, na sala das sessões da I* Turma Regional de Julgamento da Comissão 
Especial de Recursos, no Edifício Sede do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, em Brasilia. 
Distrito Federal, reuniu-se o Colegiado á fim de dar inicio aos trabalhos de julgamento dos processos 
constantes da pauta da I* Reunião Ordinária, sob a presidência do Dr. José Wilman da Silva, 
representante do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e vice-presidente desta Comissão. 
Estavam presentes, também, na ocasião, os representantes legais das Instituições que compõem a 
Comissão e que são os seguintes Adelma Alves de Oliveira, da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária -  EMBRAPA; Euclides José de Souza, do Banco do Brasil S/A.; Luiz Carlos C. de 
Oliveira, da Confederação Nacional da Agricultura -  CNA; Leomar Menezes Duarte, da Associação 
Brasileira de Empresas de Planejamento Agropecuária -  ABEPA; José Erandir da Rocha, da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura-CONTAG; Francisco Erismá Albuquerque, do 
Ministério da Fazenda-MF . Participou da seção o Vânia Lúcia G. Peppe, Jacilldo da Silva Duarte, Célia 
Regina C. Ferreira, Mary Júlia de S. Ramos, do Ministério da Agricultura e do Abastecimento; todos 
representando suas instituições quando necessário. As demais Instituições, que também compõem 
legalmente o Colegiado, Banco Central do Brasil -  BACEN; Federação Brasileira de Bancos -  
FEBRABAN; Ministério do Planejamento e Orçamento -  MíPLAN, Organização das Cooperativas 
Brasileiras -OCB, estiveram ausentes desta reunião. Os trabalhos foram secretariados pela funcionária 
Francisca Irian da Rocha. Foram julgados 159 (cento e cinqOenta e nove) recursos administrativos de 
mutuários de várias instituições financeiras constantes da pauta de julgamento, os quais estão 
discriminados no termo de convocação anexo à presente ata. Retirado de pauta para posterior apreciação 
o processo MA/CER/N® 829/99. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados às dezoito 
horas e trinta minutos do dia 06 de julho de 2000. Na forma de costume, eu, Francisca Irian da Rocha, na 
qualidade de Secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Sr

Presidente. Brasilia 6 de julho de 1999. FRANCISCA IRIAN DA ROCHA -  Secretária -  JC6Ê 
WIIMAN DA SILVA -  Presidente. .. . •

A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, no uso.de suas atribuições 
e. na forma dos Art. 215 e 216 da Constituição Federa), e de acordo com o disposto no Àrt. 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, e com a Medida Provisória N.° 2.049-20 de 29 de junho 
de 2000, e com a Portaria N.® 447 de 02 Dezembro de 1999 , outorgou os títulos de reconhecimento de 
donilnio às seguintes comunidades remanescentes de quilombos:
01 - Comunidade Remanescente de Quilombo de ltamoari, município de Cachoeira do Piriá-PA, em 
07/07/98;
Área: 5.377,6020 hectares •
02 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Mangai, município de Sitio do Mato-BA, em
30/01/99; >..■
Área: 153,8043 hectares

03 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Campinho da Independência, município de Paraty-RJ, 
em 21/03/99;
Área: 287,9461 hectares

04 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Curiaú, município de Macapá-AP, em 03/12/99;
Área: 3.268.94 Hectares .
05 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Barra. Bananal e Riacho das Pedras, município de Rio 
de Contas-BA, em 22/12/99;
Área: 1.339,2768 hectares

r . . .
06 - Comunidade Remanescente de Quilombo de São José. Matá, Cuecé, Apui, Silêncio, 
Castanhanduba, município de Óbidos-PA, em 08/05/00;
Área: 17.189.6939 hectares

07 - Comunidade Remanescente de Quilombo Porto Coris, município de Leme do Prado-MO, em 
08/07/00;
Área: 199,3001 hectares

08 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Kalunga, município de Monte Alegre. Teresina e 
Cavalcante, em 14/07/00;
Área: 253.191,720 hectares

09 - Comunidade Remanescehte de Quilombo de Mocambo, município de Porto da Folha-SE, em 
14/07/00;
Área: 2.100,54 hectares . •

10 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Rio das Rãs, munícipio de Bom Jesus da Lapa-BA, 
em 14/07/00;
Área. 27.200 hectares;
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11 - Comunidade Remartescente de Quilombo de Ivaporanduva, município de Eldorado-SP. em
• M/07/00; .

Área: 3.158.II hectares

12 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Fumas do Dionlsio, município de Jaraguari-MS, em 
14/07/00;
Área: 1.031.8905 hectares | .

13 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Furnas da Boa Sorte, município de Corguinho-MS,
em M/07/00; • '
Áreâ: 1.402,3927 hectares

14 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Santana, município de Quatis-RJ, em M/07/00;
Área: 828.12 hectares

15 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Mangai/Barro Vermelho, município de Sitio do Mato, 
em M/07/00;
Área: 7.615,1641 hectares

16 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Castainho, município de Gafanhuns-PE, em 14/07/00; 
Área: 163,6000 hectares

17 - Comunidade Remanescente de Quilombo Mata Cavalo, município de Nossa Senhora do
Livramento-MT * *
Área: 11.722.4613 hectares

18 - Comunidade Remanescente de Quilombo de Conceição das Crioulas, Salgueiro-PE, em M/07/00;
Área: 16.865,0678 hectares • .

(O f. n9 3 1 /2 0 0 0 1
DULCE MARIA PEREIRA

Art. 5® Poderão tomar parle diretamente do leilão, apresentando propostas, os detentères 
contas individualizadas na CETIP e que estejam habilitados a participar em leilões eleyónii 
promovidos por aquela Central.

Art. 6o Serio aceitas, no máximo, cinco propostas por participante, por intermédio de 
eletrônico, que deverlo especificar o preço unitário ofertado e a quantidade de títulos pretendida.

Art. 7® Serio aceitos, além de valores em espécie, os créditos securitizados de 
responsabilidade da STN e os Títulos da Divida Agrária -  TDA registrados sob a forma escriturai na 
CETIP, que serio liqüidados com base nos percentuais sobre seus preços unitários apresentados no 
anexo, desde que livres de qualquer determinaçlo de bloqueio, administrativo ou judicial.

Art. 8® A seleção das propostas vencedoras será efetuada com base no critério de melhor 
preço ofertado, que serio ordenadas pela ordem decrescente de preços.

Parágrafo único. Á STN é reservado o direito de recusar as propostas integral ou 
parcialmente, desde que os preços propostos nlo atinjam valores considerados adequados.

Art. 9® A liqflidação financeira das propostas aceitas, no caso de litilizaçlo de créditos . 
securitizados e TDA, será efetivada, por intermédio da CETIP, pela multiplicação dos percentuais de 
cada ativo, apresentados em anexo, pelo preço unitário referente ao valor de face informado no sistema 
“securitizar" da CETIP, no dia imediatamentè anterior à liqflidação financeira, nlo se admitindo 
atualização p iv-ra ta .

§ I® Na liqflidaçlo a que se refere o capul deste artigo, serio observadas as quantidades 
inteiras dos créditos securitizados e TDA, nlo se admitindo sua utilização fracionária nem excesso do 
valor total sobre o ofertado.

§ 2® Na ocorrência de valores nlo exatos, as diferenças deverlo ser cobertas com recursos em 
espécie. •

Ministério da Previdência e 
Assistência Social

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA INTERMINISTERIAL NÇ 65, DE 14 DE JULHO DE 2000 

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no uso das atribuições que lhes confere o 
art. I® da Portaria Interministerial n® 279, de 22 de julho de 1999, e tendo em vista o disposto no § 5®,

- ari. 3®, da Lei n® 9.711, de 20 de novembro de 1998, resolvem  i • , . ’

• ’ , . ‘ •• • • .

,.i. . . . Art. I® O leilão de Certificados da Divida Pública Mobiliária Federal - Instituto Nacional do
Seguro Social - CDP/INSS, a serem emitidos com a finalidade exclusiva de amortização ou quitação de 
dividas previdenciárias, definidas nesta Portaria, nos termos da Lei n® 9.711, de 20 de novembro de 
1998, será realizado observadas as condições previstas nos artigos subseqflentes.

Art. 2® O leilão a que se refere o art. I® será realizado observadas as datas, horários e 
requisitos indicados a seguir:

. I - data do acolhimento das propostas e do leilão: 19 de julho de 2000;

II - horário para acolhimento das propostas: de 10:00 às 12:00 horas; .

. III - divulgaçlo do resultado do leillo pela Central de Custódia e de Liqflidaçlo 
Financeira de Títulos - CETIP: na data do leilão, a partir das 17:00 horas;

IV - data da emissão: 20 de julho de 2000;

. V - data da liqflidaçlo financeira: 20 de julho de 2000.

VI -  critério de seleçlo das propostas: as propostas serão ordenadas obedecendo-se 
orOem decrescente de preços e a.seleção das propostas vencedoras será efetuada com base no critério de 
melhor preço para o Tesouro Nacional.

Art. 3® O CDP/INSS terá as seguintes características:

Titulo Prazo de vencimento Quantidade de 
CDP/INSS

Valor Nominal 
(em R$)

Atualização do 
Valor Nominal

CDPflNSS Na apresentação 5.000 1.000,00 ! TR do dia da
pelo INSS, até 30 1 emissão, com
anos da emissão correção mensal.

Art. l0. As instituições que tiverem suas propostas aceitas deverão efetuar a transferência 
dos créditos securitizados e TDÀ para a STN, impreterivelmente, na data de liqflidaçlo.

Parágrafo único. Na falta de transferência dos referidos créditos, bem como de eventuais 
diferenças, estes valores serio liqflidados, em espécie, por intermédio da CETIP, somente ocorrendo a 
liberação dos certificados após a liqflidação financeira definitiva da operação.

Art. II. Na formulação das propostas deverlo ser indicados: preço unitário de aquisição, 
com duas casas decimais, e o montante de certificados, contemplando quantidades múltiplas de dez 
títulos, sendo desconsiderada a proposta que nlo atender as condições acima.

- Art. 12. Atingida a quantidade ofertada com empate nos preços unitários das ofertas, os 
títulos serão entregues proporcionalmente às quantidades pretendidas por participante, desprezando-se as 
frações.

Art. 13. Todos os créditos do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cujos fatos 
geradores tenham ocorrido até março de 1999 serão passíveis de quitação com CDP/INSS, com 
prioridade para os débitos inscritos em divida ativa.

! ’ Parágrafo único. No caso de pagamento parcial de divida previ d enci ária parcelada, a
amortização será feita sempre da última para a primeira parcela independente da quantidade de parcelas 
a serem quitadas.

Art. 14. Para efeito da aplicação do disposto no § I® do art. 3® da Lei n® 9.711/98, ficam 
enquadradas as empresas cujo débito total não ultrapasse R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), restritos 
aos créditos previdenciários cujos fatos geradores tenham ocorrido até março de 1999.

Art. 15. O leillo poderá ser cancelado ou adiado a qualquer tempo pela STN, mediantiç 
comunicaçío feita pela CETIP.

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçlo.

FABIO DE OLIVEIRA BARBOSA 
Secretário do Tescuro Nacicnal

JOSÉ CECHIN
Secretário Executivo do Ministério 

da Previdência e Assistência Social

Art. 4® Caberá à CETIP acolher e processar as propostas, divulgar oS resultados do leilão 
npós prévia manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e promover a correspondente 
liqflidação financeira. , ' .

ã tFvõs PERCENTUAL SOBRE O PREÇO UNITÁRIO
I. CRÉDITOS SECURITIZADOS
AERO920I16
AORO950Í16
AORO9606I5
CSTN980115
CSTN9909I5
CVSA97010)
CVSB970I0I
DISA9506I5
DISB9506I5
D1SC9306I3
DISD930616
ELET9403I6
ELET9507I6
EMBR940701 .
ESTD9709I5
EXTE960815
EXTE990113
IAAA9506I5
IAAA9507I5

66.06% 
82.70% 
89.38% 
83.60% 
85,59% 
46.73%
29.12%
97.24%
96.53%
95.69%
93,60%
64.79%
54.33%
77,64%
75,63%
59.63%
51.09%
90.22%
91,11%
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EXCEUMTÍSSIMO SENHOR $ à z  DA 2* VARA C ± V a  FEDERAL DE SÃO 
PAULO (SP). VÍ' T

PpcÍcísm  94.0Q.20556-2 - Aç3o Ordinária 
Autort ADAIR PEDROS© DE MORAES * outro» 
Mui UNIÃO FEDERAI e outro»:#'* V •>"
--------------- —--------*rrrr*+rr----

• r*  
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Q* Quilombo» n5o s5o, apcno» o axtmplo do pcssado, assim eotn# 
foram e mai* bem sucedida formo d.» lufo contra a «xplowéío 

escravocrata, farnecerom oo longo do tempo a coragem « o* g«te* 
Kcr̂ tcp» pora o» atuais comunidades « área» de conflito que, m*»ma 

r"; a despeito d« serem vista* como fadada» ao deíopofaelmento, 
representam o mqi» espetacular eorttra-porrto à lijlea cepfta|!sto d» 

;' expanrfo da propriedade Individual absoluta de hejo.
‘ (Diroas Salustiano da Silvo)'

.■.•••tr.-.-y r  ■■■ ■■ : -  -r. -
rV;*

Vem o MINISTÉRIO'PÚBLICO FEDERAL, em atençSo ao venerando 

despacho de fls, 1319, dizer o quanto segue.

«« 3»jjí‘* «<r Bruniu penpM tlvaj • limitei no Dlrtilo oficial. Int CHAGASi Silvio 
(Urgi). Uvt>tv 3* eílrrítrt cM IalttrrtaU ya. SSo Paulo < Â .i« d < m íc » ,  ÍÍÍ4 , p .  W , 0 ,
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Trata-«c de oç8o declaratória cumulada com açõo ordinária, proposta há 

quase seis anos, com pedido que congrega, basicamente, duas pretensões: uma de 

cunho dedaratório, visando obter o reconhecimento dos remanescentes de 

comunidade de quilombos, e outra de caráter condanaiório, para que o Un.lSo 

delimite e demarque a respectiva área, emitindo o competente tftulo de 

propriedade para registro. ; .

LEÔITIMAÇÃO ATIVA
• :t

Se o pedido fosse julgado procedente, o propriedade haveria de ser 

reconhecida em caráter indivisível, tendo como titular a tradicional comunjdqde 

quilombola ocupante da área. A fprmaljzqçao. desse reconhecimento Implicaria!

(i) ou bem aceitar como titular, uma pessoa jurídica que represente os

interesses (solução de inegável apelo pratico e já utilizada, por exemplo, 

quando da eserltiipa de atestação de domínio à Associação de Moradores 

do Campinho, em Paraty-SJ, gravoda com as cláusulas de lnaljepab||lç|ade, 

impenhorabilldade e reversõo ~ fls. 1.228/1.239), .

(ii) ou bem construir uma alterppt^o ioçvadora, atribuindo a propriedade ò
' , ' r J l i : : ;  ' i ; , .; , ' ,

comunidade (ente desprovido de personalidade Jurídica) de modo
• < t i '' 8 ' ''• * " • ' ••'
indistinto (ql|fuso|,* Essa a solução adotada pelo Juiz Federal titular.da 7"

Vara em $olyadpr, Df, Wilson Alves Souza, em sentença da Aç3o
' í ' í * ' ■ ■'••‘‘.V  • |,:

Ordinária 93.1229A-3, datada de 30 de Julho de 1999 (fotocópia em
' •• 2 Í ' % !Í :  V':-; '

•~rr-
“A» denominadas J tr ra s  d« Pr«tfi compreendem aqueles dooilnto* doados, entrejue» ou adquiridas, cu* ou 

ifm forrnaliiaçlo juridjc» *J eT R ? £ W » ‘ A P * ,t |r  tf» «I.ÇJ»gr»g*t#e do gmntfts propriedades
monoculturas. Oi deacendcntca dc tais raniíltns pcrmnnecem ntslas terras liá várias geraçjes sem procederem 
ui formal da partilha e sem delas «  apoderaram Individualmente. Çerando, omIm, utn sLstema fnndado por ' 
laco> de consanguinidade, onde sobressaem ó compadrio e as formalidade* u lo  recaem, necaiiariamenta, 
sobre os indivíduos, pondo as lamlll»» acim a de multai dAJ ex ig f iic ia í MCiuisi isso leva ã indivisibilidade do 
pntriinénlo dessas unidades soclnil circunictitas nunia base fixa, considerada comum, essencial e Indivisível. 
SSo território* d» irobaUM si UbarsIadametiM qtmlí U lMt*m *»»npSH1s»m*i" fRllH*í*i niSHSla »ll
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anexo), contemplando os remanescentes dos quilombalas da Comunidade
. ' l!

Negra Rio das Rüs.

Qualquer dessas soluções demonstra u inviabilidade de uma titulação 

individualizada, ainda que em nome de diversas pessoas físicas. .

Sendo assim, oplna-w pela exclusdo dos autores lnlçlalm«nte arrolados, 

com extínçSo da lide sem julgamento de mérito em relaçBo a eles, e a 

permanência da titularidade processual ativa com « A&SQÇIAç Xo  QUIIOM&O 

DE IVAPORUpJDUV/A, que jd hçtyla «Ido ppsterlormente admitida ao presente feito 

(fls. 877/892 e 906); . ' '

LEGITIMAÇÃO P45SIVA
. \  • .

Improcede a alegação da co-ré União Federal, de Ilegitimidade passiva para c

causa. Conforme salientado qm qnterjor manifestação deste Ministério públlço

Federal, através do Procurador dp República Dr. Januário Paludo (fls. 814); ‘Qgqnto

à legitimidade passiva, sem dúvida a primeira e principal legitimada i  a UnlSp
' '■ . . ■ . 

Federal, porque a Constituição Federal, ao reputar pqtritft$pio cultural brasileiro
■ ", ’• ’ ’ ’ • ’ • ‘ % . ’ * ’ '  ’ \ ’ ,

(art. 216, *caput') e ao t pfpbgr todos os a (tios detentores de reniin|sc$'n.çias

histéricas dos antigos quilombos, Imputou à UniSo Federal o. dever de ser proferido
• ■ •• f*. ■ • • ■

(sic)...'. Outra manifestação do órgão ministerial, desta felfa pela voz dq

Procuradora da República Drq. Isabel Çrlstlno Groba Vieira (fls, 1.002/1,003), 
í . *1/ ‘ . 1 

reforça a tese da legitimação ativa do União Federal, . .
• •

Com efeito, compreende-se bem a dlstrjbplçgo cpns+ltudonal de competfnclq 

relativa ao reconhecimento (e conseqUente titulação) das terras tradicionalmente 

ocupadas pelos qullombolas, a partir de uma leitura conjugada - é dizer, uma 

interpretação sistemática - dos concernente-S dispositivos da Constituição da
<

NV
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Repúblico. Assim, embora esteja prevista a competência material comum de todos 

os entes da federação para proteger as bens de valor histórico e cultural (art, 23, 

H l), corn o que fica claro que a competindo federo! não é exclusiva, por outro lado 

essa competência federal é inafastdvel e prevalece especialmente no tocante à 
emissão dos títulos de propriedade (art, 68 ADCT), por força da qualificação como 

'patrimônio cultural brasileiro* (entenda-se: nacional) e do tombamento dos ‘sítios 

detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos' (art, 216, caputt S 

5°).

A atribuiç3o legal e regulamentar de competências à FundaçSo Cultural 

Palmares para o procedimento visando ao reconhecimento da propriedade da terra 

ocupada pelos quilombolas (Lei 7,668, de 22 de agosto de 1980, e Portaria 25, de 12 

de agosto de 1995) hõo desinvestiu a União de sua competência originaria, eis que o 

Ministério da Culturo apenas delegou atribuições (que podem ser reassumidas a 

qualquer tempo, pois a Medida Provisória 1.911-12, de 25 de novembro cie 1,999, no . 

art, 14, IV, V ,  confere ao Ministério da Cultura o 'cumprimento do disposto no crt.

68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias', e este, por meio da
'V t

Fort orla 447, de 2 de dezembro d e 1.999, é que fez a delegação sob comento), além
i ’ '' '

do que a UniÕo nõo atribuiu à Fondoçõo Cultural Palmares a competência para
■ r (v " ■ J  •'•V !” ‘ ' 1 ; 1 ■ ’

desapropriar nem excluiu a necessidade de manifestação de outros órgõos federais 

(como a Secretaria de Patrimônio da União’, veja-se fl fls. 1.059), revelando que a 

atribuição de competências à referida Fundação sequer ocorreu em caráter 

exclusivo.

Todavlo, Ju*tiflca-s« a partidpaçõo da Fundoçõo Cultural Palmares na 

presente lide ao lado da União Federal, o que Já ocorreu formalmente com a 

citaçõo da primeira (aproveitando-se a presença da representante na audiência de 

22 de março deste ano - fls, 1,037/1,038) e com sua manifestação de fl$, 1,056 e s.
s
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Isso porque os efeitos de eventual condenação podem ser alcançados com a 

fundamental eo-partlcipaç2o da Fundaçõo Cultural Palmares.

Em definitivo, a Uniõo reconhece meu interesse na questão, com 0 edlçõo 

da mencionada Medida Provisória 1.911-12, conforme inclusivo atesta a Noto 

PGFN/CPA/N* 630/99, da Procuradorla-&eral da Fazenda Nacional (fls. 

1.246/1.240).

A legitimação do Estado de S2o Paulo, titular das terras devolutas que 

compõem a área ocupada pelos quilombolas de Ivaporunduva, e da empresa 

Alagoínha Participações e Empreendimentos Gerais, titular do restante dessa área, 

é inconteste.

f \ ' •

ÁREA OE DOMÍNIO PARTICULAR E DESNECESSIDADE DE DESAPROPRIADO

A sorte dos tradicionais ocupantes do drea remanescente de quilombos de 

Ivaporunduva está em que grande parte da terra é de domínio público, quer dizer, 

constitui-se de terras devolutas. Nõo há a sanha do senhoria privado a oferecer 

obstáculo às legítimas pretensões dos quilombolas, ao mesmo tempo em que é 

possivel a demarcaçõo e titulação dessa maior parte da terra no ümbito 

administrativo,

Há, porém, uma parcela de domínio particular, Incrustada nas terras 

devolutas, cujo registro aponta a empresa Alagoínha Participações e 

Empreendimentos Gerais como titular, a despeito da secular ocupação pe/os 

quilombolas. A propriedade dessa parcela, e na verdade de toda a extensõo (terras 

devolutas inclusive), Já foi reconhecida e transferida automaticamente pela 

Constltulçõo (art. 68 ADCT). Da! porque a desnecessidade do procedimento 

expropriatório clássico, Eventual direito de proprietários anteriores Já nõo pode
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mais ser visto como um direito de propriedade, mas como direi to a reparaçHo 

econômica, a ser resolvido em perdas e danos. Segundo balmo de Abreu Dallari3, 

prevalece a propriedade dos quilombolas, que é determinada pelo Constituição, e as 

reivindicações patrimoniais dos eventuais detentores de título de propriedade 

deverdo ser dirigidas contra a Unido, para que se verifique a pertinência de uma 

i n d e n t a ç ã o .  •

Gssa consideração teárlca è  colorida pelas características do caso concreto. 

Trota-se de uma empresa ausente (debaldes os esforços em lacalizar-lhe o 

representante, pelo que necessária se fez a citaçdo por edital e a nomeação de 

defensor dativo), detentora de um título fictício, ve2 que jamais chegou a ocupar o 

área em quesfdo. Por conseguinte, a desapropriação, no coso, sabre ser logicamente 

insustentável (pois nõo há desapropriar o que Já ndo constitui mais propriedade), 

seria profundamente injusta e lesiva ao patrimônio público, pois implicaria o 

adiantamento (depásito) de dinheiro público em favor da empresa para «e obter a 

ImissSo na posse, sendo que a empresa talvez nunca aparecesse para reivindicar a 

compensaçdo financeira.

De todo mado, imperativos de economia processual recomendariam que se 

utilizasse esta mesma relação processual que discute a propriedade dos quilombolas 

sobre a terra de Ivaporunduva por eles ocupada, para acertar aquela indenização ao 

anterior proprietário porticulor, Menhum sentido haveria em se instaurar um 

procedimento exproprlatórlo ou até um eventual litígio Judicial para, somente 

depois, poder-se reconhecer formalmente a propriedade dos quilombolas;. tonto 

mais quando o suposto proprietário particular é ausente.

3 Ptieitra proferida oa mcaa “rtconheclment? d»s iem j ocupadas por <oatuald«d« r«m*neM«ot»» de 
quilombos incidente! «m domlnla» partIcularai",/« ANDRADE, Lúeli (Org.). Desafmpar&o 
rtcanhedmcnW Jos ttMS <Í05 JHibMÒOÍaj, .Sh  PíUlO i CP1-5P, 1»97.
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Em termos processuais práticos», a presente demanda serve à perfeição 

para o reconhecimento da propriedade dos quilombolas sobre a terra de 

Ivaporunduva, delxando-se à eventual Iniciativa do indigitado proprietário 

particular (Alagoínha PartlcIpaçBes e Empreendimentos ferais) articular sua 

pretensBo Indenixatória.

O PRETENSO ATENDIMENTO AO PEDIDO ORIGINAIMENTE FORMUUDÓ

No longo período de duraçdo desta relação processual, os participantes n3o 

deixaram de desenvolver percursos administrativos no sentido do reconhecimento 

da propriedade dos quilombolas de Ivaporunduva.

Os Autores protestaram pela citação editalícia do titular privado de domínio, 

Alagoínha Participações e Empreendimentos Gerais, a fls. 971/972, o que ocorreu 

em 10 de dezembro de 1997 (fls. 977/978); a contestação desta, por defesa 

dativo, deu-se em termos genéricos (fls. 995/996), Por Ultimo, os Autores 

obtiveram a concordância do único confrontante particular da área em questão (fls. 

1.314/1.315), atendendo à advertência da Estado de São Paulo, de fls, 1.252.

O co-réu Estado de $ão Paulo realizou os levantamentos de dados e demais 

procedimentos necessários para conferir a legitimação de posse relativa à parte da 

área correspondente às terras devolutas estaduais, Isso implicou, inclusive, a 

redesignaçao da Área de ProteçSo Ambiental da Serra do Mar (Decreto 43.651, de 

26 de novembro de 1.998, referido a fls, 1,045), com o que ficou sem efeito um dos 

argumentos da contestação (fls. 990).

A ca-ré UnISo, através da FundaçSo Cultural Palmares, valendo-se 

amplamente da demarcação realizada pelo Gstcdo de São Paulo (através de convênio 

com o Instituto de Terras da Estado de 53o Paulo - ITESP), ultimou o
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procedimento administrativo de regulorizaçõo das terras dos quilombolas de
li

Ivaporunduva, tudo conforme a manifestação de fls, 1,056/1,060 (que alude ao 

Procedimento Administrativo 01420.000306/98-83, com a realização de diversas 

etapas, tais como identificação, reconhecimento, memorial descritivo, dcmareaçõo e 

levantamento cartorlal), O reconhecimento federal da comunidade de Ivaporunduva 

enquanto remanescente de quilombo deu-se no final do ano passado (publicação no 

Diário Oficial da Unido de 24 de dezembro de 1.999) pela Fundaçõo Cultural 

Palmares, Faltou o reconhecimento formal do propriedade, com a emissõo definitiva 

do título, bem como a competente registro imobiliário,

Como se constata, o objeto das pretensões dos Autores está o um passo 

do esgotamento, mas ainda n3o foi plenomente esvaziado em qualquer da* 

dimensões declaratórla (pois falta a emlss3o do titulo, que consagra o 

reconhecimento da propriedade) ou constitutiva (pois falta o registro 

imobiliário, que consagra a transferência da propriedode), pelo que ainda 

encontra sentido um provimento jurlsdlcional,

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

As preliminares argüidas pelas contestações apresentados sõo 

manifestamente improcedentes,

Os diversos estudos e demais levantamentos realizados pelos órgõos 

competentes demonstram cabalmente o que se constata facilmente, a saber, a 

posse tradicional da comunidode qullombola em Ivaporunduva. A própria Fundaçõo 

Cultural Palmares ofirma, dem margem a dúvidas; ‘A realização de vistoria i  

desnecessária por estar largamente provado no processo administrativo e nos autos 

;;er a comunidade de Ivaporandyva remanescente de quilombo e ocupante da área,

binômio inseparável para a obtençõo do pleito.' (fls. L059).
' ' >

i
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Embora a Uni3o Federal e o Estado de S3o Paulo tenham protestado pela 

produçSo de provas (fls. 1.040 e 1.254, respectlvamente), n3o lograram justificar 

essa desarrazoada postulação, que só viria tumultuar ainda mais o presente feito, já 

recheado de elementos Instrutórios e suflcientemente maduro para dccisdo.

Isto posto, parece Indicado o julgamento antecipado da lide, no» termos 

do art, 330, I, do Código de Processo Civil, como parece te r  lucidamente 

intuída o MM, Dr. Andri Custódio NekatscKalow quando da cudlíncla de 

tentativa de conciliação (veja-se o termo de fls. 1.037, item 2),

CONTEÚDO PROVÁVEL DO PftOVIMÉNTO JURISDICTONAI
. : . - V í . 

' • • .> _ ’
Como visto, a evolução da questSo objeto deste processo aproximou-se de

uma soluç3o administrativa de pleno reconhecimento da propriedade de 

Ivaporunduva aos quilombolas da Associação autora.

Para o reconhecimento formal dessa propriedade (pretensão de cunho 

declaratÓrlo), segundo nos esclarece o própria Fundação Culturcl Palmares a fls. 

1,059/1.060, faltou a emissão do competente título de reconhecimento de domínio, 

cujo modelo inclusive Já está elaborado (fls. 1.231/1.224). Caso este douto Juízo 

entendesse que o reconhecimento formal da propriedade já ocorreu, teríamos o 

Julgamento do processo no mérito, favorável quanto a essa parte do pedido, por 

força de reconhecimento de procedência pelo réu (Código de Processo Civil. art. 

269, II).4

4 0  reconhecimento d» procedineli do p«dldo do autor i ata privativo d» «ujeito passivo o dl «Mjo à 
proitinoi» de decliâo fovorívtl (GRECO FILHO, Vleante. Direito Processual Chil Brasileiro. Sla Paulo i 
Saraiva. 1999, p. 73), Por eonsrqOlatiâ, incumbem ao vencido Jnuí o eucargoa da aucumblucia, conformo o 
aii. 30 do CWljo de Processo Civil (NERY;JUNIOR, Neljon, e NERY, Roía M, Aadrad*. Código deProenso 
C M I comentado c legiU afãó processual civil extravagante em vigor, 4, rd. Si o Poulo i Revliia dos Tribunal», 
I999,t», 44Tl.
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Para a formalização da transferência de propriedade (pretensão de cunho

l«l“, pela procedência do podido formulado nesta demanda, para o efeito de je 

conceder à União Federal t  à Fundação Palmares prazo único de trinta dias 

para a emissão do competente título de reconhecimento de domínio, em nome 

da Associação Quilombo de Xvaporunduva e com as notas de Inallenabllldade,” 

impenhorabllidade e r«vers3o, das terras remanescentes de quilombos, 

conforme a discriminação realizada e nos termos do modelo apresentado a fls. 

1.221/1.224, bem como para que a União Federal leve o título ao competente

Registro de Imóveis, sob pena de adjudiçcç3o compulsória, ou seja, 

determinação deste douto Juízo a que o cartório de registro de imóveis 

proceda à Inscrição referida (art. 221, IV, da Lei 6.01S, de 1.973).

Por último, lastima este Ministério Público Federal que os autos lhe tenham 

vindo antes das manifestação das. partes, determinadas a fls. 1.310, Por economia 

processual, o presente parecer é emitido desde logo, solicitando ocasião para novo 

pronunciamento apenas se os neferldas manlfestaçães o justificarem.

Ressalte-se  a oportunidade histórica que a Justiça Federal encontra 

para, após séculos de ocupação coletiva tradicional, quase doze anos desde a 

promulgação da Constituição da República e quase seis anos do Início deste 

processo Judicial, estabelecer O valioso precedente de determinação ò União 

Federal - Importante no presente caso e tanto mais Importante em Estados que 

se negam a reconhecer a propriedade dos quílombolas - para que emita o

. ]•

constitutivo), lmpãe-se o respectivo registro imobiliário, nos termos do art. 172 da

Lei 6,019, de 31 de dezembro de 1,973.

Opina, assim, este Ministério Público Federal, na qualidade de “fiscal da
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título de propriedade coletiva dai terras de Ivaporunduva, vetustos
• . 1» 

remanescentes de quilombos; ou para o registro automática da transferiêncla
de propriedade, em caso de reçglcJtrSrtelq,

é o parecer para que se faça, nem uma justiça de brancos para pretosi 

nem uma Justiça negra, mas simplesmente justiça.

S. Paulo, 22 de Junho de 2000,

, O " - - . -

■ . Y . x
' — ■— 1 ^  - j  '  '

Wa/ter Ciaudius Rothenbvrg 
mocmuDOR da repúsuca em b X o  movo



Ministério Público Federal

REFERÊNCIA

INTERESSADA

ASSUNTO

1 .

2 .

: Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.007262/99-47.

: 6a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF.

. Regularização fundiária da Comunidade Remanescente de Quilombo 
Campinho da Independência, situada no município de de Paraty, Esta
do do Rio de Janeiro.

D E S P A C H O

Tendo em vista os últimos dados constantes no presente processo, 
determino que se oficie à Presidência da Fundação Cultural Palmares 
solicitando informações atualizadas sobre o andamento do assunto, 
notadamente quanto às pendências acerca do registro cartorial da área.

Após resposta da FCP, retome-me o assunto

Brasília, c I de de 2001

JOSÉ ROBERTO FIQUEIREDO SANT0RO  
Procurador Regional da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão



M IN IS T É R IO  P Ú B L IC O  F E D E R A L
6a Câm ara de C oordenação e  Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO/N0 /2001/CaDIM /M PF Brasília, de de 2001

Assunto: Requisita informações atualizadas sobre o andamento das questões tendentes à con
clusão do processo de titularização da área ocupada pela Comunidade Remanes
cente de Quilombo de Campinho da Independência -  Paraty/RJ.
(Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.007262/99-47).

Senhor Presidente,

Encontra-se em andamento nesta 6a Câmara de Coordenação e Revisão o
Procedimento Administrativo MPF/PGR/N0 08100.007262/99-47, que trata do 
acompanhamento das questões relacionadas à identificação e reconhecimento da Comunidade 
Remanescente de Quilombo de Campinho da Independência, situada no município de Paraty, 
Estado do Rio de Janeiro.

Assim sendo, e tendo por objetivo a instrução do aludido processo, vimos à
presença de Vossa Senhoria para solicitar a gentileza de encaminhar informações atualizadas e 
pormenorizadas sobre o andamento do assunto no âmbito dessa Fundação, notadamente 
quanto aos aspectos relacionadas às pendências no que diz respeito ao registro cartorial da 
área, tendo em vista a publicação de DESPACHO publicado no Diário Oficial da União (Seção 
1) do dia 18 de julho de 2000, acerca da outorga de título de reconhecimento de domínio da 
referida comunidade.

Na certeza de podermos contar com o atendimento do pleito em tela, dentro do
menor espaço de tempo possível, aproveitamos a oportunidade para renovar os nossos 
protestos de elevada estima e distinta consideração.

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. CARLOS ALVES M OURA
MD. Presidente da Fundação Cultural Palmares
N E S T A



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A TA  DA 212a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENACÃCFE >REVISÃO
Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2001, às 9:00 (nove) horas, na sede da Procuradoria 
Geral da República - sala 101 - Brasília (DF), em sessão extraordinária da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Dra. Ela Wiecko 
Volkmer de Castilho, a Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira e a Dra. Raquel Elias 
Ferreira Dodge. Foi deliberado:

ITEM 02

Redefinição do critério de distribuição de processos entre os membros da 6a CCR. Em função da 
decisão tomada pela Câmara em 17.04.2001 (210a Reunião), em atendimento ao pleito formulado 
pelos membros suplentes na ocasião, foram redistribuídos entre os membros titulares os Estados que 
cabiam ao Dr. José Roberto Figueiredo Santoro e ao Dr. Luciano Mariz Maia. Decisão: Após a 
divisão dos referidos Estados entre os titulares, assim ficam divididos os Estados da Federação entre 
os membros:
Dra. E la Wiecko: AM, SC, PR, RS, AP, SP, DF, CE, PI;
Dra. Deborah Duprat: MS, RR, MA, MT, PA, TO, RJ, ES, RN;
Dra. Raquel Dodge: BA AL, RO, GO, MG, SE, AC, PE, PB.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° 34S /2001 /CaDIM /M PF Brasília, i  %  de outubro de 2001

Assunto: Reiteração do Ofício referente ao PA. N° 1.00.000.007262/99-47.

Senhor Presidente,

Foi encam inhado a esse Órgão o Ofício n° 076, em 12.03.2001 (cópia 
anexa), mas até a presente data não obtivemos a resposta.

Em face da urgência que o assunto requer, reiteramos os termos do citado
expediente.

Atenciosam ente,

D E B O R A H  M A C E D O  D U P R A T  D E  B R IT T O  P E R E IR A
Procuradora Regional da República 

M embro da 6a Câmara de Coordenação e R evisão

A  Sua Senhoria o Senhor
C A R L O S A L V E S  DE M O U R A
MD. Presidente da Fundação Cultural Palmares
N ESTA
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MINISTÉRIO DA CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES

OFÍCIO 1Y55 /2001/ASSEJUR/FCP/MinC.
Distribuição: 

Data:

R e s p o n s á v e l :

6A.CAM/000171/01

JÊebovah CMocf.... ^ ___  ̂ ^uptot de 'flritto Peietta
Prtcurailorj Regional da República 

Membro da 6.' Câmara d< Ccardenação e RevUá»

Brasília, 15 de março de 2001.

n i c f r i h i i i c S p :  Ü K í h  ■ O l

D ata: .............. rO .llo íj I Z- 0 0 1

R o sp o n sá v e l;____

Em atenção ao oticio n° 076/200 l/CaDlM /MPF, 
encaminho para Vossa Senhoria, cópia do Título de Reconhecimento de 
Domínio, registrado no Cartório do Unico Serviço Notorial e Registrai de 
Paraty-RJ, outorgado por esta Fundação Cultural Palmares à Comunidade de 
Remanescentes do Quilombo Campinho da Independência, localizada no 
município de Paraty-RJ.

Sem mais a acrescentar, ensejo votos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

CARLOS AL VES MOV RA
Presidente

Ilustríssimo Senhor
DR. JOSÉ ROBERTO FIGUEIREDO SANTORO
Procurador Regional da República
Membro da 6o Câmara de Coordenação e Revisão
Brasília-DF

C:\Mcus (loaimcntos\oHcios\(Jncio bncarrawwmatto cwaptrtwaoc

SBN Quadra 02 -  Ed. Central Brasilia -  CEP: 70040-904 -  Brasília -  DF - Brasil
326-1532/ (0 XX 61) 326-0X78 -  Fax: (0 XX 61) 326-0242 

ntregue na Ca * *“ 6. C âm ara  K-tnflil• mlinqrftc/>7lnalmgrp<! unv h r httn7/www nalmarpç unv hra 7 ts-maii
EnW D . . . J 0 3 . . . . àv/AJfeAoras

A ss. (n o m e)

R ecebido  por:

s. (n o m e)

palmarestopalmares.aov.br http://www.palmares.gov.br
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E 
RECISTRAL DE PARATY / R J  

PRIVATIZADO
C.C.C. 3 0 .3 2 0 .2 3 8 /0 0 0 1 -6 5

Bei. VANDERLEI JERÔNIMO DE ARAÚJO 
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 06 /1996

CELINA VIEIRA DUARTE COELHO 
SUBSTITUTA - MAT. 94 /0790

E-mail: cartorio.ofic.unico@zii2 .com.br

Rua José Vieira Ramos, s/n° - B. de Fátima - Paraty - RJ - CEP. 23970-000 Tel. (024) 371-2893/Telefax (024) 371-1596 -

inexistência dos remanescentes dos quilombolas na área constante da presente 
matrícula, não mais servindo esta as finalidades que motivaram o ato de 
disposição, o imóvel reverterá à propriedade do ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, sem quaisquer indenizações sejam a que título for, de acordo com o 
disposto no § 3o, do artigo 68 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.- O 
imóvel constante da presente matrícula é gravado com as cláusulas de 
INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE, sendo o uso da terra restrito 
à moradia e atividades agropecuárias, artesanais ou outras, previamente, 
autorizadas pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e aos seus descendentes. O 
adquirente, fica terminantemente proibido transferir a qualquer título, ceder, ainda 
que gratuitamente, alugar, arrendar e dar em comodato e em garantia, no todo ou 
em parte o imóvel constante da presente matrícula.- O referido é verdade e dou 
fé.- Paraty, 23 de março de 1999. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, subscrevi e assino, (as.)

JOK- O referido é verdade e dou fé. Paraty, 23 de Março de 1.999. Eu, 
Vanderlei Jerônimo de Araújo, Registrador, mat. 06/1996, que 

ííglteí a presente certidão, subscrevi e assino.

VANDERIh[l JEÍ^)Nn^O D ^ R A Ú JO  
RESPONSÁVEL f e à d ^ E p f f iN T E -M A T . 06/1996

T 7 \

ÚNICO Slífjj 
DE P,

" A À  CORREGEDOR,A GERAL 
A*/.' ! DA JUSTIÇA RJ  <

SELO DE FISCALIZAÇÃO

hvtâlÃPRMk m w  
m&Gw'-6 5CGC («

. ío >4\ 371-2893 FAX 371-1596

°  SubsMu ta -  Mat, 94/0790
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or
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E 
REGISTRAL DE PARATY /  RJ 

PRIVATIZADO
C.C.C. 30 .3 20 .2 38 /00 0 1 -65

CELINA VIEIRA DUARTE COELHO 
SUBSTITUTA - MAT. 94 /079 0

Bei. VANDERLEI JERÔNIMO DE ARAÚJO
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 0 6 /1 9 9 6

E-mail: cartorio.ofic.unico@zaz.com.br

Rua José Vieira Ramos, s/n" - B. de Fátima - Paraty - RJ - CEP. 23970-000 Tel. (024) 371-2893/Tele^^,4^371-1596 -

matrícula foi adquirido pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, 
apartidária, representativa dos remanescentes de quilombos e seus descendentes, 
estabelecida no local denominado Campinho da Fazenda Independência, 2o 
distrito deste Município, com seu estatuto devidamente registrado nesta Serventia 
sob o n° 154, às fls. 06v/08v, em 25 de setembro de 1995, no Livro n° A-3, de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, inscrita no CNPJ sob o n° 02.582.747/0001
20, representada pelo seu Presidente, Senhor PAULO CESAR DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, artesão, portador da cédula de identidade RG. n° 10192312-6- 
IFP/RJ., expedida em 14 de agosto de 1992, inscrito no CPF/MF. sob o n°
037.078.047-71, residente e domiciliado no endereço supra, conforme Ata de 
Eleição da nova diretoria de 09 de maio de 1998, devidamente registrada às fls. 
002/002v, do Livro n° B-15, de Registro Integral de Títulos e Documentos, sob o 
n° 3956, em 26 de junho de 1998, desta Serventia, do ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Assuntos Fundiários CARLOS CORREIA, brasileiro, casado, Bacharel em 
Direito, portador da cédula de identidade RG. n° 1.118.370-IPF/RJ., expedida em 
27 de novembro de 1972, inscrito no CPF/MF. sob o n° 152.057.467-34, 
residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com Gabinete na 
Avenida Marechal Câmara, n° 160, 4o andar, Ed. Le Bourget, em decorrência de 
delegação conferida pelo Decreto n° 25.210, de 10 de março de 1999, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Poder Executivo, em 11 do 
corrente, expedido pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado em 
exercício BENEDITA DA SILVA, consoante decisão prolatada no 
procedimento administrativo de n° E-14/000.047/98, às fls. 194, pelo valor de R$
1,00 (hum real), atribuído pelas partes para os efeitos fiscais.- CONDIÇÕES^
Que, em caso de extinção da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., transformação ou alteração de seus estatutos, de modo 
a descaracterizar suas finalidades, por implemento de condição resolutiva, estará 
rescindida de pleno direito, sendo que o imóvel constante da presente matrícula, 
permanecerá com a sua destinação constitucional em favor dos remanescentes 
dos quilombos que se organizarão em outra Associação, se assim o quiserem, 
com apoio do ITERJ tomando o ESTADO as providências cabíveis com vistas à 
expedição de novo título. DA REVERSÃO - no caso de desaparecimento e
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E 
RECISTRAL DE PARATY /  RJ 

PRIVATIZADO
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COLINA VIEIRA DUARTE COELHO
SUBSTITUTA - MAT. 94/0790

Bei. VANDERLEI JERÔNIMO DE ARAÚJO
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E-mail: cartorio.ofic.unico@zaz.com.br

Rua José Vieira Ramos, s/n° - B. de Fátima - Paraty - R J - CEP. 23970-000 Tel. (024) 371-2893/Telefax (024) 371-1596 -

distância de 663,54 m até o marco M l9, deste segue com azimute de 330°32'04" 
e distância de 456,66 m até o marco M20, deste segue percorrendo com terras de 
João Amâncio e outros com azimute de 19°24'58" e distância de 66,12 m até o 
marco M21, deste segue com azimute de 314°H'29" e distância de 250,51 m até 
o marco M22, deste segue com azimute de 294°51'50" e distância de 42,79 m até 
o marco M23, deste segue com azimute de 232o! 6'57" e distância de 248,79 m 
até o marco M24, deste segue com azimute de 258°53'04" e distância de 420,10 
m até o marco M25, deste segue com azimute de 184°06'48" e distância de
157,54 m até o marco M26, deste segue com azimute de 290°15’17" e distância 
de 285,50 m até o marco M27, deste segue percorrendo com terras do Sr. Ozias e 
Outros com azimute de 02°41'24" e distância de 363,72 m até o marco M28, 
deste segue percorrendo com terras do Sr. Ademir com azimute de 76°03'32" e 
distância de 311,59 m até o marco M29, deste segue com azimute de 14°34'17" e 
distância de 253,39 m até o marco M30, deste segue percorrendo com terras do 
Sr. Eraldo e outros com azimute de 40°43'20" e distância de 578,56 m até o 
marco M 31, deste segue percorrendo com terras do Sítio Caladinho com azimute 
de 351°10'35" e distância de 198,83 m até o marco M32, deste segue com 
azimute de 347°23'08" e distância de 136,55 m até o marco M33, deste segue 
percorrendo com terras do Sítio Outra Banda com azimute de 322°59'40" e 
distância de 267,89 m até o marco M34, deste segue com azimute de 299°49'03" 
e distância de 193,05 m até o marco M35, deste segue percorrendo com terras de 
Benedito Gama com azimute de 32°23'47" e distância de 195,70 m até o marco 
M l, inicio da descrição deste perímetro, com área total de 287,946lha ( duzentos 
e oitenta e sete inteiros de hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um 
décimos de milésimos de hectares). Tendo os seguintes limites e confrontações: 
ao Norte com Benedito Gama, a Leste com Antônio Medeiros, ao Sul com 
Antônio Medeiros e a Oeste com o Sr. Eraldo e Outros.- PROPRIETÁRIO^ 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.- REGISTRO ANTERIOR^  235, fls 20, 
Livro n° 3-B, datado de 4 de abril de 1962, desta Serventia.- O referido é verdade 
e dou fé.- Paraty, 23 de março de 1999. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, subscrevi e assino, (as.) 
VJARAÚJO.- R-l-2159 - PROTOCOLO N° 5247= Nos tennos da escritura de 
atestação de domínio de 19 de março de 1999, lavrada no Livro de Notas n° 65, 
às páginas 332 a 339, Ato n° 078, desta Serventia, o imóvel constante da presente
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requerimento datado de 23 de Março de 1999, feito ao Responsável pelo 
Expediente, pelo Secretário de Estado de Assuntos Fundiário, Carlos Correia, 
que revendo em meu poder e Serventia, verifiquei constar no Livro n° 2-A, de 
Registro Geral de Imóveis, às fichas 2960 e 2961, referente à matrícula 2159, 
datada de 23 de março de 1999, pelo qual se verifica que o imóvel constante de: 
Uma área de terras com 287,946lha ( duzentos e oitenta e sete inteiros de 
hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos de milésimos de 
hectares), situada na localidade CAMPINHO, 2o distrito deste Município, com 
início no marco M l, pelas suas coordenadas planas, UTM, deste segue 
percorrendo o limite com terras de Benedito Gama com Azimute 94°57'17" e 
distância de 252,64 m, até o marco M2, deste segue percorrendo o limite com 
terras de Antônio Ricardo com azimute de 343°33'39" e distância de 545,42 m até 
o marco M3, deste segue com azimute de 75°25'03" e distância de 88,25 m até o 
marco M4, deste segue com azimute de 162°59'31" e distância de 515,75 m até o 
marco M5, deste segue percorrendo com terras de Benedito Gama, com azimute 
de 94°57'17" e distância de 216,52 m até o marco M6, deste segue percorrendo 
com terras de vários posseiros com azimute de 160°37'07" e distância de 456,98 
m até o marco M7, deste segue com azimute de 107°16'10" e distância de 166,51 
m até o marco M8, deste segue com azimute de 42°32’22" e distância de 543,35m 
até o marco M9, deste segue percorrendo o limite com terra de Severino Dantas 
Martins com azimute de 130°1 F46" e distância de 381,23 m até o marco MIO, 
deste segue percorrendo com as terras do Sr. Caetano com azimute de 138°27'05" 
e distância de 707,89 m até o marco Ml 1, deste segue percorrendo com as terras 
de Antônio Medeiros com azimute de 269°35'32" e distância de 157,41 m até o 
marco M12, deste segue com azimute de 195°48’08" e distância de 473,02 m até 
o marco M l3, deste segue com azimute de 292°44'43" e distância de 148,56 m 
até o marco M14, deste segue com azimute de 145°49'32" e distância de 676,32 
m até o marco M l 5, deste segue com azimute de 282°41'47" e distância de 
570,19 m até o marco M16, deste segue com azimute de 164°38'25" e distância 
de 163,40 m até o marco M17, deste segue com azimute de 269°07'01" e 
distância de 70,72 m até o marco M l 8, deste segue com azimute de 233°46'11" e

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo a solicitação contida no
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LIVRO N° 65 ATO N° 078

TESTEMUNHAS DE HONRA

PAG.: 339

Ú N K #  S E R V I Ç O  N O t M i A L  E  R E G I S T R A L  

P A R A T Y  -  P R I V A T I Z A D O
P re a ò ^ t^ i^ ^ co lp ^ J io  ji° 1, sob o n° 5247, íls. 386, em 23/03/1999, Registrado 

,tiWÀg&l960 e 2961, sob o n° 1, na Matrícula nu 2159.

# ° , ^  cPs> Paraty’ 23deMarç °de 1999■
o .v a  r \ / )

^ ^ A N D m B I  JÉRÇ>mAlb-'DE' A^ATJO

N° ANF 31506
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presente ato.- Paraty, 19 de Março de 1999.- (A.A.) VJAJRAÚJO - VANDER&P 
JERÔNIMO DE ARAÚJO - RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 
06/1996.- CARLOS CORREIA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CARLOS 
CORREIA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.- 
PAULO CESAR DOS SANTOS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C. - PAULO CESAR DOS SANTOS - PRESIDENTE.- 
THEOBALDO LISBOA - THEOBALDO LISBOA - PROMOTOR DE 
JUSTIÇA.- BENEDITO JOSÉ MELO DA SILVA - BENEDITO JOSÉ MELO 
DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL.- LUCIO JORGE MAIA DA 
CONCEIÇÃO - LUCIO JORGE MAIA DA CONCEIÇÃO - SERVENTUÁRIO 
DA JUSTIÇA.- SÔNIA GOMES ROCHA DA CONCEIÇÃO - SÔNIA GOMES 
ROCHA DA CONCEIÇÃO.-SE^^NTUÁRIA DA JUSTIÇA.- NADA MAIS -

tU Á v Q , VANDERLEI JERÔNIM OTRASLADADA HOJE.- Eu,
DE ARAÚJO, RESPONSÁVEL 'PELÒ EXPEDIENTE, MAT. 06/1996, que 
digitei o presente traslado, subscrevi e assino em público e raso.

EM TEST0 A VERDADE

VANDERLEI W ó jN ÍM O  DEÚRAÚJO 
RESPONSÁVEL PELO EÁ fED  ESTE - MAT. 06/1996 
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me foi dito, que aceita a presente Escritura, em todos os seus teimos e condições. 
Após a celebração, o Ato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no 
prazo de 20 dias conforme artigo 7o, parágrafo Io da Lei Complementar n° 8 de
25.10.85. Não haverá quaisquer ônus para lavratura e registro do presente título. 
Pelo OUTORGANTE, através de seu representante legal, me foram apresentadas 
as certidões, atualizada e negativa de ônus reais, quanto à maior porção do 
imóvel de propriedade do OUTORGANTE, expedida por esta Serventia, datada 
de 19 de março de 1999. Isenta a presente do envio à Receita Federal, de 
Declaração de Operação Imobiliária - DOI, nos termos do Ato Normativo n° 050 
da SRF. Certifico mais que, foi dispensado no presente ato a comprovação do 
pagamento do ITD "inter-vivos", por não ser devido o tributo neste caso, visto que 
se trata de cumprimento de Norma Constitucional Federal, inocorrendo, assim, fato 
gerador daquele tributo. A presente esta isenta de custas e emolumentos por ser 
tratar de um ato feito pelo Estado do Rio de Janeiro a uma Associação sem fins 
lucrativos. E de como assim o disseram e outorgaram, me pediram e eu lhes lavrei 
esta escritura, a qual sendo lida às partes em voz alta e clara e achada conforme, 
aceitaram e assinam a presente, com as testemunhas: DR. THEOBALDO 
LISBOA, brasileiro, casado, Promotor de Justiça, portador da Cédula de 
Identidade RG. n° 1.764.560-IFP/RJ., expedida em 22 de abril de 1962, inscrito no 
CPF/MF. 231.482.257-91, residente e domiciliado à Travessa Santa Rita, n° 18, no 
Bairro Histórico, nesta Cidade; BENEDITO JOSÉ MELO DA SILVA, 
brasileiro, Prefeito Municipal, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG. 
n° 80911511 -6-IPF/RJ., expedida em 30 de abril de 1985, inscrito no CPF/MF. sob 
o n° 172.233.007-44, residente e domiciliado à Av. Octávio Gama, s/n°, no Bairro 
Caborê, nesta cidade; LUCIO JORGE MAIA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 
casado, Serventuário da Justiça, portador da Cédula de Identidade RG. n°
3.942.129-IFP/RJ., expedida em 22 de outubro de 1975, inscrito no CPF/MF. sob 
o n° 610.937.777-53; e SÔNIA GOMES ROCHA DA CONCEIÇÃO, 
brasileira, casada, Serventuária da Justiça, portadora da Cédula de Identidade RG. 
n° 5.086.902-IFP/RJ., expedida em 26 de novembro de 1975, inscrita no CPF/MF. 
sob o n° 610.938.077-68, residentes e domiciliados à Rua João de Oliveira, n° 14, 
no Bairro Parque Imperial, nesta cidade. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, que lavrei a presente 
escritura, li, conferi, colhendo as assinaturas, subscrevi e assino encenando o
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escritura, bem como atesta que lhe foram transferidos todo domínio, posse, dtreiro 
e ação que exercia sobre o imóvel descrito e caracterizado no item III, com 
exceção da Rodovia BR-101 - RIO-SANTOS, na posse do qual a imite neste ato, 
por força desta Escritura e da cláusula "constituti", obrigando-se por si, seus 
herdeiros ou sucessores a sempre ter a presente por boa, firme e valiosa. VII- Que, 
a presente é feita em nome da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C, em razão, de a mesma congregar a comunidade dos 
remanescentes do quilombo existente. VIII- Que, em caso de extinção da 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CAMPINHO - A.M.O.C , aqui 
reconhecida, transformação ou alteração de seus estatutos, de modo a 
descaracterizar suas finalidades, a presente, por implemento de condição 
resolutiva, estará rescindida de pleno direito sendo que o imóvel aqui objetivado 
permanecerá com a sua destinação constitucional em favor dos remanescentes dos 
quilombos que se organizarão em outra Associação, se assim o quiserem, com 
apoio do ITERJ tomando o ESTADO as providências cabíveis com vistas à 
expedição de novo título. IX- DA REVERSÃO - no caso de desaparecimento e 
inexistência dos remanescentes dos quilombolas na área objeto da presente, não 
mais servindo esta as finalidades que motivaram o ato de disposição, o imóvel 
reverterá à propriedade do OUTORGANTE, sem quaisquer indenizações sejam a 
que título for, de acordo com o disposto no § 3o, do artigo 68 da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro. X- Que, a presente é feita nos termos do artigo 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e fica 
gravada com as cláusulas de INALIENABILIDADE e 
IMPENHORABILIDADE, sendo o uso da terra restrito à moradia e atividades 
agropecuárias, artesanais ou outras, previamente, autorizadas pelo 
OUTORGANTE e aos seus descendentes. XI- Que, fica terminantemente 
proibido transferir a qualquer título, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, 
arrendar e dar em comodato e em garantia, no todo ou em parte o imóvel aqui 
objetivado. XII- Que, ainda como encargos, a OUTORGADA deverá manter suas 
tradições culturais, preservar as terras, cuja propriedade lhe é aqui reconhecida, 
impedir sua ocupação a não ser por associado, também, remanescente dos 
quilombos, além de preservar o eco sistema. XIII- Que, a presente é feita de 
forma gratuita mas, apenas para os efeitos fiscais atribuem as partes o valor de R$
1,00 (hum real). Pela OUTORGADA, através de seu representante legal, então
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até o marco M25, deste segue com azimute de 184°06’48" e distância de
157,54 m até o marco M26, deste segue com azimute de 290°15'17" e 
distância de 285,50 m até o marco M27, deste segue percorrendo com terras 
do Sr. Ozias e Outros com azimute de 02n41'24" e distância de 363,72 m até o 
marco M28, deste segue percorrendo com terras do Sr. Ademir com azimute 
de 76°03'32" e distância de 311,59 m até o marco M29, deste segue com 
azimute de 14°34'17" e distância de 253,39 m até o marco M30, deste segue 
percorrendo com terras do Sr. Eraldo e outros com azimute de 40°43'20" e 
distância de 578,56 m até o marco M31, deste segue percorrendo com terras 
do Sítio Caladinho com azimute de 351°10'35" e distância de 198,83 m até o 
marco M32, deste segue com azimute de 347°23'08" e distância de 136,55 m 
até o marco M33, deste segue percorrendo com terras do Sítio Outra Banda 
com azimute de 322°59'40" e distância de 267,89 m até o marco M34, deste 
segue com azimute de 299°49'03" e distância de 193,05 m até o marco M35, 
deste segue percorrendo com terras de Benedito Gama com azimute de 
32°23'47" e distância de 195,70 m até o marco M l, inicio da descrição deste 
perímetro, com área total de 287,9461ha ( duzentos e oitenta e sete inteiros de 
hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos de milésimos de 
hectares). Tendo os seguintes limites e confrontações: ao Norte com Benedito 
Gama, a Leste com Antônio Medeiros, ao Sul com Antônio Medeiros e a 
Oeste com o Sr. Eraldo e Outros. IV- Que, a OUTORGADA, através de seu 
representante legal, tem conhecimento que a supracitada área é cortada pela “BR- 
101 - RIO-SANTOS”, ficando, porém, assim, excluída da área total. V- Que, a 
área descrita e caracterizada no item III, encontra-se inteiramente livre e 
desembaraçada de todo e quaisquer ônus ou gravames, judicial ou extrajudicial, 
hipotecas legais ou convencionais, foro ou pensão e quites com todos os tributos, 
tarifas e contribuições de qualquer natureza até a presente data e está encravado 
em porção maior, descrito no item I, de propriedade do OUTORGANTE, ora 
reconhecedor. VI- Que, o OUTORGANTE, dando cumprimento ao disposto no 
artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, atesta a propriedade, como de 
fato atestado tem, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C,, porém com as cláusulas de: inalienabilidade, 
impenhorabilidade e reversão, a área descrita no item III da presente
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inteiros de hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimoscide 
milésimos de hectares), situada na localidade CAMPINHO, 2o distrito deste 
Município, com início no marco M l, pelas suas coordenadas planas, UTM, 
deste segue percorrendo o limite com terras de Benedito Gama com Azimute 
94°57'17" e distância de 252,64 m, até o marco M2, deste segue percorrendo o 
limite com terras de Antônio Ricardo com azimute de 343°33'39" e distância 
de 545,42 m até o marco M3, deste segue com azimute de 75°25'03M e 
distância de 88,25 m até o marco M4, deste segue com azimute de 162°59'31" 
e distância de 515,75 m até o marco M5, deste segue percorrendo com terras 
de Benedito Gama, com azimute de 94°57'17" e distância de 216,52 m até o 
marco M6, deste segue percorrendo com terras de vários posseiros com 
azimute de 160°37’07" e distância de 456,98 m até o marco M7, deste segue 
com azimute de 107°16'10" e distância de 166,51 m até o marco M8, deste 
segue com azimute de 42,,32'22" e distância de 543,35m até o marco M9, 
deste segue percorrendo o limite com terra de Severino Dantas Martins com 
azimute de 130°11’46M e distância de 381,23 m até o marco MIO, deste segue 
percorrendo com as terras do Sr. Caetano com azimute de 138"27'05" e 
distância de 707,89 m até o marco M il, deste segue percorrendo com as 
terras de Antônio Medeiros com azimute de 269°35’32" e distância de 157,41 
m até o marco M12, deste segue com azimute de 195°48'08" e distância de 
473,02 m até o marco M13, deste segue com azimute de 292°44'43" e 
distância de 148,56 m até o marco M l4, deste segue com azimute de 
145°49'32" e distância de 676,32 m até o marco M15, deste segue com 
azimute de 282°41,47" e distância de 570,19 m até o marco M16, deste segue 
com azimute de 164°38’25" e distância de 163,40 m até o marco M17, deste 
segue com azimute de 269°07'01" e distância de 70,72 m até o marco M18, 
deste segue com azimute de 233"46'Hn e distância de 663,54 m até o marco 
M19, deste segue com azimute de 330°32'04" e distância de 456,66 m até o 
marco M20, deste segue percorrendo com terras de João Amâncio e outros 
com azimute de 19°24'58" e distância de 66,12 m até o marco M21, deste 
segue com azimute de 314°11’29M e distância de 250,51 m até o marco M22, 
deste segue com azimute de 294o51'50" e distância de 42,79 m até o marco 
M23, deste segue com azimute de 232°16,57" e distância de 248,79 m até o 
marco M24, deste segue com azimute de 258°53'04" e distância de 420,10 m
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representada pelo seu Presidente, Senhor PAULO CESAR DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, artesão, portador da cédula de identidade RG. n° 10192312-6- 
IFP/RJ., expedida em 14 de agosto de 1992, inscrito no CPF/MF. sob o n°
037.078.047-71, residente e domiciliado no endereço supra, conforme Ata de 
Eleição da nova diretoria de 09 de maio de 1998, devidamente registrada às fls. 
002/002v, do Livro n° B-15, de Registro Integral de Títulos e Documentos, sob o 
n° 3956, em 26 de junho de 1998, nesta Serventia; os presentes devidamente 
identificados e qualificados por mim, Responsável pelo Expediente e reconhecidos 
pelas testemunhas adiante nomeadas e assinadas, bem como de que da presente 
será enviada nota ao competente distribuidor no prazo da Lei. E, perante mim, pelo 
OUTORGANTE, me foi dito, do que dou fé: I- Que, o ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, através de escritura de acordo para pagamento de indenização por 
efeito de desapropriação de imóvel, com base no Decreto n° 6.897, de 13 de 
janeiro de 1960, lavrada pelo 10° Oficio de Niterói, neste Estado, em 15 de janeiro 
de 1960, no Livro n° 145, fls. 7, sendo transmitente Raul de Miranda Santos, 
devidamente transcrita no Livro n° 3-B, às íls. 20, sob o n° de ordem 235, em 4 de 
abril de 1962, desta Serventia, tomou-se dono, senhor e legítimo proprietário de 
diversos imóveis, dentre os quais os denominados “Situação São José do Rio 
Estreito” , contendo terras, matas virgens e capoeirões, situada no Sertão da 
Independência e “Situação São José do Rio Preto”, contendo terras com testada 
de novecentas braças, no Sertão da Independência em matas virgens e 
capoeirões. II- Que, a Fundação Cultural Palmares - FCP, vinculada ao Ministério 
da Cultura e criada pela Lei 7.668 de 22 de agosto de 1988, tendo como finalidade 
a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência 
negra na formação da sociedade brasileira (artigo Io - Lei 7.668) aprovou o parecer 
n° 002/98, publicado no Diário Oficial de 11 de fevereiro de 1998. Tal parecer 
identificou, através de pesquisa antropológica e social uma comunidade negra com 
característica de remanescente de quilombo, localizada no município de Paraty, em 
área que conforme laudo técnico de Io de julho de 1998, do Instituto de Terras e 
Cartografia do E.R.J. - ITERJ, está incluído nas terras de que o ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO se tornou titular conforme mencionado no item I. III- Que, a 
área ocupada pela referida comunidade remanescente do quilombo devidamente 
caracterizada em planta, assim é descrita e caracterizada no mencionado parecer n° 
002/98: “Uma área de terras com 287,9461ha ( duzentos e oitenta e sete
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ESCRITURA DE ATESTAÇÃO DE DOMÍNIO 
QUE FAZ O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., COM CLÁUSULAS DE 
INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE 
E DE REVERSÃO, NA FORMA ABAIXO:-

SAIBAM, quantos esta pública escritura de atestação
de domínio virem que, no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 
mil novecentos e noventa e nove, aos DEZENOVE dias do mês de MARÇO, em 
a localidade denominada Campinho da Fazenda Independência, 2o distrito deste 
Município, onde chamado fui vindo, perante mim, VANDERLEI JERÔNIMO DE 
ARAÚJO, Responsável pelo Expediente, matrícula n° 06/1996, partes entre si, 
justas e contratadas, a saber; como OUTORGANTE= o ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado de Assuntos Fundiários CARLOS CORREIA, brasileiro, casado, 
Bacharel em Direito, portador da cédula de identidade RG. n° 1,118.370-IPF/RJ., 
expedida em 27 de novembro de 1972, inscrito no CPF/MF. sob o n° 152.057.467
34, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com Gabinete 
na Avenida Marechal Câmara, n° 160, 4o andar, Ed. Le Bourget, em decorrência 
de delegação conferida pelo Decreto n° 25.210, de 10 de março de 1999, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Poder Executivo, em 11 
do corrente, expedido pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado em 
exercício BENEDITA DA SILVA, consoante decisão prolatada no procedimento 
administrativo de n° E-l 4/000.047/98, às fls. 194; e como OUTORGADA= a 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CAMPINHO - A.M.O.C,, sociedade 
civil, de direito privado, sem fins lucrativos, apartidária, representativa dos 
remanescentes de quilombos e seus descendentes, estabelecida no local 
denominado Campinho da Fazenda Independência, 2o distrito deste Município, 
com seu estatuto devidamente registrado nesta Serventia sob o n° 154, às fls. 
06v/08v, em 25 de setembro de 1995, no Livro n° A-3, de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, inscrita no CNPJ sob o n° 02.582.747/0001-20, neste ato,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° 457/2001/CaDIM/MPF Brasília, 20 de novembro de 2001

Assunto: Remete cópia do expediente oriundo da Fundação Cultural Palmares e do respectivo 
anexo.

Britto Pereira, Procuradora Regional da República e Membro desta 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão, remeto cópia do Ofício n° 55/2001/Assejur/FCP/MinC., da 
Presidência da Fundação Cultural Palmares, bem como do respectivo anexo -  
Escritura de Domínio outorgada à Associação de Moradores do Campinho -  AMOC, 
desse Estado.

Senhor Procurador,

Em atendimento ao despacho da Dra. Deborah Macedo Duprat de

Atenciosamente,

TARCÍSIO BÚRIGO SILVA
Assessor da 6a Câmara de Coordenação e Revisão

A Sua Excelência o Senhor
DANIEL ANTÔNIO DE MORAES SARMENTO
Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro - RJ
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MINISTÉRIO DA CULTURA
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OFÍCIO N .° 03Z- /20 0 1 -/C R Q /G A B /F C P /M in C . Di st r i bui ção;— • 

Data:.......... -<3CLi.lL;..
Responsável;

Brasília, 12 d e  N o vem b ro 1 d e  2001 .

6 A.C AM/000828/2001

Senhora Procuradora,

íDtbotth flCacedJlDupQjà

De o rdem  do  Senhor Presidente e  em  aténçã©  
3 7 5 /2 0 0 1 /C a D IM /M P F , encam inho para Vossa Senhoria, cópia do titu lo  de  
reconhecim ento d e  dom ínio , ou torgado à com unidade rem anescente d e  quilom bo de  
C am pinho da Independência , m unicípio de Paraty, d ev id am en te  registrado no 
cartório  d e  registro d e  imóveis da Com arca local.

Sem  mais a acrescentar, ensejo  votos d e  estim a e  consideração.

Atenciosa m ente,

L U IZ  FERN AN D O  D O  R O S Á R IO  L IN H A R E S
Coordenàdor Nacional de Comunidades Quilombolas

Ilustríssim a Senhora
DR.a DÉBORA MACEDO DUPRAT DE BRITO PEREI
Procuradora Regional da República
M em bro  da 6 o Câm ara d e  C oordenação e Revisão
Brasília-DF

Entregue na CaDIM - 6 ,’ Câmara

Em â/0  (/ %JDO\ ès t f & D horas

.... j ç £ ~ .
Ass. ( tome)

CRQ/OnCIO 2001/OFÍCIO DÉBORA DUPRAT CAMPINHO 08.11.01

SBN Quadra 02 -  Ed. Central Brasília -  CEP: 70040-904 -  Brasília -  DF - Brasil 
Fone: (0 XX 61) 326-1532/(0 X X 61) 326-0878 -Fax: (0 X X 61) 326-0242 

E-mail: palmares r/palmares.gov.br http://www.palmares.gov.br
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Bei. VANDERLEI JERÔNIMO Dv
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 06/1996
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E-mail: cartorio.ofic.unico@zaz.com.br
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LIVRO N° 65 ATO N° 078 P A G . ^ ^

ESCRITURA DE ATESTAÇÃO DE DOMÍNIO 
QUE FAZ O ESTADO DO RIO DE JANEIRO A 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., COM CLÁUSULAS DE 
INALIENABILIDADE, IMPENHORABILIDADE 
E DE REVERSÃO, NA FORMA ABAIXO:-

SAIBAM, quantos esta pública escritura de atestação 
de domínio virem que, no Ano do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 
mil novecentos e noventa e nove, aos DEZENOVE dias do mês de MARÇO, em 
a localidade denominada Campinho da Fazenda Independência, 2o distrito deste 
Município, onde chamado fui vindo, perante mim, VANDERLEI JERÔNIMO DE 
ARAÚJO, Responsável pelo Expediente, matrícula n° 06/1996, partes entre si, 
justas e contratadas, a saber; como OUTORGANTE= o ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado de Assuntos Fundiários CARLOS CORREIA, brasileiro, casado, 
Bacharel em Direito, portador da cédula de identidade RG. n° 1.118.370-IPF/RJ., 
expedida em 27 de novembro de 1972, inscrito no CPF/MF. sob o n° 152.057.467
34, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com Gabinete 
na Avenida Marechal Câmara, n° 160, 4o andar, Ed. Le Bourget, em decorrência 
de delegação conferida pelo Decreto n° 25.210, de 10 de março de 1999, 
publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Poder Executivo, em 11 
do corrente, expedido pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado em 
exercício BENEDITA DA SILVA, consoante decisão prolatada no procedimento 
administrativo de n° E-14/000.047/98, às fls. 194; e como OUTORGADA= a 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CAMPINHO - A.M.O.C., sociedade 
civil, de direito privado, sem fins lucrativos, apartidária, representativa dos 
remanescentes de quilombos e seus descendentes, estabelecida no local 
denominado Campinho da Fazenda Independência, 2o distrito deste Município, 
com seu estatuto devidamente registrado nesta Serventia sob o n° 154, às fls. 
06v/08v, em 25 de setembro de 1995, no Livro n° A-3, de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas, inscrita no CNPJ sob o n° 02.582.747/0001-20, neste ato,
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representada pelo seu Presidente, Senhor PAULO CESAR DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, artesão, portador da cédula de identidade RG. n° 10192312-6- 
IFP/RJ., expedida em 14 de agosto de 1992, inscrito no CPF/MF. sob o n° 
037.078.047-71, residente e domiciliado no endereço supra, conforme Ata de 
Eleição da nova diretoria de 09 de maio de 1998, devidamente registrada às fls. 
002/002v, do Livro n° B-15, de Registro Integral de Títulos e Documentos, sob o 
n° 3956, em 26 de junho de 1998, nesta Serventia; os presentes devidamente 
identificados e qualificados por mim, Responsável pelo Expediente e reconhecidos 
pelas testemunhas adiante nomeadas e assinadas, bem como de que da presente 
será enviada nota ao competente distribuidor no prazo da Lei. E, perante mim, pelo 
OUTORGANTE, me foi dito, do que dou fé: I- Que, o ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, através de escritura de acordo para pagamento de indenização por 
efeito de desapropriação de imóvel, com base no Decreto n° 6.897, de 13 de 
janeiro de 1960, lavrada pelo 10° Ofício de Niterói, neste Estado, em 15 de janeiro 
de 1960, no Livro n° 145, fls. 7, sendo transmitente Raul de Miranda Santos, 
devidamente transcrita no Livro n° 3-B, às fls. 20, sob o n° de ordem 235, em 4 de 
abril de 1962, desta Serventia, tomou-se dono, senhor e legítimo proprietário de 
diversos imóveis, dentre os quais os denominados “Situação São José do Rio 
Estreito” , contendo terras, matas virgens e capoeirões, situada no Sertão da 
Independência e “Situação São José do Rio Preto”, contendo terras com testada 
de novecentas braças, no Sertão da Independência em matas virgens e 
capoeirões. II- Que, a Fundação Cultural Palmares - FCP, vinculada ao Ministério 
da Cultura e criada pela Lei 7.668 de 22 de agosto de 1988, tendo como finalidade 
a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência 
negra na formação da sociedade brasileira (artigo Io - Lei 7.668) aprovou o parecer 
n° 002/98, publicado no Diário Oficial de 11 de fevereiro de 1998. Tal parecer 
identificou, através de pesquisa antropológica e social uma comunidade negra com 
característica de remanescente de quilombo, localizada no município de Paraty, em 
área que conforme laudo técnico de Io de julho de 1998, do Instituto de Terras e 
Cartografia do E.R.J. - ITERJ, está incluído nas terras de que o ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO se tomou titular conforme mencionado no item I. III- Que, a 
área ocupada pela referida comunidade remanescente do quilombo devidamente 
caracterizada em planta, assim é descrita e caracterizada no mencionado parecer n° 
002/98: “Uma área de terras com 287,9461ha ( duzentos e oitenta e sete
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inteiros de hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos^jde' 
milésimos de hectares), situada na localidade CAMPINHO, 2o distrito deste 
Município, com início no marco M l, pelas suas coordenadas planas, UTM, 
deste segue percorrendo o limite com terras de Benedito Gama com Azimute 
94°57'17" e distância de 252,64 m, até o marco M2, deste segue percorrendo o 
limite com terras de Antônio Ricardo com azimute de 343°33f39" e distância 
de 545,42 m até o marco M3, deste segue com azimute de 75°25’03M e 
distância de 88,25 m até o marco M4, deste segue com azimute de 162°59’31” 
e distância de 515,75 m até o marco M5, deste segue percorrendo com terras 
de Benedito Gama, com azimute de 94°57'17" e distância de 216,52 m até o 
marco M6, deste segue percorrendo com terras de vários posseiros com 
azimute de 160o37'07M e distância de 456,98 m até o marco M7, deste segue 
com azimute de 107°16?10M e distância de 166,51 m até o marco M8, deste 
segue com azimute de 42°32'22” e distância de 543,35m até o marco M9, 
deste segue percorrendo o limite com terra de Severino Dantas Martins com 
azimute de 130°11’46" e distância de 381,23 m até o marco MIO, deste segue 
percorrendo com as terras do Sr. Caetano com azimute de 138°27,05" e 
distância de 707,89 m até o marco M il, deste segue percorrendo com as 
terras de Antônio Medeiros com azimute de 269°35'32M e distância de 157,41 
m até o marco M12, deste segue com azimute de 195o48’08" e distância de 
473,02 m até o marco M13, deste segue com azimute de 292°44'43M e 
distância de 148,56 m até o marco M14, deste segue com azimute de 
145049'32" e distância de 676,32 m até o marco M15, deste segue com 
azimute de 282°41’47" e distância de 570,19 m até o marco M16, deste segue 
com azimute de 164°38,25" e distância de 163,40 m até o marco M17, deste 
segue com azimute de 269°07'01M e distância de 70,72 m até o marco M18, 
deste segue com azimute de 233°46'11" e distância de 663,54 m até o marco 
M19, deste segue com azimute de 330°32'04M e distância de 456,66 m até o 
marco M20, deste segue percorrendo com terras de João Amâncio e outros 
com azimute de 19°24'58" e distância de 66,12 m até o marco M21, deste 
segue com azimute de 314°11’29" e distância de 250,51 m até o marco M22, 
deste segue com azimute de 294°51'50M e distância de 42,79 m até o marco 
M23, deste segue com azimute de 232°16'57M e distância de 248,79 m até o 
marco M24, deste segue com azimute de 258°53'04" e distância de 420,10 m
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até o marco M25, deste segue com azimute de 184°06'48M e distância de
157,54 m até o marco M26, deste segue com azimute de 290°15'17" e 
distância de 285,50 m até o marco M27, deste segue percorrendo com terras 
do Sr. Ozias e Outros com azimute de 02°41,24M e distância de 363,72 m até o 
marco M28, deste segue percorrendo com terras do Sr. Ademir com azimute 
de 76o03'32" e distância de 311,59 m até o marco M29, deste segue com 
azimute de 14°34'17" e distância de 253,39 m até o marco M30, deste segue 
percorrendo com terras do Sr. Eraldo e outros com azimute de 40°43’20" e 
distância de 578,56 m até o marco M31, deste segue percorrendo com terras 
do Sítio Caladinho com azimute de 351°10’35" e distância de 198,83 m até o 
marco M32, deste segue com azimute de 347°23'08" e distância de 136,55 m 
até o marco M33, deste segue percorrendo com terras do Sítio Outra Banda 
com azimute de 322°59'40" e distância de 267,89 m até o marco M34, deste 
segue com azimute de 299°49'03M e distância de 193,05 m até o marco M35, 
deste segue percorrendo com terras de Benedito Gama com azimute de 
32°23'47" e distância de 195,70 m até o marco M l, inicio da descrição deste 
perímetro, com área total de 287,9461ha ( duzentos e oitenta e sete inteiros de 
hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos de milésimos de 
hectares). Tendo os seguintes limites e confrontações: ao Norte com Benedito 
Gama, a Leste com Antônio Medeiros, ao Sul com Antônio Medeiros e a 
Oeste com o Sr. Eraldo e Outros. IV- Que, a OUTORGADA, através de seu 
representante legal, tem conhecimento que a supracitada área é cortada pela “BR- 
101 - RIO-SANTOS”, ficando, porém, assim, excluída da área total. V- Que, a 
área descrita e caracterizada no item III, encontra-se inteiramente livre e 
desembaraçada de todo e quaisquer ônus ou gravames, judicial ou extrajudicial, 
hipotecas legais ou convencionais, foro ou pensão e quites com todos os tributos, 
tarifas e contribuições de qualquer natureza até a presente data e está encravado 
em porção maior, descrito no item I, de propriedade do OUTORGANTE, ora 
reconhecedor. VI- Que, o OUTORGANTE, dando cumprimento ao disposto no 
artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição 
Federal, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, atesta a propriedade, como de 
fato atestado tem, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., porém com as cláusulas de: inalienabilidade, 
impenhorabilidade e reversão, a área descrita no item III da presente
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escritura, bem como atesta que lhe foram transferidos todo domínio, posse, diP&tb' 
e ação que exercia sobre o imóvel descrito e caracterizado no item III, com 
exceção da Rodovia BR-101 - RIO-SANTOS, na posse do qual a imite neste ato, 
por força desta Escritura e da cláusula "constituti", obrigando-se por si, seus 
herdeiros ou sucessores a sempre ter a presente por boa, firme e valiosa. VII- Que, 
a presente é feita em nome da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C, em razão, de a mesma congregar a comunidade dos 
remanescentes do quilombo existente. VIU- Que, em caso de extinção da 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CAMPINHO - A .M .O .C , aqui 
reconhecida, transformação ou alteração de seus estatutos, de modo a 
descaracterizar suas finalidades, a presente, por implemento de condição 
resolutiva, estará rescindida de pleno direito sendo que o imóvel aqui objetivado 
permanecerá com a sua destinação constitucional em favor dos remanescentes dos 
quilombos que se organizarão em outra Associação, se assim o quiserem, com 
apoio do ITERJ tomando o ESTADO as providências cabíveis com vistas à 
expedição de novo título. IX- DA REVERSÃO - no caso de desaparecimento e / 
inexistência dos remanescentes dos quilombolas na área objeto da presente, não 
mais servindo esta as finalidades que motivaram o ato de disposição, o imóvel 
reverterá à propriedade do OUTORGANTE, sem quaisquer indenizações sejam a 
que título for, de acordo com o disposto no § 3o, do artigo 68 da Constituição do 
Estado do Rio de Janeiro. X- Que, a presente é feita nos termos do artigo 68 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, e fica 
gravada com as cláusulas de INALIENABILIDADE e 
IMPENHORABILIDADE, sendo o uso da terra restrito à moradia e atividades 
agropecuárias, artesanais ou outras, previamente, autorizadas pelo 
OUTORGANTE e aos seus descendentes. XI- Que, fica terminantemente 
proibido transferir a qualquer título, ceder, ainda que gratuitamente, alugar, 
arrendar e dar em comodato e em garantia, no todo ou em parte o imóvel aqui 
objetivado. XII- Que, ainda como encargos, a OUTORGADA deverá manter suas 
tradições culturais, preservar as terras, cuja propriedade lhe é aqui reconhecida, 
impedir sua ocupação a não ser por associado, também, remanescente dos 
quilombos, além de preservar o eco sistema. XIII- Que, a presente é feita de 
forma gratuita mas, apenas para os efeitos fiscais atribuem as partes o valor de R$ 
1,00 (hum real). Pela OUTORGADA, através de seu representante legal, então
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me foi dito, que aceita a presente Escritura, em todos os seus termos e condições. 
Após a celebração, o Ato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no 
prazo de 20 dias conforme artigo 7o, parágrafo Io da Lei Complementar n° 8 de
25.10.85. Não haverá quaisquer ônus para lavratura e registro do presente título. 
Pelo OUTORGANTE, através de seu representante legal, me foram apresentadas 
as certidões, atualizada e negativa de ônus reais, quanto à maior porção do 
imóvel de propriedade do OUTORGANTE, expedida por esta Serventia, datada 
de 19 de março de 1999. Isenta a presente do envio à Receita Federal, de 
Declaração de Operação Imobiliária - DOI, nos termos do Ato Normativo n° 050 
da SRF. Certifico mais que, foi dispensado no presente ato a comprovação do 
pagamento do ITD "inter-vivos", por não ser devido o tributo neste caso, visto que 
se trata de cumprimento de Norma Constitucional Federal, inocorrendo, assim, fato 
gerador daquele tributo. A presente esta isenta de custas e emolumentos por ser 
tratar de um ato feito pelo Estado do Rio de Janeiro a uma Associação sem fins 
lucrativos. E de como assim o disseram e outorgaram, me pediram e eu lhes lavrei 
esta escritura, a qual sendo lida às partes em voz alta e clara e achada conforme, 
aceitaram e assinam a presente, com as testemunhas: DR. THEOBALDO 
LISBOA, brasileiro, casado, Promotor de Justiça, portador da Cédula de 
Identidade RG. n° 1.764.560-IFP/RJ., expedida em 22 de abril de 1962, inscrito no 
CPF/MF. 231.482.257-91, residente e domiciliado à Travessa Santa Rita, n° 18, no 
Bairro Histórico, nesta Cidade; BENEDITO JOSÉ MELO DA SILVA, 
brasileiro, Prefeito Municipal, divorciado, portador da Cédula de Identidade RG. 
n° 80911511-6-IPF/RJ., expedida em 30 de abril de 1985, inscrito no CPF/MF. sob 
o n° 172.233.007-44, residente e domiciliado à Av. Octávio Gama, s/n°, no Bairro 
Caborê, nesta cidade; LUCIO JORGE MAIA DA CONCEIÇÃO, brasileiro, 
casado, Serventuário da Justiça, portador da Cédula de Identidade RG. n°
3.942.129-IFP/RJ., expedida em 22 de outubro de 1975, inscrito no CPF/MF. sob 
o n° 610 937.777-53; e SÔNIA GOMES ROCHA DA CONCEIÇÃO, 
brasileira, casada, Serventuária da Justiça, portadora da Cédula de Identidade RG. 
n° 5.086.902-IFP/RJ., expedida em 26 de novembro de 1975, inscrita no CPF/MF. 
sob o n° 610.938.077-68, residentes e domiciliados à Rua João de Oliveira, n° 14, 
no Bairro Parque Imperial, nesta cidade. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, que lavrei a presente 
escritura, li, conferi, colhendo as assinaturas, subscrevi e assino encerrando o

(
(
(
(

•
C
C

c
r
C
f

f
c
c
c
(
r

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
L
L

c

c

'



ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E 
REGISTRAL DE PARATY/RJ 

PRIVATIZADO 
C.G.C. 30.320.238/0001-65

Bei. VANDERLEI JERONIMO DE A F ____
RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. ÕÍ/1996

CELINA VIEIRA DUARTE COELHO
SUBSTITUTA - MAT. 94/0790

E-mail: cartorio.ofic.uoico@zaz.com.br

Rua José Vieira Ramos, s/n° - B. de Fátima - Paraty - R J Telefax (024) 371-1596 - CEP. 23970-000

LIVRO N° 65 ATO N° 078 PAG.
presente ato.- Paraty, 19 de Março de 1999.- (A.A.) VJARAÚJO - VANDE 
JERÔNIMO DE ARAÚJO - RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE - MAT. 
06/1996.- CARLOS CORREIA - ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CARLOS 
CORREIA - SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.- 
PAULO CESAR DOS SANTOS - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C. - PAULO CESAR DOS SANTOS - PRESIDENTE.- 
THEOBALDO LISBOA - THEOBALDO LISBOA - PROMOTOR DE 
JUSTIÇA.- BENEDITO JOSÉ MELO DA SILVA - BENEDITO JOSÉ MELO 
DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL.- LUCIO JORGE MAIA DA 
CONCEIÇÃO - LUCIO JORGE MAIA DA CONCEIÇÃO - SERVENTUÁRIO 
DA JUSTIÇA.- SÔNIA GOMES ROCHA DA CONCEIÇÃO - SÔNIA GOMES 
ROCHA DA CO N CEIÇÃ O .-SERW m jÁ RIA  DA JUSTIÇA.- NADA MAIS - 
TRASLADADA HOJE.- Eu, ICUAXO, VANDERLEI JERÔNIMO
DE ARAÚJO, RESPONSÁVEL PELO^E^EDIENTE, MAT. 06/1996, que 
digitei o presente traslado, subscrevi e assino em público e raso.

A VERDADEEM TEST0

K E s r o S f p Í D S í U
SELO DE FlkbÂUZAÇÃO\£Q ANF 31378 

ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E REG1STRAL 
“  DE PAFIATY - RJ. -'PRIVATIZADO

CGC (ÍV3F) N° 30.320.238/0001-6S 
RUA JO S É  VÍEIRA RAM OS, S/N°

BAIRRO D E  F Á T  ÍMA CEP.: 23970-000  
TEL.r (024) 371-2893 FAX 371-1596  

BEL. VANDERLEI JERÔNIMO DE ARAÚJO 
Responsável pelo Expediente - Mat. 06/1996 

CELINA VIEIRA DUARTE COELHO 
Substituta - Mat 94/0790
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TESTEMUNHAS DE HONRA

PAG.: 339

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 
PARATY - PRIVATIZADO

1» s°b o n° 5247, fls. 386, em 23/03/1999, Registrado 
^ >í̂ Sy'^f^ |ii^ )i2960 e 2961, sob o n° 1, na Matrícula n° 2159.

Paraty, 23 de Março de 1999.
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N° ANF 31506
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CERTIDÃO

Tel. (024) 371-2893/Telefax (024Í 371-1596 -

CERTIFICO, atendendo a solicitação contida no 
requerimento datado de 23 de Março de 1999, feito ao Responsável pelo 
Expediente, pelo Secretário de Estado de Assuntos Fundiário, Carlos Correia, 
que revendo em meu poder e Serventia, verifiquei constar no Livro n° 2-A, de 
Registro Geral de Imóveis, às fichas 2960 e 2961, referente à matrícula 2159, 
datada de 23 de março de 1999, pelo qual se verifica que o imóvel constante de: 
Uma área de terras com 287,9461ha ( duzentos e oitenta e sete inteiros de 
hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um décimos de milésimos de 
hectares), situada na localidade CAMPINHO, 2o distrito deste Município, com 
início no marco M l, pelas suas coordenadas planas, UTM, deste segue 
percorrendo o limite com terras de Benedito Gama com Azimute 94°57'17" e 
distância de 252,64 m, até o marco M2, deste segue percorrendo o limite com 
terras de Antônio Ricardo com azimute de 343°33'39" e distância de 545,42 m até 
o marco M3, deste segue com azimute de 75°25'03" e distância de 88,25 m até o 
marco M4, deste segue com azimute de 162°59'31" e distância de 515,75 m até o 
marco M5, deste segue percorrendo com terras de Benedito Gama, com azimute 
de 94°57'17" e distância de 216,52 m até o marco M6, deste segue percorrendo 
com terras de vários posseiros com azimute de 160°37'07" e distância de 456,98 
m até o marco M7, deste segue com azimute de 107°16T0" e distância de 166,51 
m até o marco M8, deste segue com azimute de 42°32'22" e distância de 543,35m 
até o marco M9, deste segue percorrendo o limite com terra de Severino Dantas 
Martins com azimute de 130°H'46" e distância de 381,23 m até o marco MIO, 
deste segue percorrendo com as terras do Sr. Caetano com azimute de 138°27'05" 
e distância de 707,89 m até o marco M l 1, deste segue percorrendo com as terras 
de Antônio Medeiros com azimute de 269°35'32" e distância de 157,41 m até o 
marco M12, deste segue com azimute de 195°48'08" e distância de 473,02 m até 
o marco M13, deste segue com azimute de 292°44'43" e distância de 148,56 m 
até o marco M14, deste segue com azimute de 145°49'32" e distância de 676,32 
m até o marco M l5, deste segue com azimute de 282°41'47" e distância de 
570,19 m até o marco M l6, deste segue com azimute de 164°38'25" e distância 
de 163,40 m até o marco M17, deste segue com azimute de 269°07'01" e 
distância de 70,72 m até o marco M l8, deste segue com azimute de 233°46'H" e
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distância de 663,54 m até o marco M19, deste segue com azimute de 330°32'04" 
e distância de 456,66 m até o marco M20, deste segue percorrendo com terras de 
João Amâncio e outros com azimute de 19°24'58" e distância de 66,12 m até o 
marco M21, deste segue com azimute de 314°11'29" e distância de 250,51 m até 
o marco M22, deste segue com azimute de 294°51'50" e distância de 42,79 m até 
o marco M23, deste segue com azimute de 232°16'57" e distância de 248,79 m 
até o marco M24, deste segue com azimute de 258°53'04" e distância de 420,10 
m até o marco M25, deste segue com azimute de 184°06'48" e distância de 
157,54 m até o marco M26, deste segue com azimute de 290°15'17" e distância 
de 285,50 m até o marco M27, deste segue percorrendo com terras do Sr. Ozias e 
Outros com azimute de 02o41'24" e distância de 363,72 m até o marco M28, 
deste segue percorrendo com terras do Sr. Ademir com azimute de 76°03'32" e 
distância de 311,59 m até o marco M29, deste segue com azimute de 14°34'17" e 
distância de 253,39 m até o marco M30, deste segue percorrendo com terras do 
Sr. Eraldo e outros com azimute de 40°43'20" e distância de 578,56 m até o 
marco M31, deste segue percorrendo com terras do Sítio Caladinho com azimute 
de 351°10'35" e distância de 198,83 m até o marco M32, deste segue com 
azimute de 347°23'08" e distância de 136,55 m até o marco M33, deste segue 
percorrendo com terras do Sítio Outra Banda com azimute de 322°59'40" e 
distância de 267,89 m até o marco M34, deste segue com azimute de 299°49'03" 
e distância de 193,05 m até o marco M35, deste segue percorrendo com terras de
Benedito Gama com azimute de 32°23'47" e distância de 195,70 m até o marco

.

M l, inicio da descrição deste perímetro, com área total de 287,946lha ( duzentos
e oitenta e sete inteiros de hectares e nove mil, quatrocentos e sessenta e um # • 
décimos de milésimos de hectares). Tendo os seguintes limites e confrontações:
ao Norte com Benedito Gama, a Leste com Antônio Medeiros, ao Sul com
Antônio Medeiros e a Oeste com o Sr. Eraldo e Outros.- PROPRIETÁRIO^
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.- REGISTRO ANTERIOR= 235, fls. 20,
Livro n° 3-B, datado de 4 de abril de 1962, desta Serventia.- O referido é verdade
e dou fé.- Paraty, 23 de março de 1999. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, subscrevi e assino, (as.)
VJARAÚJO.- R-I-2159 - PROTOCOLO N° 5247= Nos termos da escritura de
atestação de domínio de 19 de março de 1999, lavrada no Livro de Notas n° 65,
às páginas 332 a 339, Ato n° 078, desta Serventia, o imóvel constante da presente
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matrícula foi adquirido pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, 
apartidária, representativa dos remanescentes de quilombos e seus descendentes, 
estabelecida no local denominado Campinho da Fazenda Independência, 2o 
distrito deste Município, com seu estatuto devidamente registrado nesta Serventia 
sob o n° 154, às fls. 06v/08v, em 25 de setembro de 1995, no Livro n° A-3, de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, inscrita no CNPJ sob o n° 02.582.747/0001
20, representada pelo seu Presidente, Senhor PAULO CESAR DOS SANTOS, 
brasileiro, casado, artesão, portador da cédula de identidade RG. n° 10192312-6- 
IFP/RJ., expedida em 14 de agosto de 1992, inscrito no CPF/MF. sob o n°
037.078.047-71, residente e domiciliado no endereço supra, conforme Ata de 
Eleição da nova diretoria de 09 de maio de 1998, devidamente registrada às fls. 
002/002v, do Livro n° B-15, de Registro Integral de Títulos e Documentos, sob o 
n° 3956, em 26 de junho de 1998, desta Serventia, do ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, representado pelo Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado .de 
Assuntos Fundiários CARLOS CORREIA, brasileiro, casado, Bacharel /em 
Direito, portador da cédula de identidade RG. n° 1.118.370-IPF/RJ., expedida em 
27 de novembro de 1972, inscrito no CPF/MF. sob o n° 152.057.467-34, 
residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, com Gabinete na 
Avenida Marechal Câmara, n° 160, 4o andar, Ed. Le Bourget, em decorrência de 
delegação conferida pelo Decreto n° 25.210, de 10 de março de 1999, publicado 
no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro - Poder Executivo, em 11 do 
corrente, expedido pela Excelentíssima Senhora Governadora do Estado em 
exercício BENEDITA DA SILVA, consoante decisão prolatada no 
procedimento administrativo de n° E-14/000.047/98, às fls. 194, pelo valor de R$
1,00 (hum real), atribuído pelas partes para os efeitos fiscais.- CONDICÕES= 
Que, em caso de extinção da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CAMPINHO - A.M.O.C., transformação ou alteração de seus estatutos, de modo 
a descaracterizar suas finalidades, por implemento de condição resolutiva, estará 
rescindida de pleno direito, sendo que o imóvel constante da presente matrícula, 
permanecerá com a sua destinação constitucional em favor dos remanescentes 
dos quilombos que se organizarão em outra Associação, se assim o quiserem, 
com apoio do ITERJ tomando o ESTADO as providências cabíveis com vistas à 
expedição de novo título. DA REVERSÃO - no caso de desaparecimento e
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inexistência dos remanescentes dos quilombolas na área constante da presente 
matrícula, não mais servindo esta as finalidades que motivaram o ato de 
disposição, o imóvel reverterá à propriedade do ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, sem quaisquer indenizações sejam a que título for, de acordo com o 
disposto no § 3o, do artigo 68 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.- O 
imóvel constante da presente matrícula é gravado com as cláusulas de 
INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE, sendo o uso da terra restrito 
à moradia e atividades agropecuárias, artesanais ou outras, previamente, 
autorizadas pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO e aos seus descendentes. O 
adquirente, fica terminantemente proibido transferir a qualquer título, ceder, ainda 
que gratuitamente, alugar, arrendar e dar em comodato e em garantia, no todo ou 
em parte o imóvel constante da presente matrícula.- O referido é verdade e dou 
fé.- Paraty, 23 de março de 1999. Eu, VJARAÚJO, Vanderlei Jerônimo de 
Araújo, Responsável pelo Expediente, mat. 06/1996, subscrevi e assino, (as.) 

JOK- O referido é verdade e dou fé. Paraty, 23 de Março de 1.999. Eu, 
\ \ \ V Q  Vanderlei Jerônimo de Araújo, Registrador, mat. 06/1996, que 

presente certidão, subscrevi e assino.

VANDE 
RESPONSÁVEL

UJO 
MAT. 06/1996
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CGC/MF. N° 30.320.238/0001-65 
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CELINA VIEIRA DUARTE COELHO 
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ESCRITURA DE ATESTAÇÃO DE DOMÍNIO

OUTORGANTE= ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OUTORGADA= ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CAMPINHO-AMOC

Livro n° 65 
Páginas: 332 a 339 
Ato n° 078
Data: 19 de março de 1999 
Valor: R$ 1,00 para efeitos fiscais

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS

Livro n° 2-A
Fichas 2960 e 2961
Registro n° 1
Matrícula n° 2159
Data: 23 de março de 1999
Valor: R$ 1,00 para efeitos fiscais

IMÓVEL= “Uma área de terras com 287,9461ha (duzentos e 
oitenta e sete inteiros de hectares e nove mil, quatrocentos e 
sessenta e um décimos de milésimos de hectares), situada na 
localidade CAMPINHO, 2o distrito deste Município”.
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M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6° Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

NOTA TÉCNICA N ° 1 0 4 -1  Brasília, 24 de maio de 2004

Referência: PA 0 8 1 0 0 .0 0 7 2 6 2 /9 9 -4 7
Assunto: Quilombo Campinho da Independência, Estado do Rio de Janeiro

Interessado: Dra. Carla Negócioa 

Antropóloga Responsável: Angela Maria Baptista

Encaminho, em anexo, a Informação n° 011 /2004  com informações atualizadas 

acerca da comunidade Campinho da Independência para os encaminhamentos cabíveis.

Q/*-' TQxipUròlU-
Ange/a Maria Baptista
Antropóloga -  6a CCR



A comunidade de Campinho da Independência foi titulada em 21.3.1999 e o 

título foi registrado no Cartório do Único Serviço Notorial e Registrai de Paraty-RJ 

no Livro n.° 2-A, de registro geral de imóveis às fichas 2960  e 2961, matrícula 2159, 

de 23.3.1999, conforme consta nas páginas 24 a 29 dos autos.

Com o intuito de atualizar a situação desta comunidade, estabeleceu-se contato

com o Koinonia, entidade ecumênica que trabalha com territórios negros no Rio de 

Janeiro, e com a analista pericial em antropologia Betânia, da PR/RJ. Informaram que, 

em reunião ocorrida há cerca de duas semanas no Koinonia, representantes relataram  

problemas internos à comunidade. Trata-se de algumas famílias que moram no 

território porém não são quilombolas, às quais não se  fe z  menção durante o processo  

de reconhecimento da comunidade com o intuito de não retardar a titulação. 

Pretendem propor um acordo a nível estadual entre a comunidade e esses  moradores.

É a informação.

Paula Baiduino de Melo.

Estagiária em antropologia - 6 a CCR.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câm ara de Coordenação e  Revisão 

(Comunidades Indígenas e Minorias)

In form ação CJ n° 1 4 4 /2 0 0 4  Brasília, 2 9  de junho de 2 0 0 4  L
K

Destinatário: Dr. Durval T a d e u  G u im arães  ct

Procedim ento  Adm inistrativo n° 0 8 1 0 0 .0 0 7 2 6 2 /9 9 -4 7
Assunto: C o m u n id ade  R e m an escen te  de Q uilom bo C am pinho  da t o

Independência /R J . f f

INFORM AÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

S e n h o r  S u b p ro c u ra d o r -G e ra l,

T ra ta  o p re s e n te  p ro c e d im e n to  a d m in is tra tiv o  d a  

t itu la ç ã o  d a s  te rra s  o c u p a d a s  p e la  c o m u n id a d e  re m a n e s c e n te  d e  q u ilo m b o  

d e  C a m p in h o  d a  In d e p e n d ê n c ia , no  E s ta d o  d o  R io  d e  J a n e iro .

D e  a c o rd o  c o m  a s  in fo rm a ç õ e s  d a  C o o rd e n a d o r ia  

A n tro p o ló g ic a , a  c o m u n id a d e  já  d is p õ e  d e  títu lo  d e  d o m ín io  d e  s e u  

te rritó rio , re g is tra d o  no  C a rtó r io  d e  P a ra ti. H á  reg is tro , e n tre ta n to , d a  

o c o rrê n c ia  d e  p ro b le m a s  in te rn o s  n a  c o m u n id a d e , re fe re n te s  a  fa m ília s  n ã o  

p e r te n c e n te s  a o  g ru p o  q u e  m o ra m  n a  á re a .

A  6 a C â m a ra  to m o u  to d a s  a s  p ro v id ê n c ia s  

p o s s ív e is  no  s e u  â m b ito  d e  a tr ib u iç õ e s , a c o m p a n h a n d o  ju n to  à  F u n d a ç ã o  

C u ltu ra l P a lm a re s  o p ro c e s s o  d e  t itu la ç ã o  d a  á r e a  d o s  re m a n e s c e n te s  d e

i



q u ilo m b o s , d e  fo rm a  a  v e r  e fe t iv a d a  s u a  p ro te ç ã o  c o n s titu c io n a l, in scrita  no  

art. 6 8  d o  A to  d a s  D is p o s iç õ e s  C o n s titu c io n a is  T ra n s itó r ia s . A s  q u e s tõ e s  

p e n d e n te s  d e m a n d a m , s e  fo r  o c a s o , a tu a ç ã o  d a  u n id a d e  d o  M in is té rio  

P ú b lico  F e d e ra l no loca l d o s  fa to s .

D ia n te  d o  e x p o s to , s u g iro  o e n c a m in h a m e n to  d o s  

a u to s  à  P ro c u ra d o r ia  d a  R e p ú b lic a  no  E s ta d o  d o  R io  d e  J a n e iro .

A te n c io s a m e n te ,

COORDENADORIA JURÍDICA/ 6a CCR/MPF
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

OFÍCIO N° 0417/2004/CaDIM/MPF
Brasília, 04 de agosto de 2004.

A Sua Excelência a Senhora
MÁRCIA MORGADO MIRANDA WEINSCHENKER
Procuradora da República no Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Quilombo Campinho da Independência (PA 08100.007262/99-47).

Senhora Procuradora,

Cumprimentando-a, encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, 
cópia de documentos elaborados pela Assessoria Técnica desta 6a Câmara (relação 
anexa), referentes ao procedimento administrativo em epígrafe.

Atenciosamente,

Durval 'moeu (jUM^arães 
Subprocurador-Geral da República 

Membro da 6a Câmara de Coordenação e Revisão
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ATA DA 311a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

3.

Aos 5 (cinco) dias do mês de outubro de 2005, a partir das 10h, na sede da Procuradoria Geral da 
República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de Coordenação e 
Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra. Deborah 
Macedo Duprat de Britto Pereira, o Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira e o Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Secretariou a reunião a analista processual Carla Daniela Leite Negócio. Foram objeto 
de discussão e/ou deliberação os seguintes expedientes e procedimentos administrativos:
1. S em in á rio  In tera m erica n o  so b re  P lu ra lism o  Ju ríd ico  e P o vo s Ind ígenas, promovido pela 6a 

CCR em parceria com a ESMPU. A Coordenadora pôs os demais membros a par das 
providências tomadas para a realização do Seminário.

2. Lagoa do Pontal/SE. Ofício/Circular/PRDC/PVJ/PR/SE n° 053/04, que solicita providências 
acerca do fechamento dos caminhos que ligam os povoados de Lagoa do Pontal, Serraria, 
Crioulo e Lagoa Seca ao Município de Propriá, Amparo do São Francisco e outras localidades 
ribeirinhas, em virtude dos transtornos causados aos moradores dos povoados. Relator: Dr. 
Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Remeter à Coordenadoria Antropológica, para 
análise. Unânime.
Ofício PR/MPF/TLS n° 380, de 29 de agosto de 2005, que encaminha à Câmara, para ciência, 
cópia da Recomendação Circular n° 006/05, que versa sobre a incorreção na exigência de 
sentença judicial de liberação de tutela ou o aval de um servidor não-índio (assistência da 
Funai) ao índio, integrado ou não, para abertura e manutenção de conta corrente. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: A Câmara tomou ciência.
Procedimento Administrativo n° 08100.001460/96-45. Assunto: Responsabilidade do 
Ministro da Justiça pela prática de atos contrários aos interesses dos povos indígenas 
brasileiros. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, em razão da perda 
do seu objeto, uma vez que, ainda que presente a irregularidade apontada, já estaria alcançada 
pela prescrição, nos termos do art. 23 ,1, da Lei. n° 8.429/92. Unânime.
Procedimento Administrativo n° 08100.007496/96-13. Assunto: Atividades do Centro de 
Trabalho Indigenista -  CTI na Terra Indígena Waiãpi. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.
Procedimento Administrativo n° 08100.006719/97-43. Assunto: Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público Federal em face de Raimundo Ferreira do Carmo e outros, tendo como 
objeto a extrusão dos ocupantes da Ilha do Bananal. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Pelo seu arquivamento, tendo em vista que a ação judicial objeto do P.A. já tem sentença 
judicial transitada em julgado. Unânime.
Procedimento Administrativo n° 08100.001008/98-17. Assunto: Inquérito Civil Público 
instaurado pela Procuradoria da República no Município de Santos/SP para apurar a 
responsabilidade criminal pelos conflitos entre indígenas no Município de Peruíbe. Relator: 
Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.
Procedimento Administrativo n° 08100.003166/98-21 e apensos. Assunto: Demarcação da 
Terra Indígena Ibirama. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, unânime.
Procedimento Administrativo n° 08100.008017/98-58. Assunto: Acompanhamento da Ação 
Cautelar n°1997.33.00.010886-5, movida pelo Ministério Púbtyço Federal contra a Funai,
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tendo como objeto a reintegração de comunidade indígena em terras cuja posse direta e 
usufruto exclusivo lhes pertence (T.I. Massacará). Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 08100.008019/98-83. Assunto: Acompanhamento da Ação 
Ordinária n° 98.0000795-4, movida pelo Ministério Público Federal contra Severino Ramos, 
Presidente do Sindicato dos Pescadores de Jaraguá e outros, objetivando a retirada de não 
índios da Aldeia Jaraguá, situada no Município de Rio Tinto/PB. Relator: Dr. Eitel Santiago 
de Brito Pereira. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

11. Procedimento Administrativo n° 08100.006227/99-19. Assunto: Indenização a ocupantes 
não índios da T.I. Kulina do Médio Juruá, situada no Estado do Amazonas. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, em razão do exaurimento do objeto. 
Unânime.

12. Procedimento Administrativo n° 08100.006329/99-81Assunto: Levantamento procedido 
pelo DII/Funai, acerca da presença de índios isolados em território nacional. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, devendo os documentos neles contidos ser 
encaminhados à Coordenadoria de Documentação e Informação, para arquivo. Unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007234/99-10. Assunto: Barragem da Usina 
Hidrelétrica Serra da Mesa, incidente no Estado de Goiás. Relatório Técnico apresentado pela 
4a Câmara de Coordenação e Revisão. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Estado de Goiás, unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 08100.007262/99-47. Assunto: Memorial descritivo da 
Comunidade Remanescente de Quilombo Campinho da Independência, localizada no 
Município de Parati/RJ. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 08100.008523/99-64. Assunto: Terra Indígena Caramuru 
Catarina Paraguaçu, situada nas proximidades da cidade de Pau Brasil, no extremo sul da 
Bahia. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Pelo seu arquivamento, devendo 
a fita VHS contida no P.A. ser mantida no acervo da 6a CCR. Unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 08100.009142/99-66. Assunto: Destruição de sítios 
arqueológicos no entorno da T.I. Kaxixó. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, unânime.

17. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005572/2000-38. Assunto: Disputa por terras no 
Vale do Juruá, Estado do Amazonas. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, em razão da perda de seu objeto. Unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009132/2000-50. Assunto: Acompanhamento de 
ações possessórias propostas por Mineração Canopus e Mineração São Francisco de Assis, que 
têm como objeto o direito de explorar minérios no Município de São Félix do Xingu/PA. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro dos dados das 
ações em banco de dados próprio. Unânime.

19. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001158/2001-31. Assunto: Trecho de
pronunciamento do Deputado Luiz Alberto (PT/BA), proferido na Sessão da Câmara dos 
Deputados do dia 20.02.2001, que denuncia ameaça de morte ao índio Aguinaldo Pataxó, 
Vereador do Município de Pau Brasil/BA. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Município de Ilhéus, unânime. ~
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20. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007687/2001-48 e apensos. Assunto: Relatório

informar da utilidade da manutenção dos presentes procedimentos administrativos. Unânime.
21. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001611/2002-90. Assunto: Alteração do registro 

administrativo de nascimento de índios Xavante para fins de obtenção de aposentadoria por 
idade. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no 
Estado do Mato Grosso, unânime.

22. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005925/2002-61. Assunto: Assistência, pela 
Funai, aos estudantes indígenas Nuwtarré Yawalapiti Kamayurá, Maria Saiaka Kamayurá 
Yuwita Kuikuro e Álvaro Kamayurá. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, unânime.

23. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006063/2002-94. Assunto: 23a R eun ião
B ra sile ira  de  A n tro p o lo g ia , localizada na cidade de Gramado/RS, no período de 16 a 19 de 
junho de 2002. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, em razão do 
exaurimento do seu objeto. Unânime.

24. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007601/2002-68. Assunto: Proposta de
elaboração de relatórios técnicos para reconhecimento, identificação e delimitação da 
Comunidade Negra de Brejo dos Crioulos, situada na divisa dos Municípios de São João da 
Ponte e Varzelândia, em Minas Gerais. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: 
Remeter à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, unânime.

25. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008000/2002-72. Assunto: Presença de não índios 
na Terra Indígena Kayabi. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria 
da República no Estado do Mato Grosso, unânime.

26. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001254/2003-41. Assunto: Carta da Associação 
de Defesa do Povo Caiçara, que solicita investigação acerca dos documentos de registro das 
terras adquiridas em um leilão público pela família Masset, com base nos quais famílias 
caiçaras estão sendo expulsas de suas terras. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Remeter os autos à Procuradoria da República no Município de Taubaté, competente para 
tratar da questão. Unânime.

27. Procedimento Administrativo n" 1.00.000.003584/2003-71. Assunto: Proposta de Termo de 
Ajustamento de Conduta referente à população ribeirinha da região de Várzea do Município de 
Santarém/Pa, tendo em vista o conflito existente entre os criadores de animais (búfalos, em sua 
maioria) e os pescadores ribeirinhos. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.007732/2003-26. Assunto: Ofício Circular n° 
13/CONDISI-LISUL, no qual os Conselheiros do Conselho Distrital Litoral Sul manifestam 
seu descontentamento com a atuação da Funasa. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

29. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010545/2003-20. Assunto: Descoberta de 
material arqueológico indígena na execução do Projeto Monumenta de Manaus. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação judicial em banco 
de dados próprio. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.011140/2003-17. Assunto: Autorização para a
realização do I V  E n co n tro  n a c io n a l so b re  a A tu a çã o  do Mi ral na D efesa

do Grupo de Trabalho de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Rio dos índios. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: À Coordenadoria Antropológica para
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d a s C o m un idades In d íg en a s  e M inorias, no período de 13 a 15 de março de 2003, em 
Brasília/DF. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, em razão do 
exaurimento de seu objeto. Unânime.

31. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001112/2004-64. Assunto: Representação da 
Comissão de Caciques do Nível Nacional solicitando cópia de reportagem sobre índios 
isolados apresentada no Programa Fantástico da Rede Globo, no dia 11 de janeiro de 2004. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.12.000.000183/2002-67. Assunto: Representação firmada 
por Sr. Elias de Morais da Silva, de que ele e sua companheira, Suely Tirió, índia desaldeada, 
estariam sendo impedidos de ingressar na aldeia Tiryó pela Administração Regional da Funai, 
e informando sobre suposta epidemia do vírus HIV entre os índios Tiryó. Promoção de 
Arquivamento à fls. 89. Procurador Oficiante: Dr. Pedro Nicolau Moura Sacco, Procurador 
da República no Estado do Amapá. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

33. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.000834/2003-43. Assunto: Requerimento do Sr. 
Roberto Rocha Miranda, que dá ciência dos conflitos nas terras sobre as quais detém títulos, 
que são reivindicadas por índios Tapeba. Promoção de Arquivamento às fls. 60/61. 
Procurador Oficiante: Dr. Márcio Andrade Torres, Procurador da República no Estado do 
Ceará. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

34. Procedimento Administrativo n° 0.15.000.001263/2004-45. Assunto: Falsidade documental 
decorrente da cobrança de R$ 100,00 pela declaração de origem indígena. Promoção de 
Arquivamento às fls. 32/33. Procurador Oficiante: Dr. Edson Virginio Cavalcante Júnior, 
Procurador da República no Município de Caruaru. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito 
Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

35. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000446/2003-70 e apensos. Assunto: Notícia de 
prática de atitude discriminatória e preconceituosa contra indígenas hospedados em pousadas 
na W3 sul. Promoção de Arquivamento às fls. 37/41. Procurador Oficiante: Dr. Francisco 
Guilherme Vollsted Bastos, Procurador da República no Distrito Federal. Relator: Dr. Durval 
Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.16.000.000440/2005-64. Assunto: Notícia extraída do 
jornal “O Democrático”, que narra supostas irregularidades na atuação de estrangeiros, 
principalmente americanos, e autoridades brasileiras na região amazônica, particularmente no 
Estado de Roraima. Promoção de Arquivamento às fls. 9/11. Procurador Oficiante: Dr. 
Francisco Guilherme Vollsted Bastos. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

37. Procedimento Administrativo n° 1.17.000.000199/2005-36. Assunto: Acompanhamento de 
Termo de Ajustamento de Conduta entre a comunidade indígena e a empresa Aracruz 
Celulose, referente ao corte de resíduos de eucalipto. Promoção de Arquivamento às fls. 87/91. 
Procurador Oficiante: Dr. André Pimentel Filho, Procurador da República no Estado do 
Espírito Santo. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

38. Procedimento Administrativo n° 08108.001391/99-42. Assunto: Irregularidades no processo 
de desapropriação das terras alagadas pela construção Da Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa. 
Promoção de Arquivamento às fls. 226/229. Remetidos os autos à 3^\CCR, esta deliberou pelo
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seu encaminhamento à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a quem entendeu que a 
matéria estaria afeta. A Dra. Maria Eliane Menezes de Farias, então Procuradora Federal dos 
Direitos do Cidadão, determinou sua remessa à 6a CCR, a quem incumbiria apreciar as 
demandas do Movimento dos Atingidos por Barragens -  MAB. Procuradora Oficiante: Dra. 
Mariane G. de Mello Oliveira. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Não tratando 
o caso de

39. Procedimento Administrativo n° 1.23.001.000752/2002-81. Assunto: Termo de Declarações 
prestadas pelo índio Tapiêt Kayapó, no qual declina que, juntamente com outros índios, 
inclusive o cacique Merekoke Kayapó, vem sofrendo ameaças de morte por indivíduos não 
índios. Promoção de Arquivamento às fls. 17/18. Procurador Oficiante: Dr. Renato de Feitas 
Souza Machado, Procurador da República no Município de Marabá/PA. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

40. Procedimento Administrativo n° 1.23.001.000420/2004-68. Assunto: Relatório de auditoria 
elaborado pela Funasa no Convênio n° 368/02, celebrado com o Instituto de Cooperação Pró
Vida, para atendimento à saúde indígena no Estado do Maranhão. Promoção de Arquivamento 
às fls. 197/198. Procurador Oficiante: Dr. Renato de Freitas Souza Machado, Procurador da 
República no Estado de Marabá. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

41. Procedimento Administrativo n° 1.23.001.000121/2005-12. Assunto: Irregularidades 
decorrentes da má administração do DSEI Kayapó. Promoção de Arquivamento às fls. 
592/594. Procurador Oficiante: Dr. Carlos Alexandre Ribeiro de Souza Menezes, Procurador 
da República no Município de Marabá/PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

42. Procedimento Administrativo n° 1.23.002.000061/2001-96. Assunto: Notícia de descaso da 
Funasa com os índios em tratamento de saúde na cidade de Santarém/PA. Promoção de 
Arquivamento às fls. 66/67. Procurador Oficiante: Dr. Renato de Rezende Gomes, 
Procurador da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

43. Procedimento Administrativo n° 1.25.000.001062/2001-01. Assunto: Utilização indevida de 
veículos cedidos para atender as questões de saúde nas aldeias do Estado do Paraná. Promoção 
de Arquivamento às fls. 156/157. Procuradora Oficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches 
Krueger, Procuradora da República no Estado do Paraná. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

44. Procedimento Administrativo n° 1.25.000.001930/2003-15. Assunto: Possíveis
irregularidades cometidas pela Administração Regional da Funai em Curitiba/PA. Promoção 
de Arquivamento às fls. 26/27. Procuradora Oficiante: Dra. Antônia Lélia Neves Sanches 
Krueger, Procuradora da República no Estado do Paraná. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

45. Procedimento Administrativo n° 1.25.004.000035/2000-92. Assunto: Remanescentes de 
Quilombo. Comunidade Invemada Paiol de Telha. Pleito de delimitação de sua área de 
ocupação tradicional, conforme prescrito no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Promoção de Arquivamento às fls. 511/518. Procurador Oficiante: Dr. Pedro 
Paulo Reinaldin, Procurador da República no Município de Guarapuava/PR. Relator: Dr. 
Durval Tadeu Guimarães. Decisão: A Câmara decidiunão homologar o arquivamento, em 
razão da existência de fato novo, consistente na Certidão deri Auto-Reconhecimento de
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Comunidade Quilombola Invemada Paiol de Telha, emitida pela Fundação Cultural Palmares, 
que inaugura o procedimento de regularização fundiária da terra ocupada pela comunidade. 
Assim, atendendo ao princípio da independência funcional, que confere ao membro do 
ministério público a prerrogativa de não atuar contrariamente às suas convicções, e com base 
no art. 62, VI da Lei Complementar n° 75/93, remeta-se o procedimento à Procuradoria 
República no Município de Londrina/PR, para atuar no sentido da efetividade do direito 
outorgado à comunidade pelo art. 68 do ADCT. Unânime.

46. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.000160/2005-18. Assunto: Reclamação
trabalhista movida por José Freire da Silva contra a Associação da Comunidade Indígena 
Xucuru. Promoção de Arquivamento às fls. 25. Procurador Oficiante: Dr. Antônio Carlos de 
V. Coelho Barreto Campello, Procurador da República no Estado de Pernambuco. Relator: 
Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

47. Procedimento Administrativo n° 1.26.000.001263/2005-97. Assunto: Notícia de
irregularidade, no âmbito do ABN AMRO BANK, consistente em inscrever nome de 
consumidor, adquirente de um veículo Tempra, mediante financiamento, nos bancos de dados 
públicos, mesmo diante da devolução do bem móvel por impossibilidade de quitação das 
prestações do financiamento. Promoção de Arquivamento às fls. 15/18. Procurador 
Oficiante: Dr. Edson Virgínio Cavalcante Júnior, Procurador da República no Município de 
Caruaru/PE. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Remeter à 3a Câmara de 
Coordenação e Revisão, tendo em vista tratar-se de irregularidade oriunda de relação de 
consumo. Unânime.

48. Procedimento Administrativo n° 1.30.001.000325/2000-04. Assunto: Representação da 
Comunidade Indígena Guarani da Aldeia Sapukai de Bracuí, situada no Município de Angra 
dos Reis/RJ, que solicita ao Ministério Público Federal a propositura de ação de indenização 
por danos morais em razão de matéria publicada no jornal O G lobo  do dia 14 de janeiro de 
2000, na coluna da Sra. Hildegard Angel, com o título “Socorro, salvem os índios de Angra do 
narcotráfico”. Promoção de Arquivamento às fls. 191/192. Procurador Oficiante: Dr. Felipe 
Jow Namba, Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento. A Coordenadoria Jurídica da 6a CCR deve 
manter cópia da ação proposta e da sentença obtida em banco de dados próprio. Unânime.

49. Procedimento Administrativo n° 1.33.002.000004/2000-80. Assunto: Não cumprimento, por 
parte da Funai, de acordo realizado entre a Fundação e duas famílias indígenas, que tinha por 
objeto o pagamento, pela Funai, de quantia e espécie e do aluguel para as famílias de Reny e 
Rildo Mendes. Promoção de Arquivamento às fls. 164/168. Procurador Oficiante: Dr. 
Rubens José de Calasans Neto, Procurador da República no Município de Chapecó/SC. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

50. Procedimento Administrativo n° 08123.030158/97-17. Assunto: Representação das ONGs 
SOS Bartira, Movimento em Defesa da Vida, Comissão Pró-Índio, Serviço Aéreo e Terrestre 
de Salvamento e Proteção Ecológica e Fundação SOS Mata Atlântica, denunciando instalação 
de estação de tratamento de esgoto em área indígena, no Município de Mongaguá/SP. 
Promoção de arquivamento às fls. 643/649. Procurador Oficiante: Dr. Pedro Antônio Roso, 
Procurador da República no Município de Santos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

51. Procedimento Administrativo n° 1.34.012.000362/2005-41. Assunto: Representação 
subscrita por Eliseu da Silva, Cacique da Aldeia Indígena Piaça£
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relatando as ocorrências e necessidades da referida aldeia. Promoção de arquivamento às fls. 
09/11. Procurador Oficiante: Dr. Felipe Jow Namba, Procurador da República no Município 
de Santos/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

52. Procedimento Administrativo n° 1.34.017.000007/2005-21. Assunto: Termo de declarações
prestadas por Vanessa Cristina de Oliveira em 16.2.2005, relatando que, ao apresentar 
documentação para matrícula na UNIP, com bolsa do Programa Universidade para Todos -  
PROUNI, onde foi pré-selecionada, foi informada de que teria que apresentar documento 
oriundo da Funai para provar que era de descendência indígena, enquanto que para os 
candidatos pelo sistema de cota de raça negra bastaria uma declaração simples com 
reconhecimento em cartório. Promoção de Arquivamento às fls. 84/85. Procuradora 
Oficiante: Dra. Eloísa Elena Machado, Procuradora da República no Município de 
Araraquara/SP. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o
arquivamento, unânime.

53. Procedimento Administrativo n° 1.35.000.000401/2005-10. Assunto: Exigências feitas pelo 
Banco do Nordeste ao índio Xocó Ronaldo Gomes Melo para a concessão de financiamento 
destinado à implementação de projeto de apicultura. Promoção de Arquivamento às fls. 12/13. 
Procurador Oficiante: Dr. Ruy Nestor Bastos Mello, Procurador da República no Município 
de Itabaiana/SE. Relator: Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

54. Procedimento Administrativo n° 1.36.000.000229/2000-44. Assunto: Denúncia de retirada 
de madeira e de ameaças praticadas por madeireiros contra indígenas na Reserva Rio Branco, 
em Apurinã/MT. Promoção de Arquivamento à fl. 18. Procurador Oficiante: Dr. Adrian 
Pereira Ziembra, Procurador da República no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, local dos 
fatos. Unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

DEBORAH MACEDO DUPRAT DE BRITTO PEREIRA 
Subprocuradora-Geral da República 

Coordenadora

Subprocurador-Geral da República 
Membro
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