
HI1NIMuno Kmuro rr ui » * i

excelentíssimo senhor juiz federal da

judiciária do estado de roraima,

vara da seção

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos

Procuradores da República abaixo-assinados, comparecem a este Juízo, nos

termos do art. 109h J e XI, 129, Jncisos III a V e, 231 da Constituição Federal,

combinado com artigo 6o, inciso VII, letra c, inciso XI. da Lei Complementar nD

75/93h além do arl. 17, § 1°, da Lei n° 6.001/73, para propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA contra a

UNIÃO pessoa jurídica de direito público, e a

FUNAI - Fundação Nacional do Índio, autarquia

federal vinculada ao Ministério da Justiça,

pelas seguintes razões úe fato e de direito a seguir

DOS FATOS

Toda a região Norte e Nordeste do aluai Estado cJe

Roraima ê ocupada pelos indios Macuni, Ingariko. Tauhpang <? Wapuíana Essa

área já fai identificaria pela FUNAI. sab a denominação de 'Área Indígena
Raposa Serra rio Sol" oarrespondente a 1.678 800 hectares

Os ílmftes geográficos que a identificam são os rios

SuruiiUJ e Tacatu. ao Sul ao Norte, a Serra Pacaraima. junto ao limite

internacional BrasWGuiana. Rio Mau oü lreng: a Oesle Rio Cotingo. Rio Surumu.

Rio Miang. tírviss Inlernadonal com a Venezuela; a teste. Rio Mau, divisa com

Guiana, etc Os trabalhos de identificação da área foram feitos por Grupo de

Trabstrto instituído pela Podaria n^S^D/P, de 21 de outubro d9 1977, que apurou

existir, naquela opotiumdade. mais de 60 comunidades indígenas, com.



aproximadamente. 10 000 índias, bem como a existência de várias posses de não

índios.

2, Assim, de acordo com os trabalhos desenvolvidos, são

limites da nArea Indígena Raposa Serra do Sol", conforme memorial anexo, doe

NORTE Partindo do Ponto ll1" de coordenadas geográficas aproximadas 05° 121

15"N e G0° 44' 05r WGr, situado na Serra Pacareima, junto ao limite

internacional Brasil/VenezueIa/Guiana, dafh acompanhando o limite

internacional Brasil/Guiana, pela Serra Pacaraima até a nascente do

Rio Mau ou IrengP e por este a jusante até a confluência com o Rio

Daca;

LESTE Deste ponto segue por uma linha reta até o Ponto "2" de coordenadas

geográficas aproximadas OSWOO-N e BOTO158"WGR, situado num

braço formador do Igarapé Amáha, e por este e jusante até a

confluência com o Rio Wailan no Ponto ft3" de coordenadas

geográficas aproximadas 04*59f2ü" e 60*11 "05"Wgr.t daí. segue por

uma linha reta até o Ponto "4" de coordenadas geográficas

aproximadas 04°51'40H'N e 60D05'40"Wgr, situada na confluência de

um Igarapé sem denominação com o Rio Cana e por este a jusante até

a confluência com o Rio Maú ou Ireng Daí. acompanhando o limite

Internacional Brasil/Guiana, pelo Rio Maú ou Ireng no sentido jusante

até a confluência com o Igarapé Rabo do Jacú. e por este a montante

até a confluência com um Igarapé sem denominação no Ponío HI5" de

coordenadas geográficas aproximadas O4°24'1G"N e 59°49r30"Wgr;

daí, a montante pelo Igarapé sem denominação até sua cabeceira no

Ponto "6" de coordenadas geográficas aproximadas 04°21'1B"N e

59D50'25'Wgr; dai, segue por uma linha reta até o Ponlo "7" de

coordenadas geográficas aproximadas 04°131ÜD'N e 59°46'50"Wgr.r

situado na confluência do Rio Maracani com o Igarapé Cutia, daí,

segue por uma linha reta até o Ponto "8" de coordenadas geográficas

aproximadas 04°13'25llN e 59°44l58'Wgr. situado na cabeceira de

Lima Igarapé sem denominação afluente da margem direita do Rio Maú

ou Ireng, daí. peto Igarapé sem denominação no sentido jusante até o

Ponto "9" de coordenadas geográficas aproximadas Ü4°11'15"N e

59°43' "Wgr., daí. pelo Rio Maú ou Ireng até a confluência com o

Igarapé Cutia e por este & montante aíé a confluência com o Igarapé

Jaco e por este a montante até a sua cabeceira no Ponto ll10" de

coordenadas geográficas aproximadas Q4°06'30"N e 59a46"10"Wgr:

daí, segue por uma Unha reta até o Ponto "11" de coordenadas

geográficas aproximadas 04°4745"Wgr. situado na cabeceira do

Igarapé Mençol, e por este a jusante até a confluência com o Igarapé

Unanamara e por este a jusante até o Ponto "12" de coordenadas

geográficas aproximadas 03U56'40'N e 59°47140"Wgrr, segue por uma

tinha reta até o Ponto M13" de coordenadas geográficas aproximadas

03D44'25"N e 59ü47'40"Wgr, situado na BR - 401, e por este até o



Ponto "\A~ de tmordenFídas yeugráíir^rs

SUL Deste parito. segue por uma linha rela ate o Ponta L15" de coordenadas

geográficas aproximadas O3D32WN e 60uÜT40'Wgf. situado na

confluência de um Igarapé sem denominação com o Igarapé

Xerumirilm, e por este a montante até o Ponto "16" de coordenadas

geográficas aproximadas 03°421ü"N e 60°1505"Wgr; dai segue por

uma linha reta até o Ponto "17" de coordenadas geográficas

aproximadas 04^0030^ e6CH5'ü5"Wgr, situado no Igarapé Maiutzal,

e por este a montante até a confluência com um Igarapé sem

denominação no Ponto H1B" de coordenadas geográficas aproximadas

d4°02'25"N e 60°14H3QnWgr.; dai; segue por uma tinha reta até o Ponto

"19" de coordenadas geográficas aproximadas 04D02l5fflN e

60°18"58r'Wgr., situado na cabeceira de um Igarapé sem

denominação, e por este a jusante até sua confluência com o Rio

Cotingo no Ponto "20" de coordenadas geográficas aproximadas

(WSSWN e 60°27'05"Wgr.

OESTE Deste ponto pelo Rio Cotingo a sua jusante até a confluência com o

Rio Surumu: daí. seguindo a montante do Rio Surumu até a

confluência com o Rio Miang e por este a sua montante até o Ponto

"21h de coordenadas geográficas aproximadas 0'lo02'10DN e

eo^SS^WGR , situada na suposta cabeceira; dal , segue por uma

finhs reta e seca até o Ponto "2T de coordenadas geográficas

aproximadas 04°02?3Ü''N e 60D5715"Wgr.r situado no limite

Internacional Brasil/Venezuela; dai. seguindo o citado limite

Internacional até encontrar o Ponto "1", início da presente descrição

perrmètnca"

3. Vamos encontrar relatos da ocupação imemorial cfess^

teiiitóíio no trabalho de Edson Soares Diníz, publicado em 1972, sob a iMulo Os

índios fTiàkuxt do Roraima, sua instalação na sociedade nacional (lese de

doutorado), no qual o renomado esluüiosa raiata

1 Os índios Makuxi vivem nos campos da Guiana e do

Brasil Aqui, dt$triütjern-$G pela planície e pelas

montanhas na parte leste e nordeste do Território

Fetíerat de Roraima Interparsando-se vivendo às

vszes em grupos locais mistos, estão os já

mencionados Wapwana, Apesar de serem

semelhantes ss inté/-relações Bimbiòtic&s existentes e

as piessoes sóvbcultuiais a qu& estêo submetidos

(OíNIZ iB67)à o rjwe justificana um estudo conjunto,

que seria tíe bom sívitre efetuar futuramente, a

ilescaçáo made wicBrnente sobre os Makuxi São

esses dois c-nioos tnhais os remanescentes daauetes

\->nle & fríftos forem relacionadas ern 17S7 por
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ÍOBO üALMADA ffOGf f*"'* fi79l( a.i f?riti^ s&?

nmnciòitadRS por NAB(" C \t9Q3 tt48'25ti e ix>t

COUDREUA (1837 391 384}, sendo que este aponta

na época cie sua viagem (1834-85) à área no-

branquense Ueze delas exUntss e oito r&tiuzidas em

índios a\nda constituem-se em urna das mais

numerosas tribos em terras nacionais. Conseguiram

transoor as diversas etapas do contato inter•étnico.

mantendo certo eauiiíbrío populacional e. ao mesmo

relativo conservantismo sòcso-cultural.

Os Makuxi atingem cerca de 3 000 indivíduos no

Território Federal de Roraima. Além dos dados

demográficos conseguidos diretamente aos grupos

locais visitados, recebemos informações acerca das

populações de alguns e do número de casas de outros,

o que nos levou a essa estimativa, certamente sem

superestimar o contigente populacional desse grupo

indígena, MIGUAZZA (1967. 166) calcula os Makuxi

com um total de 3.200 indivíduos em terras brasileiras,

baseado em informações próprias e naqueles dados

fornecidos pelos componentes da Campanha cfe

Erradicação da Malária (CEM) atuante no Roraima.

Parece Que os Makuxi tendem a aumentar o seu

número, tieto menos è mie indicam as populações das

Aldeias Contâo e Raposa, as duas de maior número de

pessoas da nossa amostragem, onde se observam

altos índices demográficos das classes etárias jovens

(ver tabelas nfs 1 e respectivas pirâmedes). Nos

exemplos referidos, nota-se de imediato que a grande

maioria é de gente moça. pofs cs componentes tías

cfasses eténss entre 9 - Í9 anos constiluem-se em

65% dos respECti^-os totais

A respeito dos Makuxi que vivem na Guiana os dados

mars tTscentes disponíveis e ao nosso alcance são de

BOTT!(19G5 84Lquedir

Makuxt - They üve in the Noanero Sevennens Nortfi of

tfie tiarwku Mouníains, to 1946 púpufation was

estnnsteti to be 7.676 on lhe BiitisH side Tne Makuxt

fiave üecomç much accrtfturatetí. havtng heen in

regní&r cantac! wttii settiers. pertigd&tiy cattle mncft&rs.

zmçe the late i9lh certUry. They are not, as a pecele

aditisted to the changes atthough they endertake wage

labor for the çhanges wctk baíata and self surplus

cnssava fhtor, ao expanding their ir^diaonal edncmy"

{Ir] Os hdtò$ Makuxt do Roraima, coleção Teses n° 9
Paridade de Tqiosolja Ciências e Lelras de Marília



1972, Publicado pela littpflãrtèã OHcial ÜQ Estado de

São Paulo)

4. Ocuparam ns Makuxi extensa área. rtesde a cidade de

Rio Branco, ainda fio século XVNI, sendo que o contato com os luso-braaUeiros

deu-se com o estabelecimento do Forte São Joaquim e o posterior ingresso das

primeiras cabeças de gado bovino na região Duas características marcaram o

conlato dos Macuxi com as chamados civilizados, no dizer de DtNíZ (obra

indicada), lentidão e pacifismo relativos. Entretanto, com a expansão da

criação de gado em suas áreas a partir deste século, os Macuxi foram ficando

arredios. dando origem a conflitos que ocorrem até hoje. Da extensa área que

possuíam no início do século XVIII, os Macuxi se viram expulsos, paulatinamente,

concentranto suas malocas, de conseqüência, acima Rio Uraricoera, a partir da

confluência do rio Surumu com o Rjo Tacutu, pegando toda parte nordeste e [este

do Estado, como se vè pelos mapas de fls. 05/10 do anexo que esta acompanha

5. Invasões, mortes, perda de terras são os dilemas da

nação Macuxi, que rei^ndica hoje a área única "Raposa Serra do Sol", como se

vê pela peías cartas acostadas nas fls 34/90 do anexo a esta, pelBS fotos de fls

13/33, onde são narradas histórias de violência contra índios e mostradas

diversas cenas dessa violência, bem como pela fita de vídeo (doe, n° II), também

com imagens que retratam as injustiças de que é vítima aquele povo.

6. Várias denúncias dos falos antes referidas vèm sendo

feitas às autoridades locais da Policia Federal e da FUNA1, cujas ações têm se

mostrado meros paliativos na busca da real solução dos problemas que afetam

as comuniciades indígenas

7. Em 20.12.1996. o Senhor Ministro da Justiça exarou o

DESPACHO N° 80, delimitando a área indígena Raposa-Serra do Sal, ao tempo

que determinou à FUNAI d refazimento das linhas divisórias da área delimitada

bem como a exclusão de fruição indígena sobre vias públicas e Faixas de domínio

público Eis a transcrição de citado ato ministerial1

"GABINETE DO MINISTRO

DESPACHO DO MfNtSTRQ

Em 20 üe úezembio ií9 1996

N° 8ü - Área Indígena Raposa-Sens do Sol Processos
n°S 06620 1163/96. 0&620 1439/96. 08620.1265^6.

08670 7259/96. 0O8S2Ü 11P&96. 08620 1275/96.

08620.12T&9G OBQZQ Í27&96 e 03620.1266/96

i RELATÓRIO

1 1

dei-nattatõiios

Procedimentos sdenüftcalónos
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t.1.1 Q Estaria da Amazwtt

O Estado da Amazonas editou . ern 76 cte

outubro de 1917. a Lei nv 941 pela nua! ficou o seu

governador autorizado a " conceder. cotilQ posses

irnmemoriaes faj para para os índios Macuxis

e Jancunas a região compreendida entre os nos

Sucumü s Cottngo. e as serras Mayrari e Canapiéeptm

no Município de Boa Vista do Rio Branco".

No ano de 1919, consoante relatório da então "

tnspetoria do Serviço de Proteção aos índios do
Estado do Amazonas e Território do Acre", datado de

02 de março de 1925, foi concedida a medição da área

"reservada" na lei estadual pelo ' ajudante Dagoherto

de Castro e Silva". Informa , mais, o mesmo relatório

que ' remetido o processo para obtenção do

competente titulo de concessão o desembargador

César do Rego Monteiro, então Governador, entendeu

de annultai-o .. *

Em decorrência dessa posição do então

Governador , fot editada, em 1992, lei Que revogou a

Lei n° 941/17 e alterou o regime anterior , nos

seguintes termos

Ari 2o - O Governador do Estado concederá às

famílias ou tribns indígenas a área de terras, que a sgu

critério jüfgar conveniente para domicilio e

aptQ\/et!Bmen{o dessa famílias ou tribits, conforme o

destino agrícola ou pastoril que fôr dado a essas terras

§ único - Desta concessão serêo enchidas as

terras que jà tenham stdo concedidas peto Estado, e

âs que jà estiverem occitpadas e cultivadas por

qualquer pessoa, com ressdèncid habituai e cultura

efféctiva

Art S° - Os mter&ssados pela concessão dessa

terras promoverão perante o executivo do EsWdo o

respectivo processo, que obed^-ícerá o que fôr

deiet minada no Regulamento da Repartição de Terras

do Estatfo

No entanto, o mesmo relatório, em relação ás

"te/ms do Stlmmu", informa que " . esta inspeciona

9tmou ultimamente um recinto ao Snr Interventor

Fedeiaí. nào só expondo minuciosamente todos os
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fecfns ffowo pedindo reconsirt&rTÇão rio dw^i-n q^

tiavu* anmttedo & demarcação por ella feito pra JíNt*

o S"j interventor acaba de ctespschsj o (mpoctíüQ

processo dando apmvaçêo aos tmbalhos de

medtoão e demarcação e mandando expedti o título de

concessão aos selvícolas de acordo com a atada Ler

Nào obstante esta última informação, nào foi

encontrada e nem se tem noticia da expedição do

mencionado título de concessão.

1.1.2. AFunat

Por Portaria n° 550/P, de 21 de outubro üe 1977,

baseada na Portaria do Ministério do interior GM/111,

de 24 de março óo mesmo ano, foi constituído um

grupo de trabalho cujo relatório não está exarado so

processo FUNAI/BSB/3233/77.

Em decorrência disso, hê um relatório preliminar,

datado úe 09 de março de 1978, firmado pela

antropóloga Isa Maria Pacheco Rogedo. que se refere

a levantamento feito na região de Sêo Marcos Desse

relatório nêo consta o desenvolvimento de seu Item 11,

sobre Umites propostos", uma vez que foram

suprimidas algumas tíe suas páginas No entanto, o "

demonstrativo das Populações do mesmo

i^latôno se refere à Área indígena Raposa/Serra do
Sot como possuindo a área de 1.332.110 ha.

Posteriormente, em conseqüência da portaria

50Q/E, da FUNAt, datada de 09 de janeiro cie 1973,

ti^abalhos de 1981 concluíram pela étea de 1.347.810

tw

Em 1984. a Portaria tf í 645/E, da FUNAt, tíe

29 tíe mato, ptvnogaúa pelas Portarias n°s 1 661/E e

1 777/R. de 06 tíe ittiho e 04 de ouIuütd, deu causa a

relatório de identificação firmado pela antropóloga

Maria Gtomar de Meto, datado de 3TJ tíe agosto tíe

í985. N&sse ret&tóno consta <Jfve ' pçlo levantamento

ireaitzatíQ anteriormente} foi identificado uma átea

indígena de aproximadamente 1.577.850 ha

desmembrada tíe 5 regiões assim disciiminadas
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Raposa

M&tutitca/Sma do Sol

465 510 tis

34? 040 ha

721 690 ha

Em 1998. a Portana PP n" 0347, de 25 de março

de 1988, designa grupo de trabalho para estudos e

levantamento fundiário e cartonai com vistas à
demarcação e à definição das atividades a serem

implementadas pelo Projeto Calha Norte na região

Raposa/Serra do Sol - Roraima, considerando-se os

termos do Decreto nQ 94.945, art 2°. §1C ao 4o \ O
grupo de trabalho então constituído concluiu que "os

Sngankós desejam uma área continua somente por

eles habitada, sem nenhuma vincuiaçâo com terras

Makuxf ou Wapitxana' Em decorrência disso, o

parecer n° 220, de 24 de mato de 1989, do grupo

interministenai, propõe a demarcação da ãrea indígena

ingarikô, habitada por 624 pessoas, com

aproximadamente 90.000 ha, com os seguintes limites:

'Norte

Sul.

Leste:

Oeste

Rio Cottngo

igarapé Cumaipà

igaiapè Pipi

Sopé da Serra do Soi

Essa proposta de identificação e demarcação

testou aptovada pela Portana na 354. de 13 de junho

do mesmo ano.

Finalmente, em 1992. foram editadas pela

FUNAl as portarias n°s 1 141. de 06 de agosto. 1 285.

de 25 de agosto, 1 375. cie 008 de setembro, e 1 553.

de Ü6 de outubro petas quais foi cnado grupo

mtetmtntsteiial para realizar o ievantânwnto fundiário

ria área Raposa/Serra do So! O grupo íntermimsteria!

condwit peta êrea de 1 678 800 ha e perímetro de

1 000 km, tendo sido o seu trabalho aprovado peto

parecet 036/DtD/DAF. de 1.2 de abril de 1993,

publicado no Diário Oficiai da 'União em 21 de mato

1.2 ^$ manifestações dos interessados

1? 1 O Estado de Roraima, o Muntcipio cte

Normandia. bem como diversos prvpnetârtos e

posseiros com base no eit 9a do Deci-eto n" 1.775. tje

008 de janeiro da 1996, ofereceram contestação a

identificação e delimitação da área indígena da

Raposa-Serra do Sot
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Analisadas as tuwugnarf&s ãfámdâãs, fo&in

os respetivos píorfissos batn&dos etv üífigêiictas à

FUNAf pura a compíGTVGiiJaçêo dos ciados e

informações coniorme despacho publicado .no Dtáno

Oftcrat da União, de 10 de julho de 1996A seçào I, p

126BS.

Juntados aos autos os documentos de fls.,

vieram os mesmos novamente à decisão

1.2.Z Os contestantes alinharam os argumentos

seguintes, em prol de seus pontos de vista

1.2.2.1 O Estado de Roraima (proc n°

1163/96), preliminarmente, argüiu a nutidade do

processo demarcatôrio porque: (a) não foi observada a

exigênaa do devido processo legal, basicamente pela

inobservância das normas procedimentais constantes

do üecmto n° 1.775/96; (b) o relatório antropológico

não está devidamente circunstanciado, inobseivando

as regras da Portaria MJ na 14, de 009 de janeiro de

1996: { c) foram acostados ao processo documentos

imprestáveis e não condizentes com a verdade dos

fatos; (d) foi realizada pela FUNAt, quando a

competèncta para demarcar terras da Uwão é do

INCHA, a teor do disposto na Lei n° 3.081/56.

Quanto ao mérito, o Estado contestante

sustentou que a ocupação indígena, tradicional e

permanente. tutelada pe/a Constituição Federal,

abrange somente as comunidades de índios que vivem

em situação de isolamento não compreendendo os

grupos indígenas "integrados na comunhão neaonat"

Afirmou que, na área em questão existem nove

"adensamentos" indígenas em condições de invocar a

proteção constitucional, propondo, por ísso, que a

demarcação se faça em forma descontínua, ilhando as

tetras ocupadas petas comunidades de índios isolados

Aduziu que as êreas restantes constituem terras

tievolufàs do Sstado. parte deiss /á transf&ridas a

particulares, cuias posses ou títulos nominais entende

pievalecem contra eventual posse indígena anterior

pOf/juejü extstem à data do advento da Constituição de

7986 Ressaltou a existência, na área de cidades e

vilas a comprovar a ocupação parcial da área por

particulares e órgão públicos Acrescentou Que parte

considerável óa área esta situada em faixa de fronteira

o que a torna Incompatível com a fruição indígena
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iu:D Município tte Nantianttfa (pior 143QSQG)

leltGTütt, '.Ipsis flífeíis' . s contestação üo Estado de

Roraima, especificando, em tópico novo. o mtèi&sse

municipal n& mantença da ocupação pnvsds de. renas

que não são indígenas, embora como tais apontadas,

tendo em vistas receitas tributárias decorrentes das

atividades produtivas ali realçadas e 3 sua importância

para o desenvolvimento econômico, social e político do

município

1.2.2.3. Raimundo de Jesus Cardoso Sobrinho e

Outros íproc n* 1265/96); Laíy de Oliveira Lira e

Outros (proc. 1258/96}; Alayza Valéria Paracat e

Outros {proc n" 1246/96); Niiton Tavares (proc.

1259/96); Saga Mineração Uda (proc. 1185/96);

Antônio Alves dos Reis e Outros(proc. n° 1275/96);

Naldo ColianBS e Outros(prvc. 127B/96), Jesus

Nazareno de Souza e Outros (proc. n° 1276/96) e Said

Samu Salomão ( proc. n° 1266) defenderam a

legitimidade de sua posse ou propnedade sobre

parcelas da área delimitada como indígena, negando-

ihe tal natureza, à iuz dos pressupostos constitucionais,

a argüindo também a nulidade do processo

demarcatório petas mesmas razões expendidas pelo

Estado tíe Roraima

2. APRECIAÇÃO DAS MANIFESTAÇÕES DOS

INTERESSADOS

•Os argumentos esgrinudos petos ccntestsntes

não se mostram jundicamente procedentes

21 Das Preliminares

"O procedimento demzirtatòrio se desenvolveu.

tí& morto a negufai ctiseivando as disposições do

Decreto n° 27. de 4 de fevereiro sob cuja wgência se

consumaram os atos respectivos.

Foi feito levantamento antropológico da área, à

luz dos pressupostos elencados no aft 231, §1°, dd

Constituição Federa! sendo respectivo relatório

publicado no Diáno Oficial da União, tsto è suficiente,

pelas normas administrativas então vigentes, para

garantir o devido processo legal.

Os prucedimentos adicionais de publicidade,

iiistiUficios peto Decreto u" 1 775/96, inadmn,

obviamente, enquanto inovações procedimentais,

sabre os atos praticados 3pós a sus vigência,
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ca/«cefldo d© qualquer respaftfa jiu-idico a nrelensão

&& &pffGà-tQ$, retroativamente GüS aíos d/itewúMrrefjte

f^a/ízados. &n lema processual, a regm é a cfi?

vígá^ce e aplicabilidade des novas normas sem

qualquer efetto retroativo

O que o Decreto n° 1 775/96 estendeu a todos

os processos em curso foi a oportunidade de defesa, a

qual está sendo exercida pelos interessados

precisamente através das contestações ofertadas

Pelas mesmas, razões não estava o relatório

jungido aos elementos formais, introduzidos pela

superveniente portaria MJ N° 14/96.

Os documentos trazidos aos autos, a titulo

meramente complementar, não afetam a validade

procedimental sendo que o seu valor, como prova ou

como mera ilustração de fatos provados, constitui

questão de ménto.

Por fim, consoante o disposto no art. 19, da Lei

6 001, do T9 de dezembro de 1973, ' as terras

indígenas, por iniciativa e sob a orientação do órgão

federal de Assistência ao !nóio, serão

administrativamente demarcadas, de acordo com o

processo estabelecido em decreto do Poder Executivo

Tal competência, de caráter especial, não foi

derrogada peta Lei n° 6.383. de 0? de dezembro de

1976, que atribuiu, ao Instituto de Colonização e

reforma Agrária, a discriminação de terras devoíutas da

União, nas, quais nào subsumem as terras ocupadas

pelos índios. Nem conflita 3 competênaa atribuída à

í-UNAI. com o art 20, XI, da Constituição Federal, o

qual dfz pertencerem à União as terras

ti adicionalmente ocupadas pefos índios, cabendo, por

isso. somente a ela demarcá-las Com efeito, a

demarcação de feires indígenas se faz mediante

ptocedimenío complexo em que a FUNAI desempenha

apenas atividade instruíòua. seguida de portaria

decfaratóna, do Ministério da Justiça, e de Decreto de

Homologação do Presidente da República A

exigência dos contestantes ífe qüe a demarcação seja

feita pela União se encontra assim, plenamente
atendida

2 2 Ménfo
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No manto o levantamento antropológico,

COficitisNo quanto à ocupação ít^iCional uttfigGii& tffl

áren em questão, goza c/e pr&stinçâ/) ■júris tantum' cfe

vetaciüatie cabendo aos contestantes nwstrar as

provas que descaracterizam o mdigenato das terras,

No caso presente, tais provas não foram feitas, pcs..

221 O Estado de Roraima e o Município de

Normandia alicerçam suas alegações em duas

premissas básicas, cumulativamente exigidas- (a)

somente são indígenas as terras ocupadas por índios

isolados, nâo integrados à civiiizaçâo; e (b) í

ocupação indígena deve perdurar, peto menos, até a

data de vigência da Constituição Federal de 1988.

Dos axiomas expostos, extraem-se a conclusão

seguinte, terras que, à data do advento da Carta de

1968, não estavam sendo ocupadas por índios em

estado de isolamento, ou são devolutas do Estado ou

pertencem aos particulares que as ocupam.

Ocorre que as duas premissas são falsas

quando, para falsear a conclusão, bastaria somente a

inconsistência d& uma delas.

Vejamos pois os axiomas enunciados

A caracterização das terras como indígenas

nunca irans'tou, nem à luz da Constituição atua! nem

das anteriores por qualquer distinção entns índios

aculturados ou nào acuttursdosl isolados ou integrados

â aviltzação

■fftr força constitucional, sào indígenas as terras
Que os Indtos "tradicionalmente ocupam"

independentemente do seu grau de integração com a

cultura não indígena

Carece assrm de qualquer respaldo jurídico a

r&sthção do indigenato somente ãs comunidades de

índios ainda em estado tíe isolamento

Por outro iado também não encontra

fundamento jurfdtco a fixação do advento da

Constituição atual como marco de aferição da

ocupação indígena porque as conslitviçô&s antenares.

dvsde e de 1934. jè hawm estabelecido a

tntsngibílirfaúe tias fenas ocupadas pelos indtos. sendo

ineficazes em relação aos mesmos, pelo menos desde

então, todos os atos que tenham por objeto a
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oçup&çâo domfnK* ou posse r.ia terras trafhuonatrwnt1?

por eles oatpsd&s

Sâc improcedentes, por conseguinte, as

contestações do Estado de Roraima e do Município de

IMormsntíis.

2 2.2. Por igual, não sâo procedentes, río ponto

de vista jurídico, as contestações deduzidas pelos

pretensos proprietários de imóveis, incrustados na

área demarcada

Os referidos contestantes não fizeram prova de

domínio ou posse , anteriores à Constituição de 1934,

que possam desconfigurar a ocupação indígena da

área demarcada. A maioria deles respalda sua

pretensão em escrituras de aquisição da posse e

benfeitonas que logrou registrar no cartório imobiliário

mas nenhum deles comprova ocupação particular

anterior à proteção constitucional das terras indígena.

Assim:

- no processo n° 1,265/95, Severiano Barbosa

Safes juntou escritura de promessa de compra dos

ditettos de posse, datada de 1957, em relação ao

imove! denominado Maturuca. enquanto Napoleêo

Antônio Z Machado, com relação aos imóveis de

Fazentiinha" e "Praia Grande" . Etírmir Cordeiro de

Melo ("Fazenda Bala"), Franscico Leite Pereira

{Fazendo Nascente1*). Odllio de Araújo Costa

('Fazendet JãdtaliB"), iião apresentaiam qualquer titulo

de aquisição.

- nú processo oa T 25S>9fí, Laíy de Oiíveim Ur$,

recibo de compra, 1976. da 'Fazenda Mangueira".

dP.cJaraçâo particviat de compra da ^Fazenda

Conceição do Maú". 1976, e nada com relação á

'Fazenda Campo Alegre] Fmnosco Pinheiro de Souza

Filho ("Fazenda Santa Msna'). contrato particular de

compra, 1993, José Afonso Uma Cruz {"Fazenda

btQtnbyl. licença tfe ocspação úo Governo do Território

Federal de Rio Branco. 3Q52; Pearly de Araújo Lira

('Fazenda Campo Alegre"), nihit; Ernesto Francisco
Hart. recibo de compra, 1993. ref, "Fazenda São Félix"

e nada referente à "Fazenda Bisivark", José Afzemr

Cruz Lima, "Faze/itía Alvotatía". nihrl; Atevaldo de

Carvalho Lira, 'Fazenda A/ova Olinda" nrlvl. Rocictesde

Almeida Medetix^. "Fazenda Serrinha". recibo de

rninnra, 1996. Sebastião da Silva L&te, recibo de
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compre, t!*V83 )&f •FazeíT<íiiNn\& Zeiéwjtf'? ir\-.ihn

de compra. 1992. ief 'frtzçrKfà Campo Veide. José

Brand&Q Nascimento, recibos de compra de 1979,

198* e 1986, referente respectivamente às fazendas

*Céu Aberto", 'Uberlândia" e 'Sibo Socorro";

- no processo n° 1 264/Q6, Edmilsan Coideiro de

Mello, "Fazenda Guariba", escritura de compra de

benfeitorias e posse, 1941; fvantce Melt da Cunha.

"Fazenda Rabo de Jacu", cessão de posse Í992, José

Saraiva de Araújo, 'Fazenda São José", cessão de

possa, 1957, Petrónio Pereira de Araújo, "Fazenda

Campo Grande", escritura de compra de posse e

benfeitonas, 1957,e ref. "Fazenda Triunfo", compra de

posse e benfeitorias, 1967; Caciída Brasil, "Fazenda

Soco", sem título de aquisição; Heíoisa Fé de Souza

Cruz, ^Fazenda Semnha", recibo da compra de posse

e benfeitorias, 1977; Francisco Peixoto Filho, "Fazenda

Cravina", sem titulo de aquisição; João Cavalcanti

Mota, "Fazenda Independência", nihil; Oneza Costa

Motarelli, referente às fazendas "Repouso", "Sâo

Felipe" e "Perfeição", formal de partilha, 1975, sem

ongem; Edson Rodrigues Bussad, "Fazenda Três

Marias", promessa de compra, 1966, Juvenil Gomes

da Silva, "Fazenda Pontal", contrato de compra de

benfeitorias e posse, 1990, Justino Siqueira Tittmann,

"Fazenda Brasil Norte*, nada, Anorina Maria Gomes.

"Fazenda Nova Zelândia", nada, Antônio Leite de

Oltveira. "Fazenda Santa Cruz", nada, Maria Tereza

Costa de Magalhães referente às fazendas Tatu",

"Perfeição" e "A/ora Retm', formal de partilha. 1975,

com origem em escritura de compra e venda de 1959

no processo tf 1.275/96. Antônio Alves dos

Rets, "Fazenda Brasi!eire\ sem título de aquisição e

Flàvio dois Santos Chaves. "Fazenda Guanabara",

contrato particular de compra. 1932

no processo n° í 77&Q6. Naltío Catares.

Fazenda NC". s em título aquisitivo. Sebastião Cruz

ÍMa, "Fdzenda Mensor, recibo de compra, 1977, Ene

mota Pemira, "Fazenda Urucáma" escritura particular

de compra. 796fl, Paulo César Justo Quartsero,

Fazenda Depósito", formal de partilha. 196B. sem

ongem; Joêo Raimundo da Silva, fazendas "São

■João", 'Campo Grande", e "Alegre", escnlura de

aquisição de posse. 1996. ivete de Souza Racha,

'Fazenda Volta Redonda", tectbo de compra, 1980

Ratmundo Remaído Stíva dos Reis. "Fazenda

Fortaleza', licença cie ocupação provisória do Tenttõfto
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Federa/ tíe R'Q Bi~snco. 1952 *? ~sm título aquisitivc dn

'Fazentíe São Jorge". Francisco das Chagas Cardoso

Vflhene, 'Fazenda Israel' recibo de compra. 1995,

Emidio Neii Santiago Jumor. fazendas "Lembrança".

"Caranguejo" e Quixârfá", sem titulo aquisitivo Nfdm

Mota da Silva Reis, ref -Fazenda Eldorado*, recibo de

compra de 19B3 e sem título com reiação ã "Fazenda

Arar;

- no processo n° 1 276/96, Jesus Nazareno de

Souza Cruz_ "Fazenda Avtaquâno", sem titulação:

Deolinda de Oliveira Peixoto, "Fazenda Vontade", sem

titulo; João Batista Rebouças, "Fazenda Brasiletra".

recibo de compra de posse e benfeitorias, 1988;

Porthos de Abreu, 'Complexo Macunaima', sem

titulação,

- no processo n° 1.185/96, Saga Mineração

Uda juntou somente correspondência do

Departamento Nacional de Produção Mineral, do

Mtntsténo das Minas e Energia, datada de 12 de janeiro

de 1995, comunicando que seus pedidos pára

pesquisar minérios "marcam pnondade e se encontram

em área indígena aguardando regulamentação

pertinente .. .".

- o processo n° 1 256/96. em que ê contestante

Said Samu Salomão, foi equivocadamente endereçado

contra a demarcação da terra indígena de Raposa-

Serra do Sol quando diz respeito à delimitação da Área
Indígena de São Marcos, devendo ser examinado e

decidido os ensejo de reexame deste àtea

As contestações de Alaiza Valéria Paracat

Costa. 'Fazenda Dois Irmãos"; Roberto José Costa

Ateio, "Fazenda Maravilha". Rarmundo de Jesus

Cardoso Sobrinho, 'Fazenda Nova Esperança".

Sevenano Barbosa Sales. 'Fazenda Cearazinha"; João

Gualherío Sales, 'Fazenda Carinambu". Vatmit

Gonçalves de Oliveira, "Fazenda Novo Destino" e

^Fazvnda Jaceié", Edmitson Peixoto Sales, "Fazenda

Rondônia" Domioo de Souza Cruz. "Fazenda Treze de

Mbío". Napofeão Zeoila Machado "Fazenda

Mangueira', constantes dos processos n° 1.264/96,

embora não tenham eíementos suficientes para elidir,

por st sôs, a caracterização indígena das terras que

ocupam, compiovem. contudo, haverem lecebido

titulações das áreas, por parte tfo instituto

Nacional de Colonização o Reforma Agrária, que as

outorgou com base em tevsntamento antropológico
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anterior e que wtdufrs fsís êrwaé fia úBfM$ç&c

tntiíg&tia então feita, ^ai CHVWtSfêmfB fez com que

esses situações tenham um exame especial, a ser feito

em dem subsequente deste despacho

Em situação análoga, se encontra o contestante

Newton Tavafes, 'Fazenda Guanabara" (proc

I 259/96), o qual, embora não documente

suficientemente a cadeia dominai, ministra indícios de

ocupação desde o começo do século, além de ter sido

vencedor em aç0o discriminatória movida peto tNCRA

tais circunstâncias igualmente determinam exame em

separado a ser feito subseqüentemente.

3, A CARACTERIZAÇÃO CONSTITUCIONAL
DAS TERRAS INDÍGENAS

A impfocedência das contestações ofertadas,

seja peía inconsistência de suas alegações, seja pela

falta de provas do alegado, não tem o condão de

validar, por si só, a proposta demarcatõna cuja

conformidade substancial com os pressupostos

constitucionais há que ser examinada pela autondade

administrativa, exame que ora se faz, mediante as

considerações a seguir expostas

A Constituição federal, em seu art 231r §*°.

define os elementos integrativos do suporte fàtico.

pressuposto da caiacterizaçãa jurídica das "terras

indígenas'.

Orz o pivceito consfittiçtonai

'Saa terras tradicionalmente ocupadas psios

indiüs as jDDf eles habrtados em caiáter permanente.

as utilizadas para suas atividades produtivas, as

imprftsxifidlveis è pr&sefveçâo dos recursos ambientais

necessânüs a seu bem-estar e as necessárias a sua

reprOílução física e cultural, segundo seus usos

costumes e ti adições'

Gonsiffüem, pot$, Qlementos constitutivos do

irtdígenata de terras' {aí habitação permanente, (b)

utilização em atividades produtivas, f c)

imntesandihilsddcte è pieseivação dos recursos

ambienta/s necessêitos ao bem-estar; e (dl

necessia&de à produção física e cultural da

comunidade indígena, segundo seus usos, costumes e

UadiçBes,



Os das pnmetros etern&ntos integrativas do

conceito constitucional de terras indig&nas apresentam

feição objetiva, eis que se dão no mundo da fatiçsdade

e conw tais. emptricatnente re/fífcôvs£9

O indígena, todavia, não se restringe à

conjugação desses dois pressupostos objetivos O

conceito se alarga consideravelmente, através de

pressupostos outros, de natureza estimativa, os quais

sâo construídos vatorativamente, e embora a partir de

constatações objetivas.

Inexiste, com efeito, parâmetro matemático para

se dtzer quais áreas são "imprescindíveis à

preservação dos recursos ambientais necessários' ao

bem-estar de determinada comunidade indígena ou

qual o território necessário para assegurar "sua

reprodução física e cuíturaí, segundo seus usos.

costumes e tradições".

Esses dois últimos efementos, repita-se, não sêo

passíveis de determinação matemática mas de

avaliação fundada, pnncipalmente, em dados

antropológicos*

Ê de ressaltar, também, que os efementos

caracterizadores das terras necessárias à preservação

das comunidades indígenas se constituem em círculos

concêntncos sucessivamente emphados, cujo núcleo é

a "habitação em caráter permanente" e cuja

circunferência mais larga é dada peto espaço

necessário a assegurar a "reprodução física e cultural

da comunidade, segundo seus usos. costumes e

tradições11

-*. A APRECIAÇÃO DAS QUESTÕES

4 1 O laudo antropológico e o relatório

No caso presente o laudo antropológico e o

r&/atôno ou parecer técnico, publicado no Dtàrio Oficial

da untêo ffís 6&9f e 137/142 do proc n" 0889/93),

ruatenaftfam levantamento técnico concludente no

sentiúo de ser a áiea delimitada de ocupação

tradicional dos grupos indígenas Mactw, Ingankô e

Patamona, integrantes rie unidades étnicas mais

amplas conheaõas como Kapon e Pernan



Os seguintes excedes do parece*' antropni&jico

esclarecem os cnlênos uíiiizacfos paia delimitar a ãrea

indígena em questão

'Nesle quadro, a designação Kapon engloba os

ingarikó tçonheciclos na literatura por Akawsio) e

Pantamona, Que se distribuem pelos vales dos nos

Mazaruni, Potaro e Siparuni na Guiana, e. no Brasil nas

cabeceiras dos nos Cotmgo, Maú (Ireng) e no vale do

Panari. Jà os Pemon dividem-se em quatro subgrupos

regionais, os Kamarakoto. que habitam a área da Gran

Sabana e as terras baixas adjacentes em território

venezuelano: os Arecuna, seus vizinhos, vivem nas

proximidades da fronteira entre a Venezuela e o Brasil,

os Taurepáng, ocupam as áreas contíguas ao sul,

estendendo-se até os vales dos rios Surumu e Quino,

em território brasileiro; os Macuxi, estabelecidos na

porção extrema meridional do territóno Pemon,

habitam as planícies na margem esquerda dos nos

Uraricoera e Amajari, e , concentrando-se, em grande

parte, nos campos e vales dos rios Surumu, Cotingo e

Maú, afluentes da margem direita do no Tacutu,

lerntóno que se prolonga a leste, na República da

Guiana até a margem esquerda do no Rupununi Note-

se, portanto, que neste extensão continua. a

territorialidade advém sobreíudo da proximidade

social e cultural entre os povos que se auto-

idendificam sob os elnõmios de Kapon e Pemon,

chave operatôna para o recorte de unidades sociais

internas, sejam aldeias ou conjuntos regionais, que se

interretacionam em uma vasta rede de

sociabitidade intensa, que envolve alranças

matrimoniais, celebiações atuais, trocas de gênetüs e

artefatos.

A otganizaçàa social dos Feman e dos Kapon

apresenta estreitas semelhanças, nos pnnclptos mais

gerais, e nas várias formas e modalidades de

relacionamento entre os grupos locais e as parenteias,

como aliás jà foi demonstrado por diversos autores na

literatura etnográfica guianense (Basso, 1977. Colson,

Í9B4 Rivtére. 1984}, e. com gtanüe piecisão. no caso

dQ disposição espaciBt das aldeias e do padrêo de

mabrlidade das respectivas populações, lat semelhança

também è extensiva aos sistemas de crenças, é

cosmofogia, à mitologia, i&fefenctados notadamenie ao

monte Roraima, considerado por estes povos como o

centro da unidade primordial de onde adveio a

diversidade natural e social úe seu universo.
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Nof dados anticpotògicos tolhidos estnhourse o

perecer técnico ao concluir

A Área indígena raposa-Serra úo Sol encontra-

se naquela categona de terras habitadas por diferentes

grupos étnicos em estrito inter-retacionamento, cujo

exemplo mais conhecido no Brasil è o Parque do

Xingu, A prolongada convivência, embora nem sempre

pacifica , aproximou-os culturalmente, a ponto de criar-

se uma intrincada e complexa rede de trocas,

alianças e vínculos nos mais diferentes níveis de

manifestação, econômico, político, familiar, religioso,

lingüístico, etc.

A pieservação dos usos e costumes desses

povosA vale dtzer, sua reprodução cultura/, passa a

depender visceralmente da manutenção da

unidade territorial sem a qual perdem-se os elos

que unem as diversas partes do sistema,

inviabilizando-o.

Por essa razão, todos os estudos anteriormente

encomendados pela FUNAI apontavam para uma

solução desse tipo, preservando-se a unidade do

território co-habitados pelos diferentes subgrupos

Pemon e Kapon A delimitação de ume área dtstinta e

separada para o subgtvpo Ingarikó em 1989 ocorreu à

revelia das faudos técnicos encontrados no processo

leferente à área em questão

Antes de se constitui:, no entanto, somente

numa exigência antropológica, a delimitação de uma

í*/S3 continua configura um imperativo constitucional

na medida em que consta explicitamente da Carta

Magna o reconhecimento e proteção ès terras

necessárias à reprodução física e cultural dos grupos

indígenas "

A pioposta demarcaiôtia ca área indígena sob

aná/ise, de forma continua para preservar a unidade

aiituref ['tos grupos indígenas que a habitam,

conesponde, assim, aos postuladas consbtuaonats,

insculpidos no art 231. §1°. de Carta Republicana

42 A proposição do Estatfo de Roraima

■Apioposfção tio Estado de Roraima, no sentido

(Se se fragmentar a érça em "adensamentos",

constituídos peias comunidades indígenas isoladas ou
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não integradas, mesmo w>& se * amasso.

eslendendo-as também aos núcleos de tnttfôs não

isolados, continuaria, ainda assim, frontatmenie

contrário eo preceito constiltídonaS, pelas razões

expostas no laudo citado

A proposta refenda, em última instância, leva em

consideração somente dois dos quatro elementos

constitucionais tio indigenato de terras, ou seja,

assegura habitação e atividades produtivas e, assim
mesmo, apenas de parte úos índios existentes, mas

não garante plenamente os seus recursos ambientais e
relega, ao alvido, as condições imprescindíveis à
preservação do universo indígena em causa.

Tal proposição, aliás, se acolhida, importaria em

deslocar um número significativo de núcteos ou

malocas indígenas, conforme se verifica dos mapas

anexos.

Ora, tal remoção è vedada, segundo os

taxativos termos do art.. 231. § 5a, da Constituição

Federal, somente admissível ead referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou

epidemia que ponha em risco a sua população, ou no

interesse da soberania do pais. após deliberação da

Congresso Nacional, garanttnao, em qualquer hipótese,

o retorno imediato, logo que cesse o nsco"

4.3 Aiusíes

A conformidade da proposta demarcatória da

FUNAI, em suas linhas gerais, som o paradtgma
constitucional, não está a Impedir, entretanto, alguns

pbquwqs ajustes ditados peto interesse público em

pr&s&rvar núcleos populacionais não indígenas, já

consolidados, ou em resguardar situações juridcas

estabelecidas pelo próprio Poder Público Federai

4.3.1. Das Vitas

Consoante dados ministrados pelo Estado de

Rvtaima, em sua contestação, conforme se verifica dos

mapes inclusos e como constatou o Ministério da

justiça, pessoalmente em Viagem de tnspeçâo à área,

realizada os dtas 11 e 12 de outubro de 1996 (notas de

viagem anexas), existem na érea ú&imitadB centros

í^opu'acsonais consolidados, como as vttas de

Uiramutê, Sunimu. Mutum, Socúe Água Fria.
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No quq concerne è vite de Uk^mM o EStBÚO

de RoíBima idtíou . em tftfeointibrcde 19W5 íiLeín0
90 pela qual criou o mrfCIptQ de mesnw nome.

desmembrado do município de Normandis, e mtilut,

como sua sede, a vila de Utratnutã.

O Procurador-gers! da República, atendendo

provocação da FUNAt. ajuizou ação direta de
inconstitucionalidade- (n° 1512-5 Roraima) ^para ver

suspensa a eficácia" da expressão "A sede do

município será a Vila de Uiramuutê". porque •'situado

em área indígena'.

O Supremo Tribuna! Federal, apreciando a

demanda, em acórdão unânime de que foi relator o

Ministro Maurício Correia, datado de 07 de novembro

de 1996, ressaltou a "crucial reiaidade" consistente na

existênaa de populações, 'mesclada de brancos e

índios1'., nas terras em questão, constituindo, inclusive,

vilas, o que está a exigir cautela e prudência da
autoridade administrativa para viabilizar a conciliação
dos interesses concorrentes que. por ambos os lados,

se revestem de matiz público

Sinaiou o Tribunal, para a solução dada a

1981 e 1993, embora incrustada na área em

dehmitaçâo, 'que a prudência deve ter orientado para

que. ambora ali instalado esse município, se lhe desse

traçado cte jurisdição territorial de tal sorte que os

limites ficassem foia da regtào dos índios, o que indica

Mais adiante, continua o mesmo julgado

k.. a espécie está a exigir do Governo Federal,

na implementação da política de reconhecimento das

áreas tradicionais habitadas por inttios. etn casu. se

forem elas por nm legitimadas, providências

acsuteíaíõrias, para que, a par de oficiar essa

homologação não fira os direitos que imponbam sejam

lfFífíUiMzMHUtifü IKI tvei

que não se deixem ao oblívio e ao relento os

chamados civirtzsdos que possam se encontrar no

pleno diiGÜo, uso e gozo dessa propriedades que lé

possuem, e que hetáaram muitos deles, de seus pais.

avõse tdtõrsvôs"



ftetes razões expostas, idis áreas de ocupação
piMca, co/ifriflu/cte de sede fiiiimo/ia/ e viiaB, am
que o Poder PtfMco iumilèm órgãos cte
admiflfsírafraçáo e de prestação <íe serwços. devem
ser preservados em atenção ao fato social consolidada
em respeito ao próprio interesse público. De resto, os
espaços físicos ocupados por tais aglomerações

urbanas não se incluem nos pressupostos

constitucionais elencados no art 231. §1° (a) não são
habitados exclusivamente por indígenas; (b) não são

utilizados, nem utilizáveis para atividades produtivas

indígenas, ( ei não são imprescindíveis para

preservação dos recursos ambientais necessários ao

seu bem estar^ porto que tat requisito è atendido por

outros espaços, e (d) não são necessários à
reprodução fístea e cultural, segundo seus usos,

costumes, costumes e tradições. 0 fato incontestável

da existência de tais aglomerados e do longo tempo a

que remontam demonstra a sua não inclusão nos

círculos constitucionais definidos das terras indígenas.

4.3.2 Imóveis titulados pelo INCRA

Por linha idêntica de raciocínio, tem .3

Administração Federal o dever ético e político de
resguardar os títulos de piopnedade outorgados pelo

INCRA SQüre áreas não excluídas pela própna FUNAl

dos limites da terra indígena

0 laudo 19õt. na parte sul e sudoeste da área,

fez delimitação aue não atingia os margens dos nos

Tacutti e Surutw

Respaldo msse laudo de 1981, parte da área

então excluída, no st// e sudoeste, vera a ser objeto de

titulação de terceiros pe/o WCRA o que ocorreu de

r982 em diante.

Impõe-se, assim, a restabelecimento úa linha

dtvisóna estabelecida em 1981. em decorrência de que

ficarão excluídas as propriedades mencionadas, o

quem. de resto, não trará prejuízos ao projeto

demarcatòrio, em seu todo

Por Qtitiv lado, é de se observar que o

levantamento antmpològtco de 1993, posterior so cie

1881, não contém fundamento especifico algum que

demonstre ser essa parte da ares indispensável à

piesQryação indígena. Na vertíade, o taudo de 1993 é



re^/sor. nessa parte, tío feiKto wateffotf

-1.3.3 Fazenda Guanabata

igualmente a Fazenda Guanabara, de posse

pnvatía anttqulssima, situada no extremo leste da área
(mapa, 0-18). deverá ser excluída, sem comprometer

a integridade da gleba indígena, a luz dos

pressupostos constitucionais E que o referido imóvel,
anteriormente denominado "Caleira" è de ocupação
privada anterior a 1934, desde 1918, consoante

reconheceu sentença judicial proferida em ação
discriminatória movida pelo INCRA (fls 31 do processo

n* 1959/96),

Pára não encravar o imóvel, sua exclusão

deverá ser feita estendendo-se a respectiva linha

diwsóna para o sul, em direção è cidade de
Narmandia. o que importará também, na ampliação do

espaço reservado a esse centro urbano,

4.3.4 A estrada e as vias públicas

Também è forçoso, do ponto de vista do

interesse público, que sejam excluídas da fruição

tndtgena exclusiva as estradas e vias públicas que

atravessam a área indígena, bem como suas

respectivas falsas de domínio público a assegurar a

livre arculação de pessoas e veículos em tais estradas

4.3 5 Sobre a de fronteira" e

Ressalte-se, ainda, que a localização de área

indígena em faixa de fronteira não encontra óbice

jurídico A Constituição Federal não estabeleceu

qualquer restrição è demarcação de terras indígenas

em faixa defronteu a

A qualificação Jurídica das terras como 'faixa de

fronteira" tmplica limitações de ocupação e utilização

que não gualdam qvaiqunr incompatibilidade co/n o

domínio privado e, muito menos, com o público,

ressalvadas as restrições estabelecidas em iei,

Terras indígenas, situadas em faixa úe fronteira,

são bens da União, por dupla afetação, decorrente do
disposto nos incisos II e W do art 20 da Constituição



tnacle, igualmente, dupla afetação sobre os
Parques Nacionais de Pr&tBWSçGo A"'t»*M/aí
localizados em terras indígena. Ettpetpondo-se duas
situações jurídicas que nâü são entre si incompatíveis.

No caso em espécie, o Ministério da Justiça, em

22 de junho de 1993r encaminhou consulta ã
Procuradona-Gerat da República (PGR) e ao Estado

Maior das Forças Armadas (EMFA)

A PGR. em parecer de tis. 229/247, manifestou-

se que "amúa que se considere insuficiente o

levantamento fundiário da FUNAi nada obsta a

declaração e a delimitação.. '

O EMFA, de sua vez, manifestou-se,

inicialmente, contrého à demarcação por consideré-la

"de exagerada dimensão totalmente localizada na área

defrvrtteirB...'f(fls.268)

Tendo em vista essas manifestações, o

Ministério da Justiça, juntou ao Chefe de Casa Civil, o

pronunciamento da Advocacia Geral õa União (AGU),
que, por sua vez, solicitou, novamente, a manifestação

dos Ministérios que integram o Conselho de Defesa

nacional

O EMFA, em 07 de novembro de 1994, foi' de
parecer que o Conselho de Defesa Nacional seja

consultado a respeito da demarcação da área indígena
em faixa de fronteira...".

Por Sua vez, em 2& de novembro de 1994, o

Ministério da Marinha afirmou entender " que, sob
qualquer infoque, é mandatária a participação do

Conselho de Defesa Nacional na delimitação de área

indígena situada em faixa de fronteira

Em 02 de dezembro de tnesmo ano, a secretana

de Planejamento, Orçamento e Coordenação da

Prestdèncm da República entendeu "dará a

impossibilidade de aplicação da iei de que fala o §2 do

artigo 20 da Carta Magna, no que lange aos direitos

indígenas, não podendo modificsr o diwito assegurado

no ari. 231 nosso parecer è de que a área seja

demarcada nos teimos do latido expedido pela FUNAí

O ministério da Aeronáutica, em 13 de fevereiro

de 1995, manifesiou-se contra a demarcação porque



as fairas de fronteira dw*rv ter manhdzs e

pricntxnameme respeitadas ao se demarcar *$ terras

)ndigenas para preservar a soberania e a segurança

nacional " O Esíaóo-Maior da Aeronáutica, poi seu

então Chefe Ten. Brig do Ar Mauro Gandra,
manifestou-se que '.. é de parecer totalmente contrano

à proposta de demarcação pretendida, bem como a

localização em área fronteiriça -.*

Ao fim, em 06 de setembro , a AGU emtte

parecer concluindo.

"6. . penso, hoje, não ser necessária a ouvida

do Conselho de Defesa Nacional. Esse novo

entendimento funda-se no fato de que o ilustre
Conselho compete porpor cntérios e condições de
utilização de áreas indispensáveis à segurança do
território nacional, opinando sobre seu efetivo uso,

especialmente na faixa de fronteira. Ora, quando se

trata de áreas, os critérios e as condições de utilização
delas pelos Índios são precisamente os que estão

fixados na Constituição federal, no capitulo VIII do
titula VIU farís, 231 e 232) Nenhuma margem, pois.

sobra ao douto Conselho nesse campo

7 De outro lado, na qualidade de órgão de

consulta do Presidente da República (Cf-, art. 91),
compete ao Conselho de defesa pronunciar-se
sempre que o presidente queira ouvi-lo sobre qualquer
das matérias especificadas no §1° do art 91 Assim,

conquanto não necessária . pode o Presidente da
República entender conveniente consulta-to,

principalmente, avista do que oExmo Sr Ministro de

Estado Chefe do Estado-Mator das Forças Armadas,

relatou no aviso..

8 Forças Armadas - -As forças Armadas do Pais

lê deixaram transpirar certa preocupação diante da

oposição que existiria no seio tfa FONA! à supervisão

das fronteiras pelas Forças Armadas, quando as terras

indígenas se silvam nesla área

Se realmente existe, è exclusivamente fáctica [ai

atitude, sem que encontre suporte constitucional, Com

efeito, a tarefa de defesa da Pétria. missão

constitucional preciptia das Forças Armadas {art 142),

não pode sofrer limitações nem mesmo legais. A faixa

de ifonterra, também por expressa previsão

constitucional, ê considerada fundamentai para defesa

üo território nacional' {art 20 §2°).



Dessa títvetgência, talvez t8$m mwtfta A
dúvtda sobre a possibilidade de «tentem** ferras

Indígenas na faixa de fronteira, mas nenhuma

incompatibilidade existe no se superporem ...

U Conclusão - A vista de todo o exposto.

repita-SQ que a demarcação em áreas continuas ou

descontínuas, é matéria de futo, dependendo do fato
ocupação, e estritamente sujeita aos parâmetro

constitucionais traçados no art. 231. ...*

Por outro lado, sobre a compatibilidade entre

terra indígena e faixa de fronteira, o Ministério da
Justiça jà decidiu a respeito no processo nD
03620,01564/94 (TI. Médio Rio Negro:.

" . constata-se que parte da terra, objeto deste

procedimento administrativo, encontra-se situada na

faixa de fronteira a que se refere o §2° do ari 20 da

Constituição Federal.

Emerge, assim a questão jurídica sobs-e se são.
ou não, exctudentes os conceitos de terra indígena e

zona de fronteira

O §2° do art 20 da Constituição federai assim

dispõe:

"§2° A faixa de até cento e cinqüenta

quilômetros de largura, ao longo das fronteira

terrestres, designada como faixa de fronteira, é

considerada fundamentai para a defesa do território, B

sua ocupaçãn e utilização serão segulaüas em tei".

Poí cütfo lado, as terras tradicionalmente

ocupadas por índios têm domfnio atnbuído â União (n*

Xt. art 20} e destinam-se á posse permanente dos

índios, "cabenüG-lhes o usufruto exclusivo das nquezas

tio solo. dos nos e dos íagos netas existentes" (art 231,

Percebe-se, desds logo, que a faixa de fronteiia

constituí uma zona em que o o exercício do direito de
propriedade privada sofre restrições i. )' e 'exerce o

governo federal um poder de vtgtíãnaa. de policia, Que

envolve restrições muito severas ao direito de

propnedaúe' (Themistoctes B, Cavalcanti. Tratado de

Dir. Adminisi, vví. lif, pàg. 52, Freitas Bastos, 1964) A

matéria , hoje. este regida pela Lei nc 6.634 de 02 de



msfo de 1979 e pelo Decreto n° 85.064, de 26 tíe

agosto de 1S00 atem de legisteçêo eopaisa

Assim, temos que não hà Incompatibilidade

alguma entre faixa de fronteira e domínio privado

ou público, São duas situações que não se excluem,
sendo qve as glebas situadas em zona de fronteira tem
a sua ocupação e utilização sujeitas ao que estabelecer

a lei mencionada no §2° do ari 20.

No caso específico de terra indígena, está eía

sujeita às mesmas restnções de ocupação e utilização

que decofiem dos diptomas fegais. pelo que a 'posse
permanente" e o "usufruto exclusivo das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos", existentes em tais áreas.

estão sujeitas às mesmas (imitações, m*

5. DECISÃO

Diante do exposto, nos termos do Decreto n°
1.775/96 e com base nos documentos acostados aos

processos epigrafados'

a) juigo improcedentes, nos termos acimat as

contestações oferecidas;

b) assino o prazo de cento e vinte dias aos
interessados para se habilitarem a eventuais

indenizações por benfeitonas, realizadas üe boa-fê, a
serem apuradas em procedimento especifico;

c) determino ã FUNAI o mfazimanto das linhas

divisórias sul. leste e oeste da área delimitada, com o

objetivo de excluir da mesma as pwpriedades privadas

tituladas pela INCRA a partir de 19&2. bem como. a

Fazenda Guanabara", pertencente a Newion Tavares,
observando, quanto às primeiras, a linha divisòna

explicitada no laudo por eía elaborada em 1981t

ú) determino, igualmente na linha da decisão do

Supremo Tribuna! federal e em consonância ao

adotado pelos laudos da FUNAI de 1981 e 1S93 em
relação à sede do município de Normsndia, a

exclusão, dfl área delimitada, da sede municipal do

r&cêm criado município de Uiramutã. bem asstm das

vitas existentes conto Sururmi, Água Fria, Soco e
Mutum Devera . na execução deste item. ser

observado, o quanto possivet, a delimitação em divisas

naturais.
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ej c/eíerm;no. pof fi/rt, 3 í»xdfisío t/H frw/çSfJ

indígena exclusiva sobre as vias piítwfewS e respectivas

fóftas tfe dom/mo pifoto, qt/e existem na á^ea

indígena

Refeita a delimitação, com a elaboração de nova

planta de identificação, obedecidos os parâmeíras

explicitados nesta decisão, voltem os autos ao Ministro

tís Justiça para a edição da competente portana de
dedaratória de identificação.

NELSON A JOBIM

(Qtn° 239/96)"

S Por intermédio do Memorando n° 504/DAR, fls. 98/100

do anexo da lavra do Senhor Diretor de Assuntos Fundiários da FUNAI, pode-se
retroceder um pouco na história e conhecer o processo e as propostas que

envolvem a demarcação da Área Indígena Rsposa-Serra do Sol Temos, pois'

n 1917 _ Lei n° 941, de 16.10.1917; o Estado do

Amazonas demarca uma área para os índios Macuxí e Jaricuna. entre os rioa
Coíingo e Surumu, até as serras Mairary e Corropiaopim.

2) 1979 - Portaria n° 509/E, de 09 01.79. institui grupo

de irabalho para a IDENTIFICAÇÃO, cujos trabalhos previstos foram
realizados apenas parcialmente, indicando uma área de 1.347 810 ha. Da IA

Raposa/Serra do Solr (sem destaque no original)

3) 1984 - Portaria 1645/EH de 29.0584, prorrogada

pelas portarias n° 1661/t de 06 07 84, e 1777/E, de 04 10 84, institui novo
Grupo de Trabalho para IDEWTIFICAÇÃO da área Indígena Raposa/ Serra do
Sol, cujos trabalhos tampouco Taram conclusivos, indicando uma área de

1.577 850 ha, desmembrada em cinco propostas de área
- xununuetamu - 53.510 ha

-Surumu 455.6i0ha

-Raposa 347.040 ha

- Mgturuca/Serra do Sol 721 690 lis

4) Parecer n° 36/DIÜ/DAF, de 12 04 93. encaminhado

pelo Despacho nn 9. de 1B 05 93 pubhcados no DOU n° 95. de 21 05.93. aprova
o relatório de IDENTIFICAÇÃO da área produzido pelo grupo Interiinstitucional

criado pelas Portarias nM 141/92, de 06 08.92p 1285/92, de 15 08.92, 1375/92.

de DB09.92. 1553/92. de 03 1092 com a superfície de 1 678.500 na. E

perímetro de área de 1 000 km

Ests o cenário lático de um teatro trágico, onde vidas

são ceifadas do palco sem possibilidade de subsiiíuição dos atoresH que

sucumbem ao longo do drama

DAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS
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O Despacho supra transcrito está eivado de ******
tt ordem do procedimento lage de

que não merecia reparo. Diz o Ministro

■No mérito, o levantamento antropológico,

conclusivo quanto ã ocupação tradicional indígena

da área em questão, goza de presunção 'júris
tantum" de veracidade, cabendo aos contestantes

ministrar as provas que descaracterizam o

Indigenato das terras. No caso presente, tais

provas nâo foram feitas, pois:/

De tal afirmativa, haveríamos de concluir que, não

incidência posterior do decreto 1775.

Part.u de premissa falsa quando se apoia na Decisão

tomada na ADtN nn 1 512-5, cujo teor é o seguinte:

1512-5 RORAIMA
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DA

REPÚBLICA
REQUERIDO: GOVERNADOR DO ESTADO DEREQUERIDO:

RORAIMA

REQUERIDO:

ESTADO DE RORAIMA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

RELATÓRIO

0 SENHOR MINISTRO MAURÍCIO
CORRÊA- 0 Procurador-Gêiat da República requer

medida çautelar em ação árete de
mconstítunonatmade para ver suspensa a eficácia de

expressões contidas nos artigos terceuvs das Lera n°s
96 & 9& ambas de 17 10 95 do Estado de Roraima,

Qim cnaram os Municípios de Paracwma e Uiramotâ,
na paris sm que determinam Que as suas sedes setào

instaladas nas Vilas com os mesmos nomes, situadas

em áreas indígenas



2 São as seguintes as *xpressoe

tmpugnadas. que grifo fio contexto das dispo^çoes

legais que as contêm, m verto®

Lei n* 96, tie 17 10.95

»Art 2o A sede do Município será a VIU

Paraçaima- b sua instalação ocorrerá no dia 1° de
prwro úé 1397. com a posse do Premo, do Vfce-
Preteito e Vereadores eleitos em 03 de outubro de

LeinD9B,de 17.10.95

W98

Uiramutà. e sua instalação ocorrerá no dia 1° de janeiro
de 1997, com a posse do Prefeito, do Vtce-Prefedo e
Vereadores eleitos em 03 de outubro de 1996

3 Esclarece que a sua iniciativa resulta de
representação subscrita pela Presidente em exercício
da Fundação Nacional do índio - FUNAl protocolada
em 13 09 96 e de pedido do Ministro da Justiça,

afirmando que 'as sedes desses novos municiptos
estão situadas no intenor das terras indígenas R^nosa
Serra do sole SãoM^rçQS. que se encontram afetadas

4 Acrescenta que tafs áreas indígenas

estão em fase final cie demarcação ou jà foram
demarcadas com homologação por Decreto
Presidencial, restando apenas o registro no Cartório de
Regustro de Imóveis e na Secretaria do Patnmõmo da

União'

5 Transcreve parte da manifestação

unânime cia Ia Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal (Matéria Constitucional), de
21 09.95, que conclui pela tnconslituaonatidade parcial

das refendas Le/s (fls. 160/175),

6 Alega que ftà ofensa ao art. 231, §§ Io e

&1 da Constilwçâo, que reconhecem aos Índios os

direitos originários sobte as terras que tradicionalmente
ocupam e declara nulos os atos que tenham por objeto

a ocupação, o domínio e & posse das refendas terras

por terceiros



7 Vendo presentes o fummus honi juns et
penculum in mora e considerando a iminência de
conflitos com as populações indígenas naquelas áreas,
pede medida minar (lis. WJl Junta documentos (fls.

8/176)

Êo relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MAURÍCIO
CORRÊA (Relator); Para uma melhor ilustração dos
fatos relacionados com a presente ação parece
esclarecedor que se faça um ligeiro escorço nistónco,
sobre a origem dos contornos que o envolvem.

A área em que se situam os municípios ora

criado por leis do Estado de Roraima, desde os
primeiros apontamentos acerca de sua origem, registra
a presença dos índios Macuti, tngaricó. Taurepang,
Wapixana e Patamona Tanto è que em 1 T6d o Vigáno-
Geraí do Rio Negro, José Monteir cfe Noronha, anotava
em seu -Roteiro de Viagem do Pará até as Ultimas
Colônias do Sertão da Província", a existência nos altos
dos formadores tío no Branco, dos Macuxt, que era o

grupo nativo predominantemente majontàno naquelas

cercanias.

2 Antes mesmo tía chegada dos
portugueses, holandeses da companhia das índias
Ocidentais queixavam-se de não poderem atravessar

as margens do rio Rupununi em virtude da guerra que

então se travava entre os índios Macuxi e Wapixana
Em caráter definitivo, contudo, os portugueses só ali
chegaram em 1774. estahefecend&se na foz do no
Maú também conhecido como heng, apôs a expulsão
do locai de um destacamento espanhol para cuja
operação cantaram com a decisiva participação
desses índios Macuxi Após a conquista do terntono.

em seguida, nos anos postenores. vénas foram as
expedições que por lê passaram, destacando-se entre

elas a úo então Governador da Capitania de São José
do Rio Negro. Manuel da Gama Loüo Dalmada, que a
frente da Comissão Brasileira Demarcadora de
Front&ras contatou lideranças indígenas Macuxi, de
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i-ár/as aídems das redondezas, dentre as quais as do

no Rupununi e Surumu. A partir rio século seguinte,

visitaram essa região, naturalistas e estudiosos

estrangeiivsA que consignaram em seus diários a

presença desses grupos indígenas. Em 1940, 7942 e

1943 o alemão R Schembetg

"Ora a inspetoria do Serviço de

Proteção aos Índios ao estabelecer a sua ação nos
territórios do Rio Branco e seus afluentes, encontrou a

maior parte da região acima, somente, exclusivamente,

de facto sob a posse dos índios, ainda completamente

selvagens uns, outros já em contacto freqüente com os

civilizados, porém vivendo com seus usos, costumes e

linguagem"

4. Uni pouco antes desse registro,

empossado Campos Satles na Presidência da

República, em seguida procedeu-se a designação de

Joaquim Nabuco para chefiar a Missão Pfenipotendária

do Governo Brasileiro com a finalidade especifica de

defender o País na contnjvérsia sobre a definição de

nossas fronteiras com a possessão do Reino Unida no

norte da América do Sul. a Guiana Inglesa.

Entre 27 de fevereiro de 1903 e 25 de

fevereiro de 1904, entregava Joaquim Nabuco sua

tréplica ao árbitro escolhido para lavrar a decisão

sobre a disputa, ou seja, ao f&t Vítor Emanuel, da Itália,

cuja arbitragem lhe foi confiada* spós uma grande

bataiha da diplomacia brasileira, pois anteriormente

havia a Inglaterra recusado o Duque de Bad&n de tal

mediação, em virtude de seu sfatus governamental ser

interior ao de Chefe de Estado, tréplica essa que se

constituiu em extenso e bem fundamentado trabalho

condensado em 18 volumes.

Apesar de haver essa alentada peça

merecido de Rui Barbosa, em carta que a Joaquim

Nabuco dmgtu. a afirmação de que 'as qualidades que

alt desenvolveste, cie critica, de argumentação, úe

lógica, úe bom senso, de clareza, de tino e amenidade,

eíegància, brilho, com um fôlego de encher todos

aqueles volumes, sem fasào ou vtilgandacJe, em

maléria tão seca, tediosa e longa, fazem desse seu

trabalho porventura a ma>s notável expressão do teu

tslento" (in A Vida de Joaquim Nabuco, de Luiz Vianna

Filho. Companhia Editora Nacional, pág 2B2), e apesar

disso, a vertfàtfe é que, premido pelas àrcunstàncias
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políticas da ocasião que jMpemm agraciar a Itália â

Inglaterra, perdeu o Brasil grande parte do terntòfto.
wndicado que 13. com corolário do ius possessionis.

até às bordas do Esseqwbo

5. A prova da existência na região das

etnias indígenas e sua convivência com o colonizador

nacional, além de sua presença consumada no

contestado, embasaram e fundamentaram em grande

parte a postulação do direito brasileiro, cenário tático

esse de que se valeu Nabuco, havendo, em virtude
dessa realidade, sobre o episódio, um registro histórico

digno de nota, pois a opinião dos junsias mais

abalizados que se familiarizaram com o caso, davam

como certa a vitória do Brasil.

Refiro-me, dentre outras fontes, à carta que

o historiador italiano Ferrem escreveu a Graça Aranha,

a respeito da opinião de Buzzatti, professor em Pâvia e

membro da Comissão de Juristas que assessorou o rei

6 Rememora Luiz Vianna Filho,

minudenciando o episódio. "Monsieur Buzzatti contou

ao meu amigo que, encarregando-os de estudar a

questão, o rei recomendou inicialmente aos membros

da comissão dar razão à Inglaterra Apesar dessa

recomendação, o direito do Brasil era tão evidente, - è
o que afirma M. Buzzatti - que a comissão chegou a

condusCes inteiramente favoráveis às pretensões do

Brasil Mas o ret delas não tomou conhecimento e teria,

segundo a ver$âo de Buzzatti, redigido e/e próprio a

bela sentença que conhecemos, dizendo " que não

podia fa2er uma coisa desagradável à Inglaterra" (Ob

cit, pâg 283).

Suceóendo-se a esses episódios deu-se a

fixação óa ação missionána úos monges beneditinos, e

em 1927 a Comissão de inspeção de Fronteiras, tendo

à frente o então General Cândido Rondon. que havia

percorrido os rios Tacutu. Surumu, Cotmgo e Maú,

verificou m loco a grossa concentração dos indígenas

às margens desses nos

Não remanesça, remontando-se a esses

prôdromos, a menor dúvida quando a pertencer 3

essas etnias indígenas o temtório dos municípios ora



errados, peto que se extrai dos elementos a"tes

referidos

7 Entretanto, feita esta rápida e resumida

digressão quanto a tais etnias nativas que e/n tempos

pie-colombianos Unham o seu hatutat nesse perímetro

onde se localizam os recentes municípios criados, dá-

se que com a chegada dos portugueses em 1774. jà no

ano seguinte erguiam eles o Forte São Joaquim, na

confluência dos rios Tacutu e Urartcoera.

particularmente para facilitar o entrosamento dos

indígenas com a pequena comunidade branca ádvena.

a fim de que se processasse e se incrementasse a

colonização, que era o alvo primeiro da posse do

espaço territorial. Dentro dessa perspectiva, e ao longo

de tal incipiente colonização, estabelecem os

portugueses a Fazenda do Rei, sob a administração do

Forte São Joaquim, para que em seus campos naturais

se iniciasse a criação de gado, e com essa cultura se

antepusesse uma barreira com vistas à ameaça da

chegada dos holandeses e espanhóis, originários de

suas possessões vizinhas.

Para a concretização dos critérios dessa

política, nos afbores do Pnmeiro Império, são cnadas

mais três fazendas na região, a São Bento. São José e

São Marcos, conhecidas como Fazendas Nacionais,

pertencentes ao Estado A partir dai tornou-se uma

constância a chegada de pioneiros em busca de
campos para a implantação de seus criatôrios.

sobretudo com o abandono das Fazendas São José e

SSo Bento, e consequentemente nelas se substituindo

o Estada por pessoas que vinham de fora, ocupancto-

as. Com o tíesestimuío que em seguida se configurou

com a desativação de senngais, em face da crise que

envolveu o setor, pela melhor produtividade,

competitividade e preço da borracha da Malásia, os

desempregados dessa atividade acabaram, muitos

deles, ali se fixando em busca de melhores

oportunidades

Aciesce-se a essa circunstância o fato de

que a partir da década de 30, com a descoberta de

ouro no rio Maú por Severino Pereira da Silva em 1927,

começaram a chegar à região garimpeiros de diversas

partes do Paísr notadamente da própria amazônia e do

nordeste, que ali pouco a pouco foram se



assenhoreando e se mesclando com 3 poptítaçâo jè

extstente

d. Dal a ongem da freqüência na área

indígena de um substancia! contingente de brancos,

muitos deles jé casados com nativas e outros que

embora não misagenados, vieram com etes a conviver

no percurso de todas essas décadas, integrando-se

nas comunidades espalhadas nas malocas, vilas e

povoados.

Esse cenário perdurou até 1977, quando

peta primeira vez se aivitrou, através do
reconhecimento offc/a/, que se demarcasse a reserva

que passou a ser vindicada nSo só por segmentos

indígenas, particularmente, senão por defensores

dessas comunidades, com o apoio do próprio órgão

oficial de defesa e proteção dos silvícolas.

inobstante, de nada resultou esse primeiro

impulso

9 Nos anos de 1979. 19Q4 e 1988, foram

consiituídos Grupos de Trabalho para que se

levantasse o perímetro a ser delimitado. O Grupo de

Trabalho instituído pefa FUNAI em 1979 concluiu seu

levantamento propondo a demarcação compreendendo

1 350 000 hectares, enquanto que o de 1984 chegava

a 1.580.000 Em 1992 a FUNAI com base no Decreto

n° 22, de 04 02.1991, novamente recriou Grupo de

Trabalho, que se valendo das pesqutsas matizadas

pelos antiopòlogos Mana Guiomar de Mello, esta da

pròpna FUNAI e Paulo Santitü, da Universidade de São

Paulo, propôs a demarcação úos territórios ocupados

por essas etnias - ou seja, Macuxi, Ingaricó,

Taurepang, Wapixana e Pataloma -. em 1.768.800

hectares, que é a proposta que prevalece até hoje

Estava assim instaurado o grande

contencioso a ser deslindado. na tentativa de se buscar

solução que harmonizasse os interesses dos brancos

ali estabelecidos nà décadas e os dos Índios que

postulavam a sua retirada, bem como a dos

garimpeiros, com a retomada das fazendas dentro de

seu território, porquanto entendem aqueles naiivos que

histórica e antropologicamente têm direito à totalidade

do temtôno. a prevalecer o conceito de terras



tradicionais por eles ocupadas a Que se refere o artigo

231 do atuai texto constitucional.

W Contencioso esse, por certo, que

haverá de conviver com um quadro tático de solução

imponderável, tanto mais que, dentre fazendeiros, há
ainda os que possuem títulos de propriedade

registrados em Cartório, onginàrios de concessões

dadas pelo Estado do Amazonas e pela então

íntendência Municipal da Boa Vista, quando sobre

essas terras tinha aquela unidade federativa jurisdição

administrativa, e por outras, mais recentemente, que

são protegidas por títulos de terras cadastradas peto

Instituto de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,

autorizadores da ocupação.

Considerada a prevalência constitudonat

para se projetar os atos demarcatórios, ante essa

perspectiva, entre as diversas comunidades indígenas

das reservas em questão, persiste ainda séria polêmica

acerca da sistemática do processo a ser direcionado.

Enquanto uma parte objetiva qus a demarcação seja

feita de forma contínua englobando toda a área, a

outra entende que a mesma deve se realizar de modo

descontínuo, isto è, em blocos, formando ilhas, de tal
sorte que sejam preservadas as propriedades dos

brancos, pais que com eles possam conviver

11. Anote-se que na busca da

consumação dessa proposta se batem duas correntes

formadoras de opinião que no locai disputam

seguidores; a pnmeira decorrente da pressão dos

católicos, com o apoio da igreja e da PUNA!, encabeça

a tese da definição do ato através de demarcação

continua, enquanto a outra, a favor dos blocos ou ilhas,

separando 3S terras dos brancos das dos indígenas, e

de modo descontinuo, por ela propugnam os

evangélicos e o Governo do Estado, ai incluindo lodo o

estamento político oficiai, inclusive os seus Senadores

e Deputados Federais.

A agravar esses quadro reaílstico

permanece uma outra crucial realidade Com o passar

do tempo as vilas, mescladas de brancos e índios,

foram se formando, como dão conta as implantações

de vila Surumu. Maloca do Barto, Vila Água Fria,

Maloca Maturuca. Vila Soco. Vila Uirimatâ. Maloca do



Umm&tà, Vila Mutum. Maloca Bismark e Maloca

Raposa, mantendo a Administração Pública, em boa

parte dessas aglomerações, tanto por parte do Estado

de Roraima, quanto pela União, Escolas Públicas de 1o

e 2o Graus, Quartéis da Polida Militar, Polícia Federal,

Cadeias Públicas, Abastecimento de Água, Quartel do

Exército, Delegadas de Policia Civil, Geradores de

Eletricidade, com rede de postes e fios. Postos de

Saúde e Telefônico da Telaima, Postos das Receitas

Estadual e Federai, em vànas desses lugareps Hâ

serviços de ônibus, pistas de pouso para pequenos

aviões, e em muitas casas hà televisões conectadas

com antenas parabólicas, repetidores de rádio e toda

uma estrutura de atividades desenvolvidas pelos

habitantes desses núcleos.

120 exame desse tema seguramente vaj

demandar, ademais, que se atenha à legislação da

época, no caso, no meio dela, a Lei n° 601, de 1&50 e

seu Decreto n° 1918, 1854, que a regulamentou, e pela

qual se dava legitimação à posse dos que detêm a

terra. Sustenta a FUNAl que essas terras não eram e

não são devolutas e sim pertencentes tradicionalmente

aos índios, sendo nulos os títulos que foram expedidos

Jà por aí se vai vendo que o emaranhado de

fatos e ações concretas exigem a exigirão percudeníe

análise de toda uma legislação do século passado e

meticulosa pesquisa de documentos e possivelmente a

coleta de documentos de eventuais testemunhas que

conhecem algo sobre o passado dessas fazendas e de

seus primeiros possuidores

Para alastecer esses espectro, a própria

FUNAl ingressou perante o Juízo Federal da

CucLinscnçao Judiciária de Roraima, com interdito

proiòitõrio contra o Governo do Estado, a fim de

'preservar, tmpeár e conservar integras as teiras

indígenas denominadas Raposa Serra de Sol e São

Marcos', por serem elas patrimônio da União a que se

acham afetadas às etnias Macuxi, Wapixana,

Taurepang e Ingancò. para o que sustenta que o

Estado Roraimense lhe turba a posse em razão de ato

derivado da 'instalação dos novos municípios de

Paracalma e Utramutâ".
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13 Havendo pedido de liminar defenu-

o o Juiz Federai, concluindo ffís. 27/291 verbis.

'ante o exposto, com fundamento

no arí. 932 do Código de Processo Ctvit, concedo a

liminar pleiteada na inicial, determinando a expedição

de mandado proibttória ao Estado de Roraima, a fim de

que se abstenha de instalar as sedss dos novos

municípios de Paracalma e Uiramutâ em local

compreendido pelas terras São Marcos e Raposa

Serra do Sol, sob pena de pagamento de pena

pecuniária que fixo em Çr$ 10.000.00 (dez mil reais)

por dia de descumphmento da presente liminar, em

favor das comunidades indígenas habitantes das

reféndas áreas."

Contra essa liminar foi interposto pelo

Estado de Roraima agravo de instrumento que resultou

ser provido pelo Tribunal Regional Federal da 1a

Região para emprestar efeito suspensivo quanto à

liminar concedida no citado interdito protbitório

Dessa decisão, agravou regimentalmente o

Ministério Público Federai, como se vê pela peça de fís.

13/37, b ftna!, ao que apurei, desprovido.

14, Abrangem os municípios cnados o

\nterior de duas áreas indígenas, a de São Marcos, que

estaha demarcada e jà homologada por Decreto do

Presidente da República, restando se ultime o seu

registro no respectivo Cartório de Imóveis e na

Secretana do Patrimônio da União e a de Raposa

Serra do Sol, que está em fase de reconhecimento

estatal, pendente de atos administrativos

complementares

15. Constato que, mesmo no caso das

terras de Sào Marcos, os registros que dariam eficácia

pfena à demarcação homologada, estão suspensos em

virtude da nova orientação de política demarcatória

sobre reservas de índios que passou a viger. e adotada

pefo atual Governo Federal, alterando as regras do

Deureto 22/91 Por esse Decreto, que levou o n°

T 775/95, implementou-se nova sistemática, admitindo

o contraditório sobre as áreas identificadas como

tradicionais dos indígenas, como determina o seu artigo

9° a admttir que "nas demarcações em curso, cujo
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DBçmfo homologatório não t**nha sitia obleto tíe

regrsíío em cartório imobiliàno ou na Secieíatta do

Patrimônio da União do Ministério rífl Fazenda, os

interessados poderão manifestar-se, nos termos do §

8° do 3ri 2o, no prazo de noventa dias, contados tia

data da publicação deste Decreto "

16 Por tsso mesmo observo que em

nenhuma das duas situações acha-se perfectibilizado o

ato demarcatório dessas terras, não sendo possive!

ainda considerar-se como áreas reconhecidamente

indígenas, pois padecem ambas, dependentes que

estão, de providências para a sua definição finai, de

comptementação de seus respectivos termos

constitutivos

A par de tudo isso, vejo igualmente que

precedido das leis ora impugnadas, reafizaram-se

plebiscitos junto aos eleitores das áreas envolvidas,

que autorizaram a criação dos municípios de Usramutã

e Paracaima, tendo como seda as Vilas dos nomes

respectivos. Votadas as leis que instituíram esses

novos municípios, foram realizadas as respectivas

eleições com a escolha de seus Prefeitos, Vioe-

Prefeitos e Vereadores, já diplomados.

17 Com efeito, com o artigo 25 da

Constituição Federa! assegurou-se aos Estados a sua

organização através de suas Constituições, o que em

princípio estaria a coonestar a criação por leis votadas,

pelo Assembléia Legislativa do Estado de Roraima,

desses municípios, púiecendo-me extrema violência,

antes que a situação de mènto sobre a destinaçâo da

região seja dada, com a concretização dos limites tíe

suas fronteiras, que se anulem a vontade política do

Estado roratmense qt/e criou esses novos municípios e

a dos eleitores locais que elegeram os seus

mandatários.

Os Qteinentos constantes dos autos provam,

musitadametite, que nessa mesma área do território

encontra-se jà criado o município de Normandia.

incrustado dentro da mesma reserva, fazendo inclusive

frontena com o lado oeste da Guiana Inglesa, solução

essa que a prudência deve ter orientado para que,

embora ait instalado esse município, se lhe desse

ttaçado de jurisdição teniionai. üe tal sorto que as seus
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ao gdmmixtradm federal que possa ssgmrsn peio seu

próprio parâmetro

A inicia! sustenta que ao serem criados

esses municípios em tetras de ocupação indígena,

estariam as tets que os instituíram viciando o artigo

231, §§ 1°e6?da Constituição Federal, propugnando

pela nuiidade "dos atos que tenham por objeto a

ocupação, o domínio e a posse das referidas terras por

terceiros".

18 A teor do § í° do artigo 231 da

Carta Poiitica são terras tradicionalmente ocupadas

pelos índios, aquelas que reunam os seguintes

elementos, isto é, que sejam: a) habitadas em caráter

permanente pelos Índios; b) por eles utilizadas em suas

atividades produtivas; c) imprescindíveis à preservação

dos recursos ambientats necessários ao ser bem estar

e d), as necessárias à sua reprodução física e cultural,

segundo seus usos, costumes e tradições

Para que se encaixe a pretensão contida

nesse preceito è indispensável que todos esses

elementos se congreguem em um mesmo sentido para

que essa tratíicionalidade se realize, de tal sorte que,

faltando um deles, perde-se a compíetitude para a

formação do núcfeo do conceito de "terras

tradicionalmente ocupadas pelos índios" ordenado pelo

parágrafo 6°. do artigo 231. da Constituição Federal,

19 Viu-se da memória que antes citei,

ainda que smtettcamente, Que os indicativos históricos

levam à conclusão de que esses elementos possam

estar aglutinados, resultando. ao fmal. c

reconhecimento estatal dessas áreas como de

ocupação tradicional üas etnias indígenas. Todavia, e a

par disso, como em outro tópico se observou, a partir

r,la peneirsção do português em 1??4 seguiiam-se as

fixações empreendidas peíos colonizadores brancos

que foram ali igualmente se consolidando, mâxime

apôs e instalação dss fazendas para o

desenvolvimento da pecuána, prática que acabou

sendo da mesma forma acuíturada pelos índios,

integrando a comolernentação de soa dieta ptotéica, &

nos últimos tempos, corn muito mais razão, peta

escassez do peixe e da caça anima!
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20. $at> a òtic& de toda essa polêmica,

a espéc/e está a e*ig\r do Governo Federal, uma

implementação da política de reconhecimento das

áreas tradicionalmente habitadas por índios, e in casu.

se forem e/as por fim legitimadas, prowdénctas

acautetatórias, para que, a par de oficiar essa

homologação não fira direitos que imponham sejam
protegidos na aplicação da justiça administrativa, para

que não se deixe ao oblivio e ao refento os chamados

civilizados que possam se e encontrar no pleno direito,

uso e gozo dessas propriedades que lã possuem, e

que herdaram muitos xieies, de seus pais, avós e

tataravós.

Os dados contábeis que foram realizados

para efeito de possíveis indenizações dão conta de que

nas vilas e lugarejos dentro desses municípios ora

criados, tirante as fazendas propnamente ditas, estão

estabelecidas pessoas com seus negócios, suas

casas, seus bens, sua familia, seus parentes, enfim,

com sua tradição

21 Assim penso para que não suceda

á semelhança do que presenciei, em situação que

pode ser simiie, quando ainda por época do Ministéno
do Interior, na gestão do Ministro Mário Andreazza, que

autorizou a demarcação do t&ntóno dos Guajajara, no

Estado do Maranhão, em que os indigenistas daqueia

época limitaram o espaço pretendido na forma de um

retàngufo. detxando no exato extremo de um üe seus

ângulos, permanecer dentro daquelas terras a vila de

São Pedro dos Cacetes, habitada por biancos. Para

compor a tnderuzação o Governo Eedeial de então

remeteu recursos para o Estado para que fossem etas

pagas, e os confftios que passaram a existir se

desfizessem O dinheiro desapareceu. Os brancos

continuaram na vila Há cerca de quatro anos, no

Governo passado, os Guajajara fizeram oitenta e

tantos reféns brancos cjue cruzavam a estrada que

atravessa a sua i&s&rva, fantfo o Governo Federai,

para ewtar o pior pois o clima jà durava mais de uma

semana, novamente se comprometido a promover o

pagamento cias indenizações, desta feita com uma

população e casas em número maior do que o Ministro

Andreazza íiavia deinado
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luda isso este a recomendar, prmxrsfente a

quetíWer exame nn âmbito leswto de cwtfnata da

constttuaonattdade das leis que ora são impugnadas

um estado de fato concreto, que para o seu üesiinde

não sena possive! equação ras moldes e limites de

uma cauteíar que se viesse a ser concedida, ou que

mesmo no mérito viesse a ser julgada procedente,

nestas circunstâncias, seguramente gerana um acervo

de conseqüências imprevisíveis, individuais e coletivas,

de duvidosa e incerta recomposição

22. Não se ajutza tanto mais, a meu

ver, que a esse contraditôno, entre os que sáo contra e

os que são favoráveis a demarcação, dessa ou

daquela forma, seja dado deslinde por meio do controle

normativo abstrato, tal a natureza do tema, que como

dito, ainda depende de manifestação final sobre os

limites do território a ser oficialmente outorgado por ato

jurídico conclusivo.

Enquanto isso, não vejo como se possa

arrostar a autonomia do Estado, que ao instituir, petos

seus deputados estaduais, por votação unânime, òs

dois municípios, que se venha a deferir pleito liminar

dessa grandeza, sob pena de passar, da mesma

forma, por cima da decisão do i/ofo popular dos

habrtantes eleitores dos municípios contestados que jê

escolheram, por eleição patrocinada pela Justiça

Eleitoral do Estado, os seus Prefeitos, Vices-Pref&tos e

Vereadores.

Toda a conveniência está a ponderar para

que se aguarde solução só comportávei. por ora. em

sede administrativa, a emanar da autoridade

presidência! competente Nêo vejo também

plausibiltdade jurídica da tese exposta na imctat, vale

dizer, porque sequer se comprovou a existência

consumada do ato que estabelece juridicamente o

terntório pleiteado, definitivamente demarcado,

homologado e registrado, nem. muito menos venâco

aparente pvriçutum in mora sobretudo pela veíustez

do estado de fato que preexiste a esta ação, ao longo

de mais de um século, se a tanto fosse conduzido

23, Tal é o adensamento dos fafos

subjacentes a esta açêo, que não tenho como

enquadrar a pretensão soh o ângulo de eventual
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vtotação à Constituição Federal basicamente em seu

artigo 231, para rscantieü&r a snvonsMuciannlicIaóe das

fets estaduais impugnadas - repito, se a tanto chegasse

\ tanto mais que falece competêncm ao Supiema

Tnbunaf Federal para a fixação dos limites geogiáfiços

das reservas dos indígenas tuteladas pelo Estado,

quando e/es ainda estão demandando a necessidade

de provimento de natureza administrativa, na órbita
discricionária do Chefe do Poder Executivo Federal

24. Como bem assentado pelo Ministro

Nén üa silveira, no julgamento da Representação n°

1 418, do Estado do Rio Grande do Sul (DJU de

25.03.eaT pég. 6371), "na ação direta de

inconstitucionalidade, examinam-se as leis

impugnadas, apenas, em seus conteúdos, no sistema

normativo que definem e nos efeitos delas decorrentes,

de forma abstrata, em face de preceitos da

Constituição Federal, não cabendo, assim, em

principio, ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito

estreito desse processo, confrontar ou considerar, em

sua individualidade concreta, casos, situações, ou

efeitos particulares, porventura resultantes da

aplicação das leis, objeto da Representação, até à data

do julgamento", ou como examinado pelo Ministro

Celso de Mello no julgamento da ADI n° 842 (DJU de

15 05 93, pêg. 9002), acerca de que "não se legitima a

instauração do controle normativo abstrato guando o

juízo de constituaonalidade depende, para o efeito de

sua prolaçêo, do prévio cotejo entre o ato estatal

impugnado e o conteúdo de outras nomias jurídicas

infraconstilucionais editadas pelo Poder Público"

Diante de tocíos estes fatQs e de suas

circunstâncias, meu voto é no sentido de não conhecer

cia ação proposta"

Este a cenárloi

Ora, Excelência a conclusão do voIo-conduToT de

ADlM é cristalino "Diante de todos estes fatos e rfe suas circunstâncias, meu

voto é no sentido de não conhecer da ação proposta."

Não é necessário ser nenhum processualista de escol

para sabar que a decisão judicial que não conhece da ação proposta não faz

coisa julgada, aaioma robusíecido quando Tal ocorre no controle abstrato de

constitucionalidade das leis.
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E foi na ausência desse conhecimento elementar que

se esiribou o Husim protetor do Despacho nomlnado, uma vez que se escudou m
AÜIN transcrita para fundameniar s-Ja decisão, como se obedecesse ao comando

imutável proveniente de coisa julgada

Da ADIN. colhe-se o seguinte:

"20. Sob a ótica de toda essa polêmica, a espécie

está a exigir do Governo Federal, uma implementação da política de
reconhecimento das áreas tradicionalmente habitadas por índios, e in casu,
se forem elas por fim legitimadas, providências acautôlatórias. para que, a

par de oficiar essa homologação não fira direitos que ímponham sejam

protegidos na aplicação da justiça administrativa, para que não se deixe ao

oblivlo e ao relento os chamados civilizados que possam se e encontrar no
pleno direito, uso a gozo dessas propriedades que lá possuem, e que

herdaram muitos deles, de seus pais, avós e tataravós;

Ora, no entendimento do Relator, deve o Governo

Federal adotar medidas ativas na demarcação das terras indígenas (imposição
decorrente do art 19 da Lei n° 6.001/73). ou seja. deixa ele Iransparecer que o

Governo eslava omisso. O Ministro da Justiça (Governo Federal), por sua vez,

vai se apoiar no entendimento externado pelo Relator, entendimento que leva à
conclusão de que aquela Autoridade tio ExecuMvo deveria atuar para que o

Judiciário pudesse julgar Ou seja, a atuação material do Executivo deveria ser
anterior ao julgamento pelo Judiciário sob pena deste não poder prestar a

jurisdição

O Ministro da Justiça, habilmente, se aproveita de

considerandos tio Relator e passa a aporar-se neles, coma se aquetè decisão
fosse um sanatório geral para a omissão do Governa Federal, como um pintor

que segura-se na pincel quando II le retiram a escada

Crrou-ss na verdade, um verdadeiro círculo vicioso e

viciado' o Judiciário não julga porque o Executivo não atua. este não atua porque

o Judiciário já decidiu que não poderia julgar face a omissão.,.

10.1 APLTCACÃO DO DECRETO N" 1 775/96

O Ministro da JusCç£ foi categórico ao afirmar

Os procedimentos adicionais de publicidade,

instituídos pelo Decreto nD 1.775/96. incidem,

obviamente, enquanto inovações procedimentais,

sobre os atos praticados apôs a sua vigência,

carecendo de qualquer respaldo jurídico a

pretensão de aplicá-los, retroativamente, aos atos

anteriormente realizados. Em tema processual, a
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regra é a de vigência e aplicabilidade das novas

normas sem qualquer efeito relroaüvo/

Sendo assim importa em dizer que lodo o

procedimento demarcaEário iructadü antes da vigência do decreto n° 1.775?

permanece integro

10.2

com

ANTROPOLÓGICO

REDUÇÃO DA ÁREA INDJGENA EM
AOS LIMITES PROPOSTOS EM LAUDO

Do Despacho acima, colhe-se que o Mimslro, muito

embora considerasse que a proposta demarcatóha da FUNAI estava em
conformidade com o paradigma constitucional, entendeu devidos alguns

"ajustes".

Descortina-se aí o primeiro - mas não único - absurdo e

a primeira ofensa ao texto constitucional, Já que este estabelece os parâmetros

necessários à caracterização da posse indígena, sem admissão de que quaisquer

interesses a ela se sobreponha.

Mas também vrolado foi o próprio decreto 1 775/96.

Estabelece ele, em seu an\ 2o, § 10, que:

"§ 10. Em atê trinta dias apôs o recebimento do

procedimento, o Ministro de Estado da Justiça deadirà,

I - declarando mediante portaria, os limites da ferra

indígena e determinando a sua demarcação.
II- prescrevendo todas as diligências que fulgue
necessárias, as Quais deverão ser cumpridas no

prazo de noventa dias;

tfí- desaprovando a identificação e retornando os

autos ao órgão federat de assistência ao rndto,

mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não

atendimento do disposto no § 1a do artigo 231 da

Constituição e demais disposições pertinentes"

É bem verdade qut>. recebidos os autos do

procedimento, delermlnou o Ministro a realização de diligências, que nunca se
derarn Ao contrário, fai ele ã área. e a vistoria m loco, aparentemente, deu-lhe os

Ubsidios necessários á proposta demarcatória tal como por ele feria,

A ofensa ao Decrsici é evidente já que esle.

obviamente, não delega an Ministro a possibilidade de decidir pessoalmente os

limites da área indígena /\o contrário, como vislor desaprovada a identificação,

seja inicialmente, seja por conta das diligências determinadas, os autos devem

reionw ã FUNAI apenas para cumprimento do § 1° do srt. 231 da CF, ou seja,

para determinai a posse indígena tal como consí.itucion aimente prevista

Ademais, o art 2° do Decreta é expresso ao afirmar

que "a demarcação será fundameníada em trabalhos desenvolvidos por
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OlWOpâttpger, a não mi aquilo que bem decidir O Wflnistm fia JÜBflça A e*içiêncis
do trabalho antropológico na matéria em discussão não resulta de mero capncho
mas e conseqüência dos parâmetros constitucionais definidores da posse

indígena a e*iglr. todos perícia antropológica para a sua verificação Ou seja a

posse indígena só se define antropologicamente. jamais por ato de vontade de

quem quer que seja

0 fato è que, considei ando compatível com o tento

constitucional a proposta demarcatcrla formulada pela FUNAI, até porque
inconsistentes, quanto ã imemortalidade da ocupação Indignena, as contestações
ofertadas não cabia ao Ministro da Justiça outra alternativa que não aquela
prevista no inciso I do § 10. Não o fazendo, é evidente a ofensa ao decreto, afém,
por certo, do texto constitucional, no que pertine á definição de posse indígena

Passemos a examinar os fundamentos dos "ajustes"

10.3 EXCLUSÃO DE VILAREJOS

Determinou S. Exa.. inicialmente, a exclusão de centros

SOCO E ÁGUA FRIA Invocou, como fundamento, decisão do STF na ADIN 1512
5, proposta pelo Procurador-Geral da República, quanto a criação do município

de UIRAMUTÃ na Al Raposa Serra do Sol,

Data vertia, o equívoco é evidente. A conclusão do

acórdão, no particular, è oefo não condimento da ADIN. sob o entendimento de
que a prova sobre a posse indígena só poderia ser produzida em procedimento

judicial ordinário Deste modo, o acórdão não se presta a fundamentar qualquer

decisão quantos aos hmites da Al RAPOSA SERRA DO SOL pois de tal nao
cuidou, a despeito de algumas considerações contidas no voto do RefatorH mas

que não Tem o condão de desvirtuar a natureza da decisão proferida Talvez
fosse ttesnecessáno lembrar, até pelo caráter de elementanedade de que se

reveste que n que faz coisa julgada e opera de forma cogente è o disposftivo

sentenciai, jamais as razoes que o antecedem, como se disse acima

Aduz, ainda, S Exa.. como argumento suplementar,

que esses "espaços físicos ocupados por tais aglomerações urbanas não se
Incluem nos pressupostos constitucionais elencados no artigo 231. § I", da CF" -
expressões dele.

Ora, a assertiva carece de qualquer respaldo

antropológico, na medida em que o próprio Ministro reconhece que o lautfo

técnico goza de presunção juns tantum, não afastada na hipótese E o laudo
coloca essas áreas como sendo de ocupação Imemorial indígena Aliás, urn

exame dos demais taudos. ainda que paraais, conduz à mesma conclusão

Se hoje constata-se a presença de não indios na área,

a razão foi apontada na ADIN quando dela consta

"Para a concretização dos critérios dessa política,

nos afbores do Primeiro Império, são criadas mais Ires fazendas na região, a



Sao Bento São José e São Marcos, conhecidas como Faze.Klas nacionais.

pioneiros em busca de campos para a implantação de seus cnaMnos.
sobretudo com o abandono das Fazendas São José e São Bento, e
consequentemente nelas se substituindo o Estado por pessoas que vinham
de fora ocupando-as. Com o deseatlmulo que em seguida se configurou
com a desativação de seringais, em face da crise que envolveu o setor, pela
melhor produtividade, competitividade e preço da borracha da Malásia, os

desempregados dessa atividade acabaram, muitos deles, ali se lixando em

busca de melhores oportunidades.

Acresce-se a essa circunstância o fato de que a

partir da década de 30, com a descoberta de ouro no rio Maú por Severino
Pereira da Silva em 1927, começaram a chegar ã região garimpeiros de
diversas partes do Pais, notadamente da própria amazãnia e do nordeste,
que ali pouco a pouco foram se assenhoreando e se mesclando com a

população já existente.11

Urna diferença que nâo deve passar despercebida ao

aplicador do direito, em casos que tais, é aquela existente entre o vontade e a
desnecessidade de ocupação de um território e a expulsão mano milttan, como

ocorreu no caso vertente

Assim se não índios estão na região, lal não se deve à

desnecessidade do povo indígena sobre suas terras, mas porque delas não
podem dispor já que foram e continuam sendo expulsos para o interior do pais
Como no caso concreto- estào eles na faixa de fronteira, se o Judiciário nao der
a eles o que lhes pertence serão etes expufsos para o exterior {Venezuela,

Guiana, etcj

Se cenlros populacionais existem, qual a solução?

Toda a tinha de raciocínio trilhada na ADIN e no

Despacho do Ministro da Jusüça busca |ustif<car-se no que se lem entendido por
denominar da teoria do fato consolidado, que doravante denominamos de TFC

Em que consistiria lal teoria'?

Basicamente, na opção pela não concretização de

determinado mandamento da ordem jurídica, sob o argumento de que a aplicação
do direito levaria a uma injustiça maior do que a desobediência a este

Esquecem-se tais deíensores do seguinte

ensinamento

'Em prefácio a uma das edições de sua célebre

conferência 'A Luta peto Direito'. Rudoif von Jhenng

retoma a consideração da imagem shahespeareana

que eíe havia trabalhado oom o tema do 'Mercador de

Veneza; pare registrar Que nem mesmo a injustiça
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comeítía ra interesse cia fiumanrcfatfe cte'«* ^ se/
uma injustiça" uJosè Geraldo de Souza Júnior, a greve

doas Petroleiros, o TST e o mercador de Veneza, \n

Informativo do INESC, agosto/95, n° 59, encarte A)

No caso concreto, acrescentou-se que o Poder Público

já havia edificado, no interior de reservas indígenas, escolas e hospitais, a

demonstrar sua ocupação da área.

Exemplo da teoria pode ser retirada das seguintes

passagens colhidas na ADIN e no Despacho

Naquela:

'Os úatíos contábeis que foram realizados para efeito

de possíveis indenizações dão conta de que nas vilas e

lugarejos dentro desses municipros ora criados, tirante

as fazendas propriamente ditas, estêo estabelecidas
pessoas com seus negócios, suas casas, seus bens,

sua família, seus parentes, enfim, com sua tradição "

Neste:

"Pelas razões expostas, tais áreas de ocupação

pública, constituídas de sede municipal e vilas, em

que o Poder Público mantém óiyãos de administração
e de prestação de serviços, devem ser preservados em

atenção ao fato social consolidado e em respeito ao

própno interesse público "

Quando se tratar de direitos indígenas, a TCF, por

mafs sãnia que queira ser, inclusive substituindo a vontade legislativa, não pode
ser acolhida em nenhuma hipótese Pela razão fundamentai óe que a própria
Constituição previu a forma pela qual devem ser compensados os não-indios

localizados no Interior das terras indígenas, ou seja, devem eTes receber

indenizações por suas beníeitonas ediflcadas de boa-fè

Não cabe argumentar que tal providência

compensatória do Poder Público não seria suficiente para compor as situações

dos não-fndios, pois a pratica demonstra que Tais providências perfeilamente

atendem a casos como estes Assim o comprovam os seguintes fatos:

aj Quando da edlíicaçãD de grandes complexos hidro-

energéticos. grandes áreas sân inundadas, levando para o fundo dos Imensos

reservatórios dezenas de cldaües que eram habitadas por milhares de pessoas,

como tem ocorrido com freqüência no Nordeste brasileiro.
Nestas oporEunidades, os habitantes das cidades

inundadas são Transferidos para outros locais ou recebem suas indenizações e

deslocam-se para onde entendem conveniente, não se chegando a cogitar de

benefícios porventura suscitados juntamente com a evocação da TFC.



&v Nas grandes edificações de viadulos elevados,

metrôs túneis e outros, também milhares de pessoas são removidas dos locais
onde são empecilhos ao desenvolvimento normal dos trabalhos, sem que se

cogite, da mesma forma, da aplicação da TFC

Por que, então, quando se trata cie retirar poucas

pessoas com humildes habitações, poucos animais domésticos e acanhada
plantação da interior de terras indígenas há sempre a evocação da TFC? Será
que ela foi instituída apenas para funcionar como antídoto às límidas - na maioria

das vezes - decisões do legislador?

Não Não podem ser aceitas estas cogitações, pois

elas negariam todo o cabedal jurídico de nossos jurisconsultos Além do que,
denotaria uma predominância dos interesses econômicos a sobrepujar o direito

mais efementar do ser humano, qual seja, o direito à vida, pois é o que se está
negando aos indios, ao se negar a eles o direito a suas terras.

Quanto ao falo de o Poder Público ter edificado

hospitais, escolas e outros centros voltados para o atendimento da população, há
que saber-se que ele não fez mais do que sua obrigação Cumpriu o seu dever, a

despeito de o cumprimento do dever em nossa sociedade estar-se erigindo em

uma exceção, como afirmou Luciano Manz Maia, em palestra que proferiu na

Seçào Judiciária do Estado de Roraima, sob o titulo- 0 Papel da Justiça Federal
no Respeito aos Direitos dos Índios. É do ilustre Procurador Regional da

República o seguinte resumo

"Os direitos dos indios na constituição de 1988 podem

ser assim sumariados

Direitos sociais, tais como.

Direito á educação na sua pfòpna língua;

Respeito à sua cultura e a seus bens culturais,

Direito à saúde:
Direitos iguais para o índio trabalhador;

Direita è informação sobre os assuntos de seus

Portanto, se o Poder Público realrnsnte fez tais

edificações foi para cumprir seu dever para com os indios, e não como garantia

de futura usurpaçâo

O que tem ocomdor na realidade, é falta de dedicação

ao estudo da siluação vivida por nossos antecessores na terra brasfítca, bsm

como a ausência de 'vontade de constituição", já que a conciliação entra os

interesses dos não-Indios com direitos Indígenas é plenamente possível, sem que

o atendimento daqueles interesses implique eliminação destes,

Não devemos esquecer que no mundo capitalista em

que vivemos, dinheiro representa tudo para os nâo-Fndios, para os índios seu
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mundo é a terra $m que vivem e dinheiro o Estado tem para efetuar os

pagamentos devidos nos lermos imposto pela Lei Maior

PREStRVA'

Também forem excluídos da área indígena os imóveis

titulados pelo INCRA

Segundo o Ministro, laudo realizado em 1981 não teria

considerado tais áreas como de posse imemorial indígena, razão porque o INCRA

outorgou títulos de propriedade.

Mas o argumento não tem qualquer procedência,

Primeiro, porque o Laudo de 1981 foi um laudo

precário, inconduslvo, jamais aprovado pela FUNAI. Orah como ressaltado, o
próprio Decreto 1775 está a exigir que a instrução do procedimento demarcalóno

fique a cargo da FUNAI Se esta não participa dele, nulo ele é.

Mais ainda, o único laudo que integra o procedimento

demarcatõrio da Al Raposa Serra do Sol. porque aprovado pela FUNAI. considera
tais áreas como de posse tradicional indígena. Laudo - repita-se - contra o qual,
segundo palavras do próprio Ministro, permanece integro, na medida em queh
cernira ele. não foram oferecidas provas que invalidassem as suas conclusões

Em conseqüência, o despacho ministerial, no

particular, constitui ofensa ao artigo 231. §6°, da CF. porque empresta efeitos
jurídicos a aios que têm por objeto o domínio, a posse e a ocupação de terra

indígena

Ademais, alega o Ministro da Justiça, que tem a

administração federal o dever ético e político de resguardar os tilulos de

propriedade outorgados pelo INCRA.

Tal afirmativa constante da parte final do Despacho,

soh 0 subtítulo denominado AJUSTES, leva-nos a ter a impressão que a parte

expositíva do Despacho foi elaborada por uma pessoa e a parte conclusiva por

outra sendo que esta última nêü leu o que escreveu aquefoutra

Esta míeiéncra decorre da leitura do seguinte excerto

constante do Despacho no subEituío 2 2 V

"Os referidos contestanies nào fizeram prova de

domínio ou posse, anteriores à Constituição de 1934, que possam

desconfígurar a ocupação indígena da área demarcada. A maioría deles

respalda sua pretensão em escrituras de aquisição da posse e benfeitorias

que logrou registrar no cartório imobiliária, mas nenhum deles comprova

ocupação particular anterior à proteção contituclonal das terras indígena."

Ora. os títulos expedidos pelo INCRA datam de 1961,



portanto, posteriores a 1934. logo não podem ser òponiveis para desconfigurar a

ocupação indígena na área

Sendo assim, a administração federal não tem nenhum

dever ético ou político de convalidar uma ilegalidade (mconslituclonalidade). )á
que tats títulos são enfados da pecha de nulidade, urna vez que outorgado contra

expressa disposição legal

Se a administração federal prezasse realmente pela

ética o que sempre duvidamos, teria tido uma atuação diametralmente oposta

àquela que seguiu, tendo para isso amplo respaldo, como se extrat da seguinte

súmula do STF.

■SÚMULA 473 A administração pode anular seus

próprios atos quando eivados de vícios que os tomam

ilegais, porque deles não se originam direitos; ou

revogé-fos, por motivo de conveniência ou

oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e
ressalvados, em todos os casos, a apreciação judiciai"

Se aos portadores dos títulos ilegais coubesse a

composição de algum prejuízo, por eles deveria responder a UNIÃO, através da
respecliva indenização, com ação de regresso contra seus agentes que atuaram

de forma inconseqüente, tudo de conformidade com o preconizado nos artigos

231 §6ne37. §6°, da Constituição Federal.

No caso que ora se trás a este Juízo, o Ministro da

Justiça (Justiça1?1), optou por impor o prejuízo, a espoliação, à parte mais fraca e

sempre vitima das mesmas soluções iluminadas: aquelas que buscam seu

aniqui lamento

Idêntica solução foi adotada quanto ã chamada

Fazenda Guanabara" também excluída da demarcação, sob o fundamento de

haver sentença transitada em Julgado, que reconheceu ocupação privada anterior

a 1918 em eção discriminatória movida peloINCRA

O artigo 231, § 6", da CF fulmina de nulidade Iodos os

atos que tenham por objeto o domínio, a posse e a ocupação de terra indígena A

interpretação do dispositivo constitucional há de se fazer cie modo a que a

proteção das áreas tradicionalmente ocupadas pelos índios resulte eficaz Deste

modo, se os próprios títulos extrajudiciais - como oéa escritura pública - não

podem ser opostos relativamente s estes áreas, o mesmo entendimento há de
prevalecer quanto aos títulos judiciais, pois idênticos os efeitos de ambos.

Assim, também aqui, ao opor os efeitos da coisa

julgada à ocupação imemorial indígena, como tal reconhecida

anlropologicamente, violou o Sr Ministro o artigo 231. § 6o, da CF.
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A solução, neste caso, também poderia e pode sst

obtida pela composição patrimonial, via indenização, se couber, como se

demonstrará abaixo

Se a titulo da chamada "Fazenda GuanaDara" data de

1918, novamente o Ministro não leu a parle exposiliva do Despacho que assinou,

pots se o tivesse feito não lhe lena passado despercebido esta afirmação

"O Estado do Amazonas editou, em 16 de outubro

de 1917, a Lei n° 941 pela qual ficou o seu governador autorizado a

"conceder, como posses immemoriaes . . . (a) parB . . . para os índios

Macuxis e Jaricunas . . . a região compreendida entre os rios Sucumú e

Cotingo, e as serras Mayran e Canapiáeplm no Município de Boa Vista do

Rio Branco".

Na época, estava em vigor a Carta de 1891, que

transferiu a propriedade das terras devolutas aos Estados-membros. dentre os

quais o Amazonas, que, legitimamente concedeu a posse imemorial das mesmas

para os indígenas hoje delas alijados.

Se quisermos, poderemos retroagir mais ainda, indo

encontrar amparo para a causa indígena (sinônimo de luta por suas terras) no

Alvará Régio de 1o de abril de 1680, citado, dentre outros, por Fernando Tourinho

da Costa Neio [em artigo intitulado Os direitos ongsnènos dos índios sobre as

terras que ocupam e suas conseqüências jurídicas, na obra coletiva Os direitos

indígenas e a Constituição, coordenada por Juliana Santilli. Editado por Núcleo

de Direttos Indígenas e Sérgio Fabris Editor 1993, p. 22),

0 referido Alvará consagrava o indígenato e excluía as

terras indígenas do conceito de terras devolutas.

Por último, resla verificar questão concernente às

estradas já que as mesmas foram subtraídas da área identificada assim como

suas respectivas faixas de domínio.

Na linha do que salientado no início deste trabalho, a

Constituição Federal, no que tange à área indígena, não alberga qualquer

exceção que importe em descansidei ação dos parâmetros ali traçados para a sua

caracterização.

A subtração de tais eslradas importa, além de redução

da àraa contínua. anlropologicamenTe reconhecida como de ocupação tradicional

indígena, em sua segmentação em pelo menos cinco áreas separadas por faixas

6e domínios, o que é inadmissível

Ademais, a prevalecer o entendimento ministerial.

várias afdeiss. por esta única razão estariam fora da área demarcada Cite-se,

como exempla, a Aldeia Preguidnha, a qual se situa numa curva da RR-319,



várias essas da Aldeia Raposa 1: as roças ds Aldeia Xuminã que se encorriram
35 margens da RR-202 E, além das já citadas, 9 aldeias estariam ameaçadas de
exclusão em decorrènda da desafetação das estradas ja existente Morro, Lrlas,
Tucumá, Guariba. Olho d'Água. Cantagato, Maracanã e Santa Anlânio,

Não há qualquer razão de ordem constUucional que

justifique tal exclusão, muito pelo contrário, como reconhece o próprio autor do
Despacho 'a proposta demarcatória da área indígena sob análise, de

forma contínua, para preservar a unidade cultural dos grupos indígenas

que a habitam, corresponde, assim, aos postulados constitucionais,

insculpidos no art. 231, §1°. da Carta Republicana".

FflTARR Fr.lMFNTQ DE LIMITES AQ INDIGENATQ

O Ministro, quando se refere á Fazenda Guanabara

afirma-

Igualmente a Fazenda Guanabara, de posse

privada antlquissima, situada no extremo leste da área (mapa, O-18), deverá

ser excluída, sem comprometer a integridade da gleba indígena, a tuz dos
pressupostos constitucionais. É que o referido imóvel anteriormente

denominado "Cuieira" é de ocupação privada anterior a 1934, desde 1918..."

Com tal assertiva, buscou aquela Autoridade impor

limiie temporal ao indigenato - 1934 - esquecendo-se de toda a doutrina,

iniciada no pais por João Mendes Júnior, que ótz ser o indigenato direito

congênito.

Eis a sua lição

[á os ohitosophos gregos afirmavam que o

indigenato ê um titulo congênito ao passo que a ocupação é um Título adquirido

Com quanto o mdtgenato não seja a única verdadeira fonte jurídica da posse

territorial, todos reconhecem que è, no abraço do Alv. de 1° de abril de 1680 "0

primário naturalmente e virtualmente reservads", ou na porase tfe Aristóteles

{Polit. i nSJ, - "um estado em que se ache cada ser a partir do momento do seu

nascimento" Por conseguinte, não é um fado dependente de legitimação, ao

passo que a ocupação, como facto posterior, depende de requisitos que a

legitimem" (ia "os indígenas do Brazii, seus Direitos Individuais e Potiticos". pâg.

56)

Dignaa de registro, também, são as palavias de

Raymundo Laranjeira, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia,

invocando, de igual sorte João Mendes Júnior

'0 grande jurista dizis que s ocupação - e nôs

sublinhamos - peta parte dos índios, 'jamais poderá ser confundida com uma

posse sujeita à legitimação e registro' E o fundamento disso se achava no Alvará

Rêgio de 1690 e na Lei de 6 de junho de 1755, que reconheciam tal domínio.
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pasto que exprimiam serem os Jntfos os naturats e primáws senhores tias terras

çm que wwaJft1

A afua/ Co^sí/fu/çáo desfa vez reconheceu aos índios

■os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam1 (art231,

caput)

Vem dal então, o sucinto e preoso exame de Júlio

Gatgef que depois de lembrar que o tnduvidoso domínio tíos índios sobre as
ferras por eles ocupadas passou a União somente com a Constituição de 1967'
assevera que os direitos territoriais indígenas precedem o Estado, enquanto
fonte de direito, exatamente por serem anteriores ao próprio Estado
Coerentemente com esta compreensão - efe aduz - a expressão utilizada no texto
constitucional, ao se referir aos direitos indígenas, ê reconhecer. Em outras

palavras, se os direitos indígenas são anteriores ao Estado, nao cabe a
Constituição senão reconhecê-los, sabendo-os pré-existentes" (In A

ocupação das terras indígenas pelos posseiros de boa féeo direito a indenização
por benfeitorias - texto publicado na obra Os direitos indígenas e a Constituição.
coordenada por Juliana SantillL Editado por Núdeo de Direitos Indígenas e

Sérgio Fabris Editor, 1993. p. 96/97), (os grifos não pertencem ao original).

Todas essas assertivas, aliadas à letra do texto

constitucional, de haja e de ontem, induzem a uma só conclusão: a demarcação
das terras do indigenato deve preferir a qualquer outra delimitação de terras dos
particulares, porquanto, no tocante às primeiras, por se tratar de direito
congênito, serèo apenas reconhecidas pelo Estado, restando nulos e e;<tintos
quaisquer outros títulos porventura invocados por terceiros. O contrário levaria à
indesejável inversão da vontade do legislador constituinte, consistente na
demarcação das terras indígenas, transformando em privado aquilo que é e deve

ser reconhecido como de domínio público

11_ 0 desrespeito à legalidade no Despacho Ministerial ê

lâo flagrante que a própria FUNAI (subordinada ao Ministério ds Justiça), em

1906 99, por intermédio do Oficio nQ 037WRES, (Doe acostado às íls 118/119,
com ampla fundamentação técnica, fls. 120M46) do anexo a esla inicial), propõe

ao aluai ocupanle daqueJa Pasta Ministerial a reconsideração dos itens "5 c",

"5 d" g U5 e", do Despacho tantas vezes citado, exatamente aqueles combatidos

na presente ação, tudo numa clara demonstração de que o pleiteado está em
consonância com a legalidade e melhor Justiça (se é que existe Justiça no pior!)

12, Face ao relatado, urge ação do Poder Judiciário para

estancar a situação de conflito e violação do ordenamento jurídico, especialmente

da ngrma constitucional.

O DIREITO

13. Asseguram-se aos índios os direitos originários sobre

as terras que ocupem, destinande-se as mesmas a sua posse permanente,
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kcabenda*ltie8 o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos nos e dos lagos

nelas exrstentes" (arts. 231.5 2o da C. F.).

Consagrou-ae, pelo novo texto constitucional, de

maneiro dará e objetiva, o direito congênito ã posse, ou seja, o próprio
indigenato. como fonte primordial e única de direito das nações indígenas, como

exposto alhures

Vale ressaltar que tal conceito não se confunde com o

direito de posse do Código Civil

15 Mão é de hoje tal entendimento O notável João

Mendes Júnior já alertava, em idos tempos, que as terras do indígenato, \ sendo
terras congemtamente possuídas, não sâo devoíutas, isto é são ongtnanamente
reservadas na forma do Alvará de 1" de abril de 1680 e por dedução da propna

Lei de 1B50e da art. 24, § 1* do decr de 1854.-'1 Mais adiante, o célebre junsta,

ensinava.

"Os nossos sertanejos acham-se, portanto, diante tios

seguintes títulos originários de propriedade
f* - O das terras possuídas por hordas selvagens

coliectivamente organizadas, cujas posses não estão sujeitas à legitimação, visto
que o seu título não ê a ocupação, mas o indigenato (Alvará de í* de Abril de
1680 " (apud Os Indígenas do Brazil e ssus Dirertos Individuais e Políticos, 1912.
pp 611/62; citado por GILMAR FERREIRA MENDES, \n O domínio da União

sobre as Terras Indígenas, Brasília, 1988. págs.65766J

1^ José Afonso da Silva, em conferência intitulada uAuto-

Apllcabilidade ao Art 198 da Constituição Federal", respaidando-se nas lições do

insigne mestre reírocttado. adverte

Essas considerações, só por si, mostram que a

relação entre o indígena e suas terras não se rege pelas normas do direito civil.

Sua posse extrapola da órbita puramente privada, porque não é e nunca foi uma

simples ocupação da terra para explorá-ía, mas base de seu habitat, no senírdo

ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e culturais que

propiciam o desenvolvimento da vida humana" (In Boletim Jurídico da Comissão

prú-lndio de Sáo Paulo, ano V, n°s 9-10, out./88. p. 10)

17. As Constituições brasileiras, desde a de 1934,

transformaram erci disposição escrita aquilo que jã era própria substância do

indigenato a posse dos silvfcolas correspondentes ao território por eles originária

e efetivamente habitadas Dispunham elas, uerbis:

Constituição de 193*1.

-'Art 129 Será respeitada a posse de tetras de

siivfcotas que nelas se achem permanentemente

focalizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las"



Ccinsliiuiçâo de 1937

"Art. 154 Será respeitada aos Silvícotas a posse das

terras em que se achem localizados em caráter

permanente, sendo-thes, no entanto, vedado alienê-

la$"l

Constituição de 1946-

"Art 276. Será respeitada aos sttvicotas a posse de
terras onde se achem permanentemente localizados,

com a condição de não a transfenrem".

Constituiçáo de 1967

"Art 186 Ê assegurada aos ssivícolas a posse

permanente das terras que habitam e reconhecido o

seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais

e de todas as utilidades nelas existentes".

Emenda Constitucional n° 1^69

'Art. 196. As terras habitadas pelos siívicoías são
inalienáveis nos termos em qub a lei federal
determinar a eles cabendo a sua posse permanente e

ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo

nas nquezas e de todas as utilidades nelas existentes".

18 A Constituição de 1989. no entanto, talvez tentando

espancar definitivamente dúvidas que, porventura, envolvam o conceito de posse
indígena, providenciou um parágrafo para defini-la, vertas:

'Art. 231 ,. ,_,

S 1Q - São terras tradicionalmente ocupadas pelos

índios as por eles habitadas em caráter permanente as

utilizadas para suas atividades produtivas, as

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua

repivduçãc fisica e cultural, segundo seus usos,

costumes e tradições"

ig, A par do reconhecimento do direito á posse territorial,

estabelece o novo texto constilucional o direito exclusivo das comunidades

indígenas sobre as riquezas do solo dos rios e lagos

20. Diz o § 2o, do art 231 da C. F , verbis:
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§ 2a - As terras tradicionalmente ocupadas pefos

indsos destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do soto. dos nos

e dos lagos nelas existentes."

21 Tais direitos são garantidos aos índios pela União, a

qual compete demarcar suas terras, -proteger e fazer respeilar todos seus

direitos" - art 231, parte final da C.F.

22 As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios

compreendem-se nos bens da Uniáo, patrimônio público, portanto (Constituição

Federal, art. 20,21),

23 Entretanto, ciente dos fatos aqui narrados por

intermédio de seus diversos órgãos, omitem-se na proteção do patrimônio
público ao mesmo tempo em que possibilitam a dilapidação do patrimônio

indígena por intermédio da outorga a outréns de suas terras.

24 De outra parte, a FUNAi, como órgão de proteção ao

índio, nada fez para promover após a sua criação, a desintrusão das áreas
indígenas ou náo permitir que novas invasões ocorressem Fo. ela criada pela lei
n° 5 371 de 05 12 67 tendo por finalidade cumprir a política indigenisia, que tem

dentre cujos pressupostos está o de 'garantir á posse permanente das terras que
habitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades
nelas existentes", lendo a referida Jqí, inclusive, rnuKtdo-a do "poder de policia
nas áreas reservadas e nas matérias atmentes à proteção ao índio" (art. 1 , I, o e

25 Vè-se, poisr que a proteção que se está a exigir nesta

ação prescindiria de qualquer ato normativo ou ordem judicial, desde que 09
responsáveis peta execução da política indigenista tivessem atuado no momento

oportuno e na Forma adequada.

28 Entretanto, o que faz União e a FUNAP Omitem-se na

proteção a que estão obrigadas, tornando letra morta seu próprio poder de
policia e assistindo inertes à progressiva invasão e dilapidação do patrimônio
público e das riquezas indígenas, hoje. até, legitimando todos esses atos, como

ocorreu no Despacho Ministerial.

DO PEDIDO DE LIMINAR

DO FUMUS BONI JÚRIS

27. A legitimidade do Ministério Público Federal para a

espécie resulta da Constituição da República que lhe confere atribuição para

promover o Inquérito civil e a ação pública para a proteção "do patrimônio público

e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos", dentre os

quais os das populações indígenas (art. 129 III e V) No plano infra-
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constitucional a Le. n° 7.3347/85, art 5o, o Ministéno Público á o primevo na lista
de instituições e pessoas legitimadas à propositura da ação civil publtca.

28 A competência da Justiça Federal deflui dos artigos 21,

XI g 109 XI da mesma Carta A inserção da UNIÃO no pólo passivo legitlma-se
de seu dever de proteger os índios, que surge concorrente e suplet.vãmente so

do "òrgâo federal de assistência", conforme a parte final do art. 25 da Lei
6 001/73 Csem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão do referido orgao

lomar qualquer dos Poderes da República") Por fim, a UNIÃO e a detentora do
domínio das terras e recursos naturais que, sob suas vistas, estão sendo
ocupados e explorados por particulares sem amparo legal.

29, Não ocorre ao Ministério Público Federal incluir mais

alguém no pólo passivo porque a relação jurídica material em apreço se

estabelece entre estas rés e os Índios, valendo erga omnes. Terceiros que
Gventualmente sejam afetados pelo desfecho desta causa se^!o-ão indiretamente,

com as açõea cabíveis contra as rés.

30% Acentue-se, ainda, sabendo-se que a área indígena

Raposa-Serra da Sol é rica em minerais nobres (tal fato è reconhecido na própria
parte expositiva da ADIN n° 1512-5) que exploração mineral na área constitui

crime, consoante art. 21, da Lei n° 7.805, de 187.1989. Reza o dispositivo;

"Ari- 21 - A realização de trabalho de exploração de
substâncias minerais, sem a competente permissão,

concessão ou licença, constitui cnrne, sujeito a penas

de reclusão de 3 (três) meses a 3 (três) anos e muita."

31i E tal permissão não é deferida para terras indígenas

(art 23, do mesmo diploma).

32. Finalmente, os direitos ora defendidos decorrem do

próprio texto consttiucronah ao resguardo do patrimônio público, das terras

indígenas e das riquezas minerais nelas existentes - art 231 e seguintes da C f.

DO PERtCULUM /W MORA

33. Os fatos relaiados evidencfam. por se só, a gravidade

da situação, que piora dia a dia. Inúmeros posseiros e garimpeiros demandam a

área. Rios, flora e fauna são atingidos, de maneira irreversível e o habttat natural

dos índios Mscux!, Inganko, Taulipang e Wapixana é violado, com conseqüências

previsíveis, como aquelas que se tomaram públicas e notórias na área

YanomamL doenças, destruição da flora e fauna, incentivo ao contrabando e

descaminho

34. A parte disso, o patrimônio públtco é dilapidado, na

medida em que minérios tprincipalmente ouro e diamantes), são extraídos, com

ofensa ao art 231. §§ 2" e 3o, da CF
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35 A permanecer a situação, as riquezas minerais, de

usufruto indígena (5 3-, art 231, CF ), continuarão a escoar pelo falo do descaso
e da apatia Além disso, haverá o aumento dos conflitos índios X garimpeiros X
sociedade envolvente, fatos que contribuirão para a morte e decadência da

nações indígenas que ali habitam

36 Aflgura-se, so var do Órgão Ministerial, imperiosa a

concessão de medida liminar Isto porque o excessivo e injustificado
retardamento dos suplicados no adimplemento de sua obrigação vem sendo

causa de inúmeros conflitos na região. A falta de posição firme e definitiva do
Poder Público no tocante à realização de tal processo demarcatóno propicia, de
fato a formação de um clima de intranqüilidade, favorecendo, ate mesmo,
manobras políticas tendentes à inviabilização dos trabalhos, conforme dão noticia

os anexos autos contendo representações atinentes â violência contra índios na
região, já objeto de investigação em inquéritos policiais, além do agravamento da
situação criada pelo insustentável Despacho do Ministro da Justiça.

37 Por outro lado. não é demais reafirmar que a ausência

de' uma definição quanto à demarcação, ou a redução do território
cornprovadarnente indígena, constitui grave lesão aos direitos daquela
comunidade, que continua privada do uso irrestrito de suas terras

38 O clima de incerteza, de indefinição, somente se

esvairá na exata medida em que UNIÃO e FUNAI cumprirem, de forma plena, seu

papel constitucional no que toca à demarcação da reserva indígena, deniro dos
limites anlropologicamente reconhecidos. E, para issor o prazo cogitado no art.

67, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, já se esgotou.

DOS PEDIDOS: LIMINAR E PRINCIPAL

39 Diante dos fatos narrados, do fumus bani iurís e do

peticulum in mora deles resultantes e expostos em capítulos destacados desta

exordtal, impõe-se ao Ministério Público Federal o dever, de ofício, de requerer a

esse douto Juízo Federal a concessão de medida liminar, prevista no art 12 da

Lei n° 7 347/95. o que de fato requer, seja reconhecida como indígena a área
denominada Raposa-Serra do Sol, nos limites propostos no Parecer nD

36OD/DAF, de 12.04.93 (Processo BSB/233377J, já que embasado em Laudo

Antropológico irrefutado, sendo, em conseqüência, afastados todos os "ajustes'
procedidos pela Ministro da Justiça, uma vez que desamparados de qualquer

suporte legal, determmando-se a sua demarcação judicial (haja vista a mora

constitucional do Poder Publico), requisitando os meios necessários para esse

fim junto às prõpnas rés. especialmente ao Exército Brasileiro, que dispõe de

Batalhões de Engenharia e Construção

40_ Requer a citação da UNIÃO, por intermédio da sua

Procuradoria e da FUNAI, na pessoa de seu representante, sito à Rua Bento

Brasil, n° 536-E - centro, nesta Capital, para virem, querendo, responder aos

termos desta açáo, e, afinal, corridos os trâmites legais, contirmada e mantida a

liminar, condenando às rés ao pagamento das despesas necessárias à execução



das medidas concretizadoras do poslulado no ilem a tudo ern respeito à
Constituição (Compete à União proteger e fazer respeitar todos os bens

indígenas - parte final. art. 231, CF.)

41p Requer. outrossJm. que a União seja condenada a

fornecer aos envolvidos na efetivação da demarcação judicial pleiteada e

deferida, todos os meios necessários ao cumprimento de suas atribuições, por se

tratar da área de conflito e onde vigilância e efetivo exercício do Poder de Polícia
se fazem constantes, dai decorrendo sua discricionariedade limitada, tudo sob

penas da lei.

42, Provará o ategado por todos os meios de provas em

direito admitidas, especialmente, laudos, depoimentos e testemunhos.

43. Dá-se a presente o valor de R$ 1.000,00 {Mil Reais)

BoaVista(RR). 31 de julho de 1998.

OSÓRIO S!LVA BARBOSA SOBRINHO

Procurador da República

AGEU FLORÊNCIO DA CUNHA
Procurador da República

ANEXOS:

1 —Documentos encapado.com 146 folhas numeradas e rubricadas,

2 - Uma fira de vídeo-cassete


