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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADOIUA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RORAIMA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 9?- VARA 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA. 

;2003 . 21162 - 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, elo 

Procurador da República abaixo-assinado, vem, com fulcro no art. 109, I e I, 

129, incisos III e V e, 231 da Constituição Federal, combinado com artig 6°, 

incisos VII, letra c e XI, da Lei Complementar n° 75/93, propor a presente 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de liminar, contra a UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídic 

direito público, podendo ser citada na pessoa de seu Procurador-Chefe 

Roraima, pelas seguintes razões de fato e de direito: 

I- DOS FATOS 

A 

de 

em 

A Terra Indígena São Marcos, situada na região de 
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do Exm° Presidente da República, publicado no Diário Oficial da Un 

em 30/10/19911 ( fls. 104/105), possuindo uma extensão total de 654.11 

(seiscentos e cinquenta e quatro mil e cento e dez hectares). 

É limitada, a terra indígena em questão (c MO 

oficialmente reconhecido pelo Poder Executivo, mediante o ato supracita o), 
a Oeste, pelo Rio Parimé, a Leste, pelos Rios Surumu e Miang, e, no sen ido 

Sul-Norte, a partir da junção dos Rios Tacutu e Uraricoera, que formam o o 

Branco, estendendo-se até a fronteira BrasilNenezuela ( 3° - 4°30' lat 

60°-61°30' long O). 

No interior dos referidos limites2, vivem (ou sobreviv 

em 28 aldeias ou malocas, três grupos indígenas: Macuxi, Taurepan e 

Wapixana (sendo os dois primeiros pertencentes ao tronco linguistico Cari , e 

o último, ao tronco linguístico Arawak), com uma população total, seg do 

números de janeiro de 1998, de 2.703 indivíduos. 

Nos últimos anos, em virtude de fatores com 

construção e asfaltamento da BR-174, a inconstitucional transformação da 

Vila de Pacaraima em Município e o fomento dos Governos Estadua e 

Municipal à urbanização de Pacaraima e à colonização da reg ão, 

incentivaram as invasões do território acima, não obstante haver sid a 

o, 

ha 
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demarcação da área homologada, nos precisos limites já descritos, d de 

1991. 

Este órgão do Ministério Público Federal, ciente de ais 

problemas, ajuizou, em 21/06/1999, ação civil pública pedindo a retirad de 

três ocupantes não-indios considerados de má-fé. ( Processo n° 99.974-6) 

Conforme os documentos ali acostados, naquela oca ião 

um dos ocupantes, o Sr. MASAHIRO SOTODATE, havia destruido uma ç 

de uma indígena. 

Tal fato, presumivelmente 	somado à noticia do 

ajuizamento da ação, estimulou grande multidão de indígenas, estimul os 

por lideranças irresponsáveis, à acamparem em frente ao sítio do refe ido 

ocupante, situado na Estrada do Samã, dentro dos limites de Pacaraima. 

O Sr. MASAHIRO, por sua vez, preparou-se ara 

defender-se, valendo-se do concurso de alguns homens armados, re 
, . dezesseis empregados seus ,segundo informado pelo Il. Delegado de Po eia 

Federal, DOLIVAL QUILES CORREA (doc. 01). 

Consoante fazem prova os documentos anexos, amb as 

partes portavam armas, inclusive os indígenas, que detinham gr d 

quantidade de flechas com ponta de metal e porretes e encontrava se, 
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alguns deles, pintados para a guerra. (doc. 01, pág. 03, e maté ias 

jornalísticas em anexo). 

Em visita a área conflagrada, este membro do par uet 

constatou a existência das armas e a existência de índios com pintur de 

batalha, determinando a apreensão e remoção daquelas para Boa V ta, 

determinando, outrossim, que os indígenas dissolvessem a manifestação no 

que recusaram, mantendo-se no local. 

Também recebi o documento de n°. 03 , em q 

Comunidade Indígena do Samã II, noticia o fato da área em questão ver 

sido invadida por indígenas das comunidades de Sorocaima II, Santa R sa, 

Sabiá, Boca da Mata, Curicaca, Raposa/Serra do Sol, Milho, Olho d'ág 

São Marcos, devido ao apoio que aqueles indígenas dão à presença do Sr. 

MASAHIRO SOTODATE. 

Nos documentos de n° 01 e 02 , a Polícia Federal inf 

da exiguidade do efetivo regional para lidar com a situação, pelo ue 

convocaram alguns policiais militares e civis para auxiliá-los. 

Contudo, a informação dos Agentes de Polícia Fed ral, 

JUAREZ e JIN (Doc. 01, pág. 4, item 9), dá conta de que " a presenç da 

PM não foi aceita pela FUNAI e silvícolas e, para não exaltar mai os 

ânimos, os mesmos se retiraram após verificarem o controle da situação". 
/ 
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Informa, no doc. 01, pág.01 , o Superintendente da 

Polícia Federal em exercício, que contactado o Comandante do Batalhã de 

Infantaria na Selva —BIS, em Roraima, Cel. FIGUEIREDO, foi informad de 

que somente o Alto-Comando poderia determinar o deslocamento do 

contingente militar até o Samã. 

Constatei, em minha visita a área, que o contingent da 

Policia Militar não está convenientemente aparelhado para lidar co 

situação, pois os soldados portam escopetas e até submetralhadoras 9 

tipo Beretta, que julgo desaconselhável para controle de multidões. 

No dia de hoje, chegou-me às mãos a INFORMAÇÃ do 

Agente de Polícia Federal, JOSÉ PEREIRA ORIHUELA (doc. 02, págs. 3 e 

4), noticiando que, no dia 04/07/99, os indígenas invadiram a propriedad do 

Sr. MASAHIRO, "ocupando um curral de gado, localizado a cerca de em 

metros do portão de acesso a casa principal, embora com a oposiç rã de 

SOTODATE, quanto a ocupação do curral, não houve confronto corpor ou 

bélico entre as partes". 

Finalmente, também no dia de hoje, c sta 

INFORMAÇÃO, assinada pelo Agente de Polícia Federal JU EZ 

NASCIMENTO JÚNIOR (doc. 02 , pág 5), noticiando " que, ontem or 

volta das 10:00 hs, houve um princípio de tumulto na área de co 

SAHA- II devido a construção de novas barracas por parte dos indíge as, 

contornada a situação, foi dito por ambas as partes que não aceita am 
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insultos e que estaria chegando mais reforços para ambos os lados, fato t 

confirmado, esta equipe teme acontecer um desfecho de proporções n da 

desejáveis". 

Conclui-se, pelos fatos relatados, comprova os, 

especialmente, pelos FAX de n° s 2040-DRP/SR/DPF/RR (doc. O ) e 

2045/99-SR/DPF/RR (doc. 02), que a Policia Federal não dispõe de efe ivo 

suficiente para assegurar a segurança de índios e não-indios na Terra Inch na 

Raposa/Serra do Sol. 

II- DO DIREITO 

Dispõe o artigo 144, da Constituição da República: 

" A segurança pública, dever do Estado, direi o e 

responsabilidade de todos, é exercida par a 

reserv do da ordem áblica e da incolums d 

das pessoas e do patrimônio,  através dos segu es 

órgãos: 

I- 	polícia federal; 

(..) omissis. 

Por sua vez, dispõe o artigo 142, da Carta Magna: 

cver° 
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r) O 1 

7 

a, " As Forças Armadas, constituídas pela Mar 

pelo Exército e pela Aeronáutica, sedo institui 

nacionais permanentes e regulares, organiz 

com base na hierarquia e na disciplina, 

autoridade suprema do Presidente da Repúblic 

destinam-se à defesa da Pátria, à garantia 

Poderes constitucionais e. por iniciativa  

qualquer destes. da lei e da ordem.  

Com relação às terras indígenas, o artigo 231 é especifico 

em atribuir à União o dever de " demarcá-las, proteger  e fazer respeitar". 

A leitura do dispositivo constitucional supraci 

demonstra que o artigo 34, da Lei n° 6.001/73 foi recepcionado pela 

Constitucional, pois dispõe: 

"O órgão federal de assistência ao índio poderá 

solicitar a colaboraç'do das Forcas Armadqs  

Auxiliares e da Polícia Federal. para assei:411r a 

proteção das terras ocupadas pelos índios e gelas 

comunidades indízenas". 

"es 

as 

, e 

dos 

de 

ado 

ual 
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Ademais, desnecessário lembrar que as terras indíg 

são bens da União e as disputas sobre direitos indígenas, causas 

competência da Justiça Federal. 

Destarte, é dever da UNIÃO FEDERAL preserv 

incolumidade física de índios e não-índios, ameaçada pelo conflito em t a e 

periclitada pela sua omissão em prover o contingente necessário p tal 

desiderato. 

III — DO PEDIDO LIMINAR 

Caracterizados o fumus boni juris e o periculum in m 

pede o MPF a expedição de mandado liminar determinando à Ré, na pe 

do Comandante da Brigada de Infantaria da Selva, sediado em Boa Vista, 

desloque imediatamente o contingente militar que julgar adequa 

manutenção da ordem e proteção de vidas e bens na Região do Samã, 

chegada dos reforços de Policiais Federais , mencionados no FAX 2 

DRP/SR/DPF/RR, sob pena de multa diária. 

Requer ainda a expedição de mandado li mar 

determinando que a Ré desloque tantos agentes policiais federais q nto 

forem necessários para a manutenção da ordem e proteção de vidas e be na 

Terra Indígena Raposa/Serra do Sol, providenciando o pagamento de di ias, 

veículo e combustível, sob pena de multa diária. 

ra, 

soa 

que 

é 

40- 
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Requer seja determinado à Secretaria de Segura ça 

Pública do Estado de Roraima a retirada do local de seu efetivo policial ci 1 e 

militar, cujo auxílio foi solicitado pela Polícia Federal, quando cheg 

contingente acima requerido. 

IV- DO PEDIDO PRINCIPAL 

Por todo o exposto, pede seja a presente ação jul da 

procedente a fim de, confirmando a liminar pedida: 

1) Condenar a Ré a garantir a segurança na área 

questão, praticando todos os atos necessários á presença, no Estad 

Roraima, de efetivo policial adequado à tal tarefa, inclusive co 

pagamento de diárias, veículos e combustível. 

2) Condenar a Ré a construir postos de vigilânci nas 

áreas consideradas sensíveis a conflitos e invasões, tudo a ser identificad em 

conjunto com a FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI, assi ndo 

prazo de 30 dias para início dos trabalhos e de cento e oitenta dias p a a 

conclusão . 

Requer a citação da FUNDAÇÃO NACIONAL DO 

ÍNDIO — FUNAI, na pessoa do Administrador Regional em Roraim Sr. 

4 

em 

de 
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Walter Nicanor Fontoura Blós, para integrar à lide, na qualidade 

litisconsorte ativo, em cumprimento à sua finalidade institucional ( 

5.371/67); 

Protesta pela produção de todo gênero de pr vas 

admitidas em direito. 

de 
o 

Dá à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Boa Vista, 06 de julho de 1999. 

EDUARDO ANDRÉ LOPES PINTO 

Procurador da República 

C: \Meus Documentos\Eduardo-CivilkACP.Contlito.Sao Marcos.Policia Federal e Exercito..doc 
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