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Fundação Nacional do Índio 
MINISTéRIO DA JUSTIÇA 

., Solicito autuar a documentação em anexo, com as seguintes características: 

,Requerimento s/nº de 11. de abril de 1996. 

Interessado: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA 

Assunto: REVISÃO DOS LIMITES DA TERRA INDÍGENA JABUTI/RR 

Decreto 1775/96. 

Atenciosamente, 

,.---"") 

REGWA S~ PEDRO 
Ass~lss~~li', 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA FUNDAÇAO ~Acr 
DO ÍNDIO - FUNAI 

9 .1 

Ref.: Proc. n2 3.241/93 - FUNAI 
(JABUTI) 
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ESTADO DE RORAIMA, pessoa jurídica de 
direito público interno, representado por seu Gover 
nador - Engº. Neudo. Ribeiro Campos - , através do Ad 
vogado Elenauro Batista dos Santos, com escritório 
profissional em Brasília, DF, no SCN, Quadra 1, Bloco 
C, Edif. Brasília TRADE CENTER, Conj. 2008, CEP 
70.710-902, e representado, ainda, por seu Procura 
dor-Geral - Luciano Alves Queiroz -, que firma, com 
aquele, a presente petição, usando da legitimação; 
que lhe é conferida pelas normas do§ 22, do artigo 
8º, e do artigo 9º, do Decreto Federal .. nº 1.775, de 8 
de janeiro de 1996, vem · 

MANIFESTAR-SE, 

acerca da incorreta demarcação da suposta terra indí 
gena denominada, pela FUNAI, de "Terra Indígena 
JABUTI", que estaria localizada, no território do 
Estado de Roraima (cf. Proc. n2 3.241/93), fazendo-o 
da seguinte 

o 

1 
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A - Preliminarmente 

I - DA TEMPESTIVIDADE E DA NECESSI 
DADE DE ADEQUAÇÃO DO FEITO ÀS 
DISPOSIÇÕES DO DECRETO N2 1.7751 

DE 08 DE JANEIRO DE 1996 E DA 
NULIDADE DO DECRETO HOMOLOGATÓ 
RIO DA TERRA INDÍGENA JABUTI 

., 

Esta manifestação é tempestiva, porque, 
desde o dia 15 de fevereiro de 1966, data em que foi 
publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO o DECRETO PRESI 
DENCIAL de homologação da Terra Indígena JABUTI, não 
se passaram 90 (noventa) dias, prazo a vencer-se, 
apenas, no dia 15 de maio de 1996. 

o prazo de 90 (noventa) dias, p~ra a 
manifestação final prevista no§ s2, do Art. 2º, do 
DECRETO Nº 1.775/96, teria início da data da publica 
ção do RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO do GRUPO TÉCNICO, 
que seria publicado, com os seus anexos, no DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO e, depois, no DIÁRIO OFICIAL DOES 
TADO, para, finalmente, ser esta última publicação 
afixada no edifício-sede da Prefeitura do Município 
da situação do imóv~l. 

Mas, no dia 09 de janeiro de 1996, quan 
do foi publicado o DECRETO NQ 1.775/96, o RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO só havia sido publicado no DIÁRIO 
OFICIAL DA UNIÃO, faltando a publicação no órgão 
oficial do ESTADO e a afixação, na sede do Município., 

Já o prazo de 90 (noventa} dias, previs 
to no Art. 9º, do DECRETO N2 1.775/96, não poderia 
correr, no caso deste processo, porque não havia sido 
baixado o DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO da Terra Indígena 

' JABUTI. 

Surpreendentemente, ao invés de dar-se a 
publieação do RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, no DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO e de ser afixada essa publicação na 
Prefeitura Municipal da situação do imóvel, surgiu 
foi a publicação do DECRETO de homologação, certamen 
te por lapso. 
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A contagem do prazo final de noventa 
dias, previsto para a defesa do ESTADO DE RORAIMA, 
então, que não pode ser contado da publicação do RE 
LATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, por não feita na forma do§ 
72, do Art. 22, do DECRETO N2 1.775/96 e que não pode 
ser contado a partir da data da publicação desse DE 
CRETO (dia 09.01.96 - v. Art. 92), porque não havia 
DECRETO de homologação da Terra Indigena JABUTI, que 
só foi baixado em 15.02.96, então, só teve condições 
de correr, por aplicação teleológica, a partir da 
publicação do Decreto de 15 de fevereiro de 1996, a 
vencer-se, conforme o discutido acima, no dia 15 de 
maio de 1996. 

·1 
É tempestiva, portanto, a apresentação 

da presente manifestação, porque bem anterior ao ven 
cimento do prazo de 90 (noventa) dias, a contar do 
único ato que pode servir como "dies a quo", no pecu 
liar caso presente. 

~~~~~~~º DECRETO de 15 de fevereiro de 1966, de 
homologação da Terra Indígena JABUTI, foi posterior 
ao DECRETO Nº 1.775, de 05 de janeiro de 1996, publi 
cado no DIÁRIO OFICIAL de 08 de janeiro de 1996. 

Destarte, mesmo sendo viável o 
aproveitamento de todo o trabalho já realizado, no 
passado, teria que o feito ser SANEADO, antes de 
tudo, declarando-se sobre a matéria aproveitada, 
para, então, ser o feito adequado às novas normas, em 
face do princípio do 11tempus regit actum". 

Não foi assim que se procedeu, no cas0 
deste processo. 

Sobreveio um DECRETO PRESIDENCIAL, sem 
que fosse feita a adaptação do feito às novas regras 
procedimentais vigentes. 

1 
O DECRETO N2 1.775/96 ressalvou, apenas, 

os processos nos quais já havia DECRETO HOMOLOGATÓRIO 
publicado, até então, isto é, até 8 de janeiro de 
1996, data em que esse diploma foi publicado. 

Assim, em 15 de fevereiro de 1996, quan 
do foi assinado o decreto de homologação da Terra 
Indígena JABUTI, estando em vigor o DECRETO Nº 
1.775/96, não seria possível a prática do ATO PRESI- 

2 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Av. Ville Roy, ZBB-Fone: (095) 623-J t23~Fax (Ofüi) 9:!3-1124 
CEP 69.306-000- Bua Vbla - Buraíma - Brasil 



DENCIAL em comento, sem que o processo estivesse ade 
quado às novidades procedimentais, que, por sinal, 
são moralizadoras e vieram para que a Constituição da 
República fosse religiosamente observada. 

Ademais, os preceitos do DECRETO Nº 
22/91, que estavam a vigir, anteriormente, não foram, 
também, obedecidos, como se verá. 

O DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996, de 
homologação da Terra Indígena Jabuti, portanto, é 
nulo de pleno direito, porque baixado sem que fosse 
observado o "devido processo legal'', dentre outros 
princípios constitucionais deixados à deriva. 

., O ESTADO DE RORAIMA, em face de tudo 
isso, vem requerer a tomada de providências, junto ao 
Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no 
sentido de que seja revogado o DECRETO DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 1996, que, indevidamente, homologou a 
Terra Indígena Jabuti. 

Repita-se: a presente manifestação é 
tempestiva. 

II - DA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 
CONST.ITUC.IONAIS DO "DEVIDO PROCES 
SO LEGAL", DA "PUBLICIDADE", DO 
"CONTRADITÓRIO" E DA "AMPLA 
DEFESA", NO SUPOSTO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DA 
IMPROPRIAMENTE DENOMINADA "TERRA 
!~DÍGENA JABUTI", MESMO APÓS• 
QS DE OUTUBRO DE 1988 

A Constituição da RepüblÍca, promulgada 
em 05 de outubro de 1988, foi muito clara, quando 
atribuiu à União a competência exclusiva para a de 
marcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 

' índios, "verbis": 

"Art. 231. São reconhecidos aos índios 
sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originá 
rios sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à união demarcá-las, pro 
teger e fazer respeitar todos os seus bens" 
(Art. 231 "caput", da C.F.). 
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A "demarcação" de cada terra 
tradicionalmente ocupada pelos índios, de competência 
da União, no mesmo dia 05 de outubro de 1988 - e daí 
para a frente-, terá que ser feita, necessariamente, 
através de processo administrativo que atenda aos 
princípios do "devido processo legal", do 
"contraditório" e da "ampla defesa", com os meios e 
recursos a esta inerentes, "ex vi" do disposto nos 
incisos LIV e LV, do Art. 52, da Constituição da Re 
pública, além dos principies específicos, aos quais 
se sujeita a Administração Pública, de "legalidade", 
"impessoalidade", "moralidade" e "pul)licidade". 

~ ' 

Tais disposições são as seguintes: 
'( 

''Art. 52 •••••••••••••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
LIV - ninguém será privado ... de seus 

bens sem o devido processo legal; 
LV-- aos litigantes, em processo judici 

al ou administrativo, e aos acusados em geral 
são assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Art. 37. A administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e •.. ". 

II.1. DA TOTAL INOBSÉRVÂNCIA DOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO 
"DEVIDO PROCESSO LEGAL" E DA 
"PUBLICIDADE" - DA INEXISTÊNCIA, 
DE "RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO" 

:' 

Obvia~ente, no processo administrativo 
que se examina - Proc. nº 3.241 - FUNAI -, como se 
pode constatar, facilmente, a pretensão deduzida não 
é, apenas, a de demarcação da suposta área única 
denominada, pela pretendente, de "Terra Indígena 
JABUTI", mas - e principalmente-, o afastamento de 
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pessoas detentoras de propriedades e posses, com 
inúmeras benfeitorias, que se encontram supostamente 
dentro do perímetro almejado; além disso, 
objetiva-se, através desse procedimento inquisitivo, 
fazer-se a discriminação (como se existisse, na 
região, área ininterrupta de posse indígena de 
proporções estarrecedoras), sobre terras devolutas do 
Estado de Roraima, em face das quais este exerce, 
tanto a posse direta (relativamente a espaços físicos 
de ocupação efetiva do Estado-Membro), quanto a posse 
indireta (relativamente a espaços físicos de ocupação 
particular e de entes da Administração Direta, 
Indireta e Fundacional das esferas federal, estadual 
e municipal, sobre os quais não exerçam domínio). 

•( A "privação" desses "bens 11 do Estado 
Membro ora contestante é juridicamente impossível, 
de acordo com a disposição do inciso LIV, do Art. 5º, 
da Carta Magna, sem a observância do "devido processo 
legal". 

A Carta Política não fala, apenas, em 
"processo legal", mas, em "devido processo legal"; 
vale dizer: o "processo legal" terá que ser "devido", 
no sentido de que, mesmo em sede administrativa, terá 
que reger-se por normas que se ajustem às demais 
disposições constit~cionais e legais. 

o presente feito iniciou-se, como está 
documentado em suas folhas, em 29 de dezembro de 
1993, portanto, quando já sob o império da nova ordem 
constitucional estabelecida pela Carta Política de 05 
de outubro de 1988 e, por isso, nessessariamente, 
deveria jungir-se aos novos prec~itos consti 
tucionais, no que reseptida ao "devido processo 
legal" e a outros princípios basilares da República; 
os feitos que não trilharem o novo caminho, não 
passam de "indevidos processos ilegais", inválidos, i 
portanto, e não aptos à geração de quaisquer efeitos 
jurídicos e legais. 

No caso, o Proc. nº 3241/93 (FUNAI), em 
momento algum se preocupou em estar ele na esteira 
dos princípios constitucionais adequados a um feito 
administrativo. 
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O Senhor Superintendente da SUAF/FUNAI, 
em despacho de mão, âs fls. 02, simplesmente, disse 
que "Poderiamos retomar a demarcação desta área de 
Pauanin" - e o processo estava iniciado. 

Ao invés de instaurar-se um "processo", 
enquanto procedimento regular e enquanto relação 
processual-administrativa intersubjetiva, já se 
partiu para o MEMORIAL DESCRITIVO DE DELIMITAÇÃO de 
fls. 06/08, seguido, imediatamente, da declaração do 
Excelentissimo senhor MINISTRO DA JUSTIÇA, constante 
de fls. 09. 

-r 

Isso tudo foi feito às pressas e de 
forma arbitrária, não se cumprindo a Lei e nem o 
DECRETO Nº 22/91. 

É essa, portanto, a gênese de um suposto 
processo administrativo, que, por assim dizer, 
abrigou, apenasí a prática de atos unilaterais, pela 
FUNAI. 

Com todo o respeito, isso, não se trata 
de um "devido processo legal". 

É evidente que não. 

Veio a demarcação, totalmente 
unilateral, que culminou no MEMORIAL DESCRITIVO DE 
DEMARCAÇÃO de fls. 40/43. 

Não h cu v e a tramitação legal 
surpreendentemente, veio o DECRETO HOMOLOGATÓRIO, 
quaisquer formalidades. 

e; 
sem 

·, . ' 

De acordo com o disposto no DECRETO Nº 22/91, 
o procedimento deveria conter das seguintes fases: 

a) Fase de instauração e nomeação do GT; 
1 

b) Fase de identificação e delimitação 
da área, que se encerraria com a aprQ 
vação do RELATÓRIO CIRCUNSTANCIA 
DO, do GT, e com sua publicação in 
dispensável; 
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e) Fase de apreciação ministerial, que 
somente autorizaria a fase seguinte, 
se fosse baixada PORTARIA de aprova 
ção do processo e de declaração 
dos limites territoriais da área, com 
a sua devida publicação no DIÁRIO OFI 
CIAL, determinando a FASE seguinte, 
da demarcação propriamente dita; 

d) Fase de demarcação propriamente dita; 

e) Fase de homologação presidencial; 

e) Fase de registros. 

•( 

Se o Processo n2 434/90 iniciou-se, com 
as irregularidades formais apontadas, em 08 de março 
de 1990 (v. fl. 01 e capa), seguindo normas não 
recepcionadas pela Constituição da República, no que 
tange às garantias do "devido processo legal", do 
"contraditório" e da "ampla defesa", o certo é que, a 
contar da publicação do DECRETO N2 22/91, teria que 
submeter-se às normas procedimentais deste novo 
instrumento regulamentar - isso é elementar, em face 
do principio enunciado corno "tempus regit actum"; no 
caso, como se constata, ao exame dos autos, a partir 
de fls. 138, as novas normas procedimentais não foram 
adotadas. 

É certo que não poderia "surgir" o 
"MEMORIAL DESCRITIVO DE DEMARCAÇÃO" de f ls. 14 6 / 14 7, 
sem origem c o n h e c í d a ou declarada, que n ã o 
fundamentou-se em trabalhos de um Grupo Técnico e, 
enfim, sem que fossem observadas todas as normas do 
artigo 22 e seus parágrafos, do DECRETO'NQ 22/91. 

Objetar-se-ia que, nos termos do Art. ~ 
32, do DECRETO N2 22/91, "Os trabalhos de 
identificação e delimitação de terras indígenas 
realizados anteriormente poderão ser considerados 
pelo órgão federal de assistência ao índio para 
efeito de demarcação, desde que coerentes com os 
princípios estabelecidos neste Decreto e com a 
anuência do grupo indígena envolvido" e que, por 
isso, teria sido acertada a juntada de 11docurnentos11 

de processos administrativos anteriores. 
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Mas, a consideração, pelo órgão federal 
de assistência ao índio, de quaisquer trabalhos 
anteriores, não implicava na desobediência aos 
ditames das novas regras procedimentais; no caso, 
inclusive, não constava, dos autos, qualquer ato 
oficial de "identificação e delimitação de terras 
indígenas", senão mero levantamento feito por uma 
empresa particular; não havia ato formal, praticado 
por agente público, de aprovação ou de declaração; 
além disso, corno não havia GRUPO TÉCNICO, para 
examinar a questão, composto de 11experts11 nas áreas 
de Antropologia, História Étnica, Sociologia, 
Cartografia e Direito Fundiário, seria incoerente com 
os princípios estabelecidos pelo Decreto n2 22/91, o 
aproveitamento de "trabalhos•• incompletos e não 
oficiais. 

Não houve, a partir daí, a 11publicação11 

de RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO, tal como o previsto nos 
§§ 6º e 7Q, do Art. 2Q, do DECRETO NQ 22/91. 

Além disso, o Art. 3º, do DECRETO NQ 
22/91, refere-se, apenas, aos trabalhos de 
identificação e delimitação de terras indígenas, 
correspondendo, apenas, ao disposto no Art. 2º e seus 
§§ 1º a 5º; mesmo assim, a "sanat6ria" teria que 
dar-se, mediante DESPACHO fundamentado e após a 
"anuência do grupo indígena envolvido" (v. parte 
final do Art. 3º, do DEC. Nº 22/91). Essa anuência 
do grupo indígena envolvido teria que ser especifica, 
de declaraçã~ de. conhecimento de todos o~ 
levantamentos feitos, de todos os detalhes da 
"identificação e da delimitação" e de concordância 
com todos os seus pontos; teria, também, que partir 
de quem representasse, integralmente, o "grupo 
indígena envolvido", que não fosse a própria FUNAI, 
pois esta estava impedida, urna vez que, teoricamente,' 

'estava conduzindo os trabalhos. Não se colheu essa 
anuência; Não se declarou a sanatória; não se deu o 
aproveitamento válido dos "trabalhos•• anteriores - 
que nunca foram conclusivos. 

Pois bem, 

Mesmo entendendo-se, 11ad argumentandum", 
que estariam "aproveitados" os trabalhos anteriores 
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de "identificação11 e "delimitação" (que não 
existiram), chegar-se-ia, apenas, à fase 
procedimental do Art. 22 e seus§§ 12 a 52, do 
DECRETO N2 22/91, pois não havia RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO anterior, abrangendo à multidisci 
plina exigida pelo§ 12, do citado artigo. 

Assim, desde que editado e publicado o 
DECRETO N2 22/91, teria que ser nomeado GRUPO 
TiCNICO, a fim de que este apresentasse ''RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO", na moldura da norma do§ 62, do 
Art. 22, desse multicitado DECRETO - isso não foi 
feito. 

Em seguida, o Senhor PRESIDENTE DA FUNAI 
teria que aprovar ou desaprovar o "RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO" do GRUPO TÉCNICO, para, em seguida, 
fazê-lo publicar no "DIÁRIO OFICIAL" da União, ex vi 
do disposto no§ 7º, do Art. 2º, do DECRETO Nº 22/91 
- nada disso foi feito, ofendendo-se, assim, além do 
principio do ''-devido processo legal", também, ao 
principio da "publicidade". 

sua Excelência o Senhor MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSTIÇA, através do Aviso n9 00096 - MJ, a 
propósito do principio da ''publicidade", assim se 
manifestou: 

"Nos termos do Art. 9!i!, combinado com 
o§ 82 do artigo 22, do novo Decreto, os 
Estados • • • poderão, no prazo de 90 
(noventa) dias a contar da publicação do 
mesmo,- "manifestar-se, apresentando" â 
Fundação Nacional do Índio "razões 
instruídas com todas as provas 

-pertinentes ... para o fim de pleitear 
indenização ou para demonstrar vícios, totais 
ou parciais" nos procedimentos demarcatórios 
em curso. 

Observe-se que considera-se demarcações 
em curso, para os efeitos do· art. 92, somente 
aqueles procedimentos nos quais tenha sido 
publicado o relatório referido no~ 79 do 
art. 2211• 

:' 
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sim, a publicação do "RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO", previsto no Art. 22, § 6º, do 
DECRETO Nº 22/91 (e, agora, no Art. 2º, §§ 6º e 7º, 
do DEC. Nº 1.775/96), trata-se de ato processual 
absulutamente indispensável, porque, a partir dessa 
publicação - e nos lindes do "RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO" - deverão desenvolver-se o 
"contraditório" e a "ampla defesa". 

•( 

Só depois da apresentação e da 
publicação do "RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO'' é que os 
autos do processo seriam remetidos ao Excelentíssimo 
Senhor MINISTRO DA JUSTIÇA, para que, diligenciando 
ou não, praticasse o ato de aprovação ou de 
desaprovação do processo, tudo isso, de acordo com o 
previsto nos§§ 9º e 10º, do Art. 22, do DECRETO Nº 
22/91, então vigente. 

o ato de aprovação, pelo Excelentíssimo 
Senhor MINISTRO DA JUSTIÇA, teria que vir, através de 
declaração expressa, mediante PORTARIA, que teria que 
ser publicada, em face do principio da "publicidade", 
estabelecido no Art. 37, da Constituição da 
República; só então, estaria determinada a demarcação 
da terra indígena, de acordo com os seus limites 
estabelecidos na referida PORTARIA, tudo consoante o 
estipulado pelo§ Qº, do Art. 22, do DECRETO Nº 22, 
de 04 de fevereiro de 1991 - nada disso foi feito, 
não se estando diante do "devido processo legal". 

Somente depois dessa PORTARIA de 
aprovação, pelo Excelentíssimo Senhor MINISTRO DA 
JUSTIÇA, teria início a fase de "demarcaçãoH 
propriamente dita, a seguir o procedimento dos 
artigos 42 a 10, do DECRETO N2 22/91. 

No final do processo, então, a 
"demarcação", procedida regularmente, seria submetida 
à homologação do Presidente da República, nos termos 
do Art. 9º, do citado DECRETO. 

:' 

Os vícios do "processo". de "demarcação11, 

havidos no Proc. n1Q 3. 241/93 - FUNAI - , no tocante à 
não observância dos príncipios do "devido processo 
legal" e da 11publ icidade11, fazem-no absolutamente 
nulo, desde o seu início, o que deverá ser declarado, 
no caso, pelo Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, mediante proposta do Excelentíssio Senhor 
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MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, posto que redundará na 
revogação do DECRETO de 15 de fevereiro de 1996, que 
já nasceu com os seus efeitos suspensos, em 
decorrência do disposto no Art. 92, do DECERTO N2 
1. 775/96. 

II.2. DA INOBSERViNCIA COMPLETA DOS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS """'i>õ 
"CONTRADITÓRIO" I DA "AMPLA 
DEFESA", COM OS MEIOS I RECURSOS 
A ESTA INERENTES - DA INEXISTiN 
CIA DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO 

., No processo em exame, o ESTADO DE 
RORAIMA não foi citado, não foi ouvido e não foi, 
sequer, considerado como pessoa jurídica titular de 
direitos, o mesmo ocorrendo com o Município de 
BONFIM, pessoa jurídica de direito público interno, e 
com todos os ocupantes não índios da área. 

Nem as próprias comunidades indígenas 
foram ouvidas, oficial e validamente. 

Dir-se-ia que a regulamentação anterior 
ao DECRETO Nº 22/91,era feita pelo DECRETO Nº 76.999, 
de 8 de janeiro de 1976, que não previa o 
"contraditório" e que, por isso, seria dispensável 
essa formalidade; acrescentar-se-ia, ainda, que o 
próprio DECRETO Nº 22/91, embora facultando a 
manifestação de virtuais interessados (v. §§ 42 e Bº, 
do Art. 22, do"DEC. cit), não dispunha, textualmente; 
sobre o "contradit6rio" e que, portanto, seria 
facultativa a sua observância. 

Contudo, o "contraditório" não se trata 
de mera formalidade, senão garantia constitucional, 
sem a qual toda e qualquer decisão não poderá render, 

'efeitos em face de terceiros não chamados ã relação 
processual. 

Desde1que promulgada a Constituição de 
05 de·outubro de 1988, não foram recepcionadas 
quaisquer normas afugentadoras do "contraditório'', 
nos processos administrativos, porquanto essa 
garantia verteu de disposição constitucional de 
aplicação imediata (v. § 12, do Art. 52, da C.F.). 

PROCURADORIA GEAM, DO ESTI\DO 
Av. Ville Roy, Z88-Fone: (095) 623-1123-Filx (O!J5) B23-llZ4 
CEP 69.306-000- Bua Vista - Huraíma - Brasil 



Destarte, ressalve-se que todo o 
processo tido como de "identificação, delimitação e 
demarcação" da Terra Indigena JABUTI, não tem 
validade, com relação ao ESTADO DE RORAIMA, no que 
concerne aos atos praticados pela FUNAI e, também, 
por Sua Excelência o Senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 
uma vez que as decisões proferidas em um processo 
administrativo somente obrigam às partes que 
integraram a relação processual, não tendo efeito 
"erga omnes11, por força da garantia constitucional do 
Art. 52, inciso LVI, da Constituição da República. 

No caso, como ficou dito no subtópico 
anterior, a falta do "RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO" e, 
principalmente, a não publicação desse documento 
indispensável, inviabilizaram - e estão inviabili 
zando, atê o presente momento - o 11contraditório11 

pleno e o exercício da 11ampla defesa", pois não há 
ato contra o qual o ESTADO DE RORAIMA e todos os 
demais interessados possam praticar o combate 
processual adequado. Sem "contraditório", não houve - 
e não há, ainda-, em todo o processado, oportunidade 
para o exercício da "ampla defesa, com os meios~ 
recursos a ela inerentes", tanto para o ESTADO DE 
RORAIMA, quanto para todos aqueles que teriam os seus 
direitos sacrificados, não fosse a norma do Art. 9º, 
do DECRETO NO 1775/Q6. 

Elogiável, sob todos os aspectos, foi a 
iniciativa de sua Excelência o Senhor MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSTIÇA - Doutor Nelson A. Jobim-, que, 
verificando a absurdez, "data venia", dos 
procedimentos inquisitórios em trâmite na FUNAI e; 
na fase seguinte, na própria Pasta de sua 
responsabilidade, providenciou a edição do DECRETO Nº 
1. 77 5, ·de 08 de janeiro de 1996, que: contém normas 
especiais de introdução do contraditório, no 
procedimento administrativo de demarcação de terras 
indígenas. 

Criou-se, agora, mais urna FASE 
PROCEDIMENTAL, entre a publicação do "RELATÓRIO 
CIRCUNSTANCIADO" (depois de aprovado pelo PRESIDENTE 
DA FUNAI) e a apreciação ministerial: a FASE DA 
MANIFESTAÇÃO de defesa, facultada aos entes públicos 
e privados e ãs pessoas físicas porventura 
alcançadas. 

12 
(f) 
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A providência foi salutar, porque, em 
decorrência dessa postura, a Constituição da 
República está sendo respeitada. 

., 

Só homens da envergadura de Suas 
Excelências os Eminentes PRESIDENTE DA REPÚBLICA - 
Doutor Fernando Henrique Cardoso - e MINISTRO DA 
JUSTIÇA - Doutor Nelson A. Jobim-, destemidos, 
serenos e prudentes, seriam capazes de restaurar o 
Estado de Direito, como bem o fizeram, através do 
DECRETO Nº 1.775/96, mormente quando se experimentam 
pressões de toda ordem e tentativas de intervenção de 
entidades e grupos descompromissados com o exercicio 
das e despreocupados com a fiel observância das 
garantias processuais cabentes aos sujeitos passivos 
de quaisquer pretensões, quer na órbita 
administrativa, quer na judicial. 

Nos processos demarcatórios em curso, 
cujo DECRETO HOMOLOGATÓRIO não tenha sido objeto de 
registro em cartório imobiliário ou na Secretaria do 
Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, foi 
aberto o 11contradit6rio", com prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da publicação do DECRETO Nº 1.775/96. 

No caso, nem mesmo havia DECRETO 
HOMOLOGATÓRIO, tantq que o DECRETO DE 15 de fevereiro 
de 1996, publicado no DIÁRIO OFICIAL do dia 
16.02.96, não poderia, sequer, ser editado, sem que 
se cumprissem as novas normas procedimentais e, por 
isso, nasceu nulo; ainda que não fosse nulo, teria, o 
DECRETO homologatório mencionado, nascido com os seus 
seus efeitos suspensos, por força do Art. 9º, do 
DECRETO N2 1.775, DE 8 DE JANEIRO DE 1996. 

Somente, se sobreviesse ···novo DECRETO, 
através do qual se ratifique o DECRETO homologatório 
em questão - o que se admite, aqui, apenas, para 
argumentar-, então, é que poderia o ato ratificado 
render efeitos. 

Evidentemente, em face ,da inobservância 
do "devido proce'sso legal" e da "publicidade", 
principies discutidos no subtópico anterior, e do 
"contradit6rio" e da "ampla defesa", garantias 
expostas neste subtópico, nas fases procedimentais 
anteriores à edição do DECRETO homologatório da Terra 
Indigena JABUTI, o "contraditório" que agora se 

13 
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instala reabre oportunidade para a arguição desses 
vícios processuais, além dos vícios relativos à 
própria identificação da área e de sua delimitação e 
da falta de PORTARIA MINISTERIAL de aprovação da 
identificação e de declaração dos limites, previstos 
no DECRETO N2 22/91 e, também, agora, em reiteração, 
no Art. 22, § 10 e seus incisos, do DECRETO N2 
1.775/96. 

Como se está em um País erigido à 
condição de Estado de Direito, espera-se que os 
absurdos do processo não venham a ser ratificados, 
pena de frustarem-se os fins do DECRETO N2 1.775/96 e 
de consagrar-se a iniquidade. 

-r O ESTADO DE RORAIMA, neste ato, quer 
abespinhar-se contra todos os atos administrativos 
praticados, no Proo. n2 3241/93 - FUNAI -, porque em 
dissonância com as normas de regência. 

Em- sendo reconhecidos - como o serão, 
certamente - os vícios ora argüidos, não restará 
outro caminho a Sua Excelência o Senhor MINISTRO DE 
ESTADO DA JUSTIÇA, s.m.j., senão o de propor ao 
Excelentíssimo Senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nos 
termos do Parág. único, do Art. 92, do DECRETO Nº 
1.775/96, que revogue o DECRETO de 15 de fevereiro 
de 1996, através do qual, equivocadamente, foi 
homologada a Terra Indígena JABUTI. 

Preliminarmente, também, 

III - DA ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE ATOS 
PRETÉRITOS DE IDENTIFICAÇÃO~ DE 
DELIMITAÇÃO DA DENOMINADA "TERRA" 
INDÍGENA JABUTI" 

Admitindo-se, para argumentar, que a 
FUNAI tivesse competência legal para proceder à 
11demarcação11, nd.s fases de identificação e de 
delimitação da área pretendida, o certo é que, mesmo 
antes do DECRETO N2 22/91, somente pessoa investida 
de autoridade, como servidor público a quem a lei 
atribuísse competência, poderia praticar atos de 
reconhecimento e/ou de declaração válidos. 

14 
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''"· N." , 1 < 1 r !'-----1 1 / 
Fia.__; 

Rubrica º/' .. y 1 p 

Não há, no processo, atos de 
identificação e de delimitação, praticados por 
autoridade competente, quanto à Terra Indígena 
JABUTI. 

Ora, um dos requisitos necessários â 
formação do ato administrativo é a competência. A 
propósito desse assunto, o Prof. HELY LOPES MEIRELLES 
discorreu: 

"Nenhum ato - discricionário ou 
vinculado - pode ser realizado, validamente, 
sem que o agente disponha de poder legal para 
praticá-lo. 

Entende-se por competência 
administrativa o poder atribuído ao agente da 
Administração para o desempenho específico de 
suas funções. A competência resulta de lei e 
por ela é delimitada. Todo ato emanado de 
agente ·incompetente, ou realizado além do 
limite de que dispõe a autoridade incumbida 
de sua prática é inválido, por lhe faltar um 
elemento básico de sua perfeição, qual seja o 
poder jurídico para manifestar a vontade da 

Administração. Daí a oportuna advertência de 
caio Tácito, de que "não é competente quem 
quer, mas quem pode, segundo a norma do 
direito". 

A'compe~ência administrativa, sendo um 
requisito de ordem pública, j intransferível 
e improrrogável pela vontade dos 

-interessados ... " (Autor cít. in DIREITO 
ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, Editora RT, 14ª 
Edição, São Paulo, p. 128). 

Repita-se: não há, em qualquer das 
folhas dos autos do Proc. n9 3241/93 - FUNAI -, a 
prova de um ato, sequer, mesmo tomado por empréstimo 
de outro processo, relativo à identificação e à 
delimi·tação da área em questão, que fosse praticado 
por agente público investido de poderes para tanto; 
assim, não havia, realmente, nada, a ser publicado, 
em termos de RELATÓRIO e, nem mesmo, para ser 
HOMOLOGADO. 

15 W"; 
, 
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É absolutamente nulo, por isso, o 
DECRETO DE 15 DE FEVEREIRO DE 1996, de homologação da 
Terra Indígena JABUTI, eis que, através desse ato, 
estaria sendo "HOMOLOGADO", pelo Excelentíssimo 
Senhor PRESIDENTE DA REPÚBLICA, meros trabalhos 
avulsos de servidores não competentes, por lei, para 
a prática de atos declaratórios e constitutivos, 
referentes ao assunto. Em suma: homologou-se o nada, 
através de DECRETO teratológico. 

Sua Excelência o Senhor PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, por lapso da Administração, foi induzido a 
erro grosseiro, qual o de "homologar" o que não teria 
condições de ser homologado, por absolutamente nulo, 
ou melhor, inexistente, jâ que, no campo do DIREITO 
ADMINISTRATIVO, a inexistência de um ato merece a 
mesma disciplina da nulidade. 

O procedimento demarcatório em exame, 
portanto, não pode prosperar - e deve ser declarado 
nulo, senão desde o seu nascedouro, pelo menos, a 
partir de uma suposta "demarcação" inexistente, ou 
da inexistência de atos de identificação e de 
delimitação, estes que, na verdade, não foram 
praticados por quaisquer agentes públicos, como se 
pode verificar, ao simples compulsar dos autos. 

Preliminarmente, ainda, 

IV - DÁ INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA FUNAI 
PARA DEMARCAR TERRAS INDÍGENAS, 
QUE INCLUEM-SE ENTRR AS TERRAS DE 
VOLUTAS DA UNIÃO 

Como 
compete à União - 
(FUNAI), demarcar 
pelos indios. 

1 
se verâ adiante, desde hâ muito, 
e não à FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
as terras tradicionalmente ocupadas 
1 ' 

De feito, 
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Bens Públicos 

Dispõem o artigo 66 e incisos do Código 
Civil que os bens públicos se classificam em de uso 
comum, de uso especial e dominicais. 

Ensina a doutrina, de forma uníssona, 
que: 

•f 

Os de uso comum "são aqueles bens que 
qualquer pessoa, cumprindo os regulamentos, 
pode utilizar. A relação dada pela lei é 
meramente exemplificativa, pois outros bens 
públicos de uso comum do povo há, que não se 
encontram ali mencionados, como, por exemplo, 
as praias. A utilização dos bens desta 
espécie independe, via de regra, de 
retribuição". 

os de uso especial "são os bens 
destinados a algum serviço da pessoa jurídica 
de direito público. São bens públicos de uso 
especial os edifícios públicos, construções 
militares e.os terrenos destinados ao serviço 
das repartições públicas". 

Os dominiais "são os que constituem o 
patrimônio da pessoa jurídica de direito 
público. São bens dos quais o Poder Público 
é titular, d~ mesma maneira que a pessoa dé 
direito privado é dona de seu patrimônio" 
(Sílvio Rodrigues, Direito Civil - Parte 

· Geral, pp. 128 e 129, saraiva,·, São Paulo, 7ª 
edição. No mesmo sentido vide, dentre outros, 
Washington de Barros Monteiro, Curso de 
Direito Civil - Parte Geral, págs. 153 e 154,1 
Saraiva, São Paulo, 15ª edição; Pontes de 
Miranda, Tratado de Direito Privado, tomo 2, 
p. 132 e segs., Borsoi, Rio, 2ª ed.; J.M. 
Carvalho I dos Santos, Código civil 
Interpretado, vol. 2, págs. 98 e segs., 
Freitas Bastos, São Paulo, 9ª ed.; e J. 
Cretella Júnior, Bens Públicos, págs. 41 e 
segs., Leud, São Paulo, 1975). 

_....., 

~~) 
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Terras Públicas 

Fernando Pereira Sodero ao conceitua as 
terras públicas como aquelas que encontram-se "no 
patrimônio da Nação, do Estado ou do Município, sejam 
ou não destinadas a fins de uso público", ensina que 
elas: 

., 

"são de duas espécies: devolutas, que se a 
cham no patrimônio público mas não individua 
das nem cadastradas; e patrimonias ou pró 
prias, estas, sim, perfeitamente 
identificadas ou oriundas de processo de 
discriminação e demarcação, ou por qualquer 
das formas de aquisição permitidas em lei" 
(Verbete Terras Públicas, Enciclopédia 
Saraiva do Direito, vol. 72, pag. 377, 
Saraiva, São Paulo, 1ª edição). 

Por seu turno, Pontes de Miranda, em 
seus Comentários à Constituição de 1967, conceitua as 
terras devolutas como sendo as "que nunca tiveram 
dono ou que o tiveram e já não o têm, podem estar sob 
a detenção ou sob a posse de alguém, ou serem, além 
de sem dono, sem posse; adespotas" (vol. 1, pág. 516, 
Borsoi, 1a ed.) (Vide, ainda, dentre outros, João 
Afonso Borges, Terras Devolutas e sua Proteção 
Jurídica, pág. 15, oriente, Goiânia, 1~ ed.; Paulo 
Garcia, Terras Devolutas, pág. 156, Oscar Nicolai, 
1958; e Messias Junqueira, o Instituto Brasileiro das 
Terras Devolutas, págs. 74 e segs., Lael, São Paulo; 
1976). 

Muito bem, 

:' 

Todas as Constituições Brasileiras, a 
partir de 1934, tiveram a preocupação de respeitar a9 

' terras ocupadas pelos índios, sem no entanto 
atribuir-lhes o domínio, que sempre foi da União. 

Como 'bem dominial da 'união, pelo que 
ficou exposto, verifica-se, claramente, que as terras 
ocupadas pelos índios, que não têm divisas certas e 
não são determinadas na quantidade, constituem terras 
públicas devolutas, que como tais necessitam ser 
demarcadas. 

18 
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Demarcação das terras devolutas ocupadas 
pelos índios 

De acordo com o disposto no Art. 15, do 
Decreto-Lei n2 9.760, de 05 de setembro de 1946, a 
competência para demarcar e aviventar os rumos dos 
imóveis de dominio da União era atribuída ao Serviço 
Nacional de Patrimônio da União. 

o instrumento legal acima, na parte 
referente ao processo de demarcação (discriminação), 
foi derrogado, pela Lei nº 3.081, de 22 de dezembro 
de 1956, passando as terras devolutas a serem 
demarcadas (discriminadas), unicamente, pela via 
judicial, por meio da ação discriminatória. 

o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 
19.1973), no seu Art. 19, excepcionou, dentre as 
terras da União, as devolutas ocupadas pelos índios, 
dando competência à FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 
FUNAI, para o processo administrativo de demarcação 
de tais terras. 

No entanto, foi editada a Lei n2 6.383, 
de 7 de dezembro de,1976, que restabeleceu o processo 
administrativo da discriminação (demarcação) das 
referidas áreas, e a competência para instaurá-lo e 
presidi-lo passou para o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

Assim, desde dezembro de 1976, a 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO.ÍNDIO - FUNAI -, dada a vigência 
da Lei nº 6.383, deixou de ter competência para 
demarcar as terras devolutas ocupada s': pelos índios, 
por se tratarem de bens imóveis da União, 
incompetência que atingiu foro constitucional, a 
partir de 1988, em virtude do artigo 231, da Carta,1 

'que diz competir à União a demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

É de concluir-se, port~nto, que, se não 
fosse· a derrogação da competência da FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI -, no tocante à demarcação 
de terras indígenas, por obra do disposto na Lei nº 
6.383, de 7 de dezembro de 1976, que deu competência 
para tanto ao INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E 
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E CRESCENDO 

REFORMA AGRÁRIA - INCRA-, a Carta Política da 
República, de 05 de outubro de 1988, não 
recepcionaria a Lei n2 6.001/73 - ESTATUTO DO ÍNDIO 
-, no que concerne ã competência administrativa em 
referência, posto que competiu à União, 
especificamente, o "munus" dessa demarcação (Art. 
2 3 1 , § 1 Q , da e . F . ) . 

Com efeito, a competência para a 
demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios é da União - e não da FUNAI. 

., 
O processo de fixação das lindes destas 

terras devolutas, administrativamente, é o previsto 
na Lei n2 6.383, de 7 de dezembro de 1976, que dá 
competência, para tanto, ao INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA-, órgão máximo 
da União, acerca de direitos reais imobiliários. 

E v·i d e n e i e - s e , por oportuno , que a 
discriminação "nada mais é do que a demarcação de 
terras devolutas" (Marcos Afonso Borges, Processo 
Judicial da Ação Discriminatória, pags. 47, 59, 60, 
61 e segs., Cejup, Belém, 1985). 

Desta forma, "data venia", são de nenhum 
valor jurídico os decretos editados e pertinentes à 
demarcação administrativa das terras devolutas 
ocupadas pelos índios de 1991, 1992 e 1996, dada à 
flagrante violação qo princípio da hierarquia das 
normas. 

Terras Públicas do Estado de Roraima 

O então Território Federal de Roraima 
localizava-se no extremo Norte do País, precisamente 
onde, hoje, encontra-se instalado o Estado de 
Ro r a Lm a , limitando-se com a Venezuela, com a 
República Cooperativista da Guiana e com o Estado do 
Amazonas; até transformar-se em Estado-Membro, o 
então Território Federal de Roraima compunha-se de 
terras de domínio da União. 
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Pelo artigo 14 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de 5 de outubro de 1988, o ex-Território foi 
transformado em Estado Federado, com os limites 
geográficos já então estabelecidos. 

O parágrafo 22, do mesmo dispositivo 
constitucional, estabeleceu, por seu turno, que, na 
transformação e instalação do referido Estado, seriam 
obedecidas as normas e critérios seguidos na criação 
do Estado de Rondônia, normas e critérios esses que 
foram disciplinados na Lei Complementar nQ 41, de 22 
de dezembro de 1981. 

Pelo artigo 15 e seus incisos, da citada 
Lei Complementar, com a devida adaptação, foram 
transferidos ao Estado de Roraima o domínio, a posse 
e a administração dos bens móveis e imóveis que 
pertenciam ao Território Federal de Roraima (inciso 
I), bem como os bens efetivamente utilizados pela 
Administração do Território Federal de Roraima 
(iniciso II). 

Em face disso, a partir de 1988, com a 
nova Lei Fundamental do Brasil, Roraima passou a ter, 
no que pertine às áreas rurais (e, mesmo, urbanas 
discriminadas e não sujeitas ao domínio de outrem), 
duas espécies: (a) as terras devolutas 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, que, por 
vedação constitutucional, não foram transferidas ao 
Estado-Membro· (art~ 231, parág. 42, da c.F.), dê 
propriedade da União; e (b) as terras devolutas de 
domínio do Estado. 

A Área Objeto da Demarcação 

:' 

Como se pode verificar, do Decreto de 15 
de fevereiro de 1996, de homologação da Terra 
Indígena JABUTI, a área atingida pela indevida 
''demarcação" em análise situa-se no interior do 
Estado de Roraima. 
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No que pertine ao bem público federal, a 
sua fixação é de competência exclusiva da União, por 
intermédio, corno já se viu, do INSTITUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA-, e nunca da 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI. 

Já na porção constituída por terras 
devolutas do Estado de Roraima, segundo os ditames do 
artigo 27, da Lei nQ 6.383, de 7 de dezembro de 1976, 
a sua demarcação (discriminação) é de competência 
privativa do Estado. 

'{ 

Do exposto, conclui-se, claramente, que, 
no caso em exame, compete ã União, por intermédio do 
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA (INCRA), a 
demarcação das ocupações de terras pelos silvícolas 
que não têm direito de propriedade sobre as referidas 
porções, mas, somente, o direito ã ocupação e ã posse 
permanente (Art. 20, IX, combinado com o art. 231, da 
c.F.), e ao Estado de Roraima a das suas terras 
devolutas. 

Preliminarmente, por fim, 

V - IMPUGNAÇÃO DOS "DOCUMENTOS" ANEXA 
DOS AOS AUTOS 

O ESTADO DE RORAIMA, neste ato, vem 
impug~ar todo e qualquer papel não assinado, 
existente nos autos, bem assim todo e qualquer 
"documento" que não tenha pretinência com o caso. 
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B - Mêrito, 

I - DA REALIDADE SOBRE A REGIÃO EM 
QUE SE PRETENDE CRIAR ~ "TERRA 
INDÍGENA", PARA DENOMINÁ-LA DE 
"JABUTI", NO ESTADO DE RORAIMA 

Não há, nos autos do PROCESSO Nº 
3.241/93, qualquer RELATÓRIO de GRUPO TÉCNICO, 
informando sobre todos os elementos necessários, nos 
termos do DECRETO N2 22/91 e, por último, do DECRETO 
NQ 1. 775/96. 

Entretanto, é fácil supor-se, a exemplo 
do que ocorre-em todos os lugares desta Unidade 
Federativa, onde a FUNAI vem atuando, com 
"demarcações" desatinadas, que, também nas terras 
JABUTI, se esteja pretendendo causar lesões a 
terceiras pessoas, dentre as quais o próprio ESTADO 
DE RORAIMA, enquanto pessoa juridica de direito 
público interno. 

Habitam, há dezenas de anos - e até os 
dias atuais-, em áreas permeadas por terras 
devolutas do Estado de Roraima-, grupos indigenas 
compostos por indios integrados (portanto, não 
isolados e nem intermitentes), o que deve ocorrer, 
também em JABUTI. 

Repita-se: o Os índios, nas malocas de 
JABUTI, estão, com a mais absoluta certeza, em 

'· estágio de integração total com os não índios da 
região, convivendo, socialmente, sendo certo que 
respeitam a todas as propriedades~ posses daqueles 
que habitam as cercanias de suas áreas . 

23 
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II - DOS DIREITOS DOS ÍNDIOS, RECONHECI 
DOS PELA CONSTITUIÇÃO DE 05 DE 
OUTUBRO DE 1988 

Prescreve a Magna Carta Brasileira que: 

·t 

"são reconhecidos aos indios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à união demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus direitos" (Art. 
231, C.F.). 

A mesma Lei Maior, de forma límpida, 
define como sendo 

"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 reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições" (Art. 231, § 
1º, da·C.F.)~ 

De feito, 

Os índios, "indivíduos de origem e 
ascendência pré-cdlombiana, que se 'identificam como 
pertencentes a um grupo étnico cujas características 
culturais os distinguem da sociedade nacional" 
(Fernando Pereira Sodero, Verbete Terra de Índios, 
obra e volume citados, p. 327), são considerados: 
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"isolados, quando vivem em grupos 
desconhecidos ou de que se possuem poucos ou 
vagos informes, mediante contatos eventuais 
com elementos da comunhão nacional; em vias 
de integração quando, em contato intermitente 
ou permanente com grupos estranhos, conservam 
menor ou maior parte de condições de vida 
nativa, mas, aceitam algumas práticas e modos 
de existência comuns aos demais setores da 
comunhão nacional, da qual vão necessitando 
cada vez mais para o próprio sustento; e 
integrados quando incorporados à comunhão 
nacional e reconhecidos no pleno exercício 
dos direitos civís, ainda que conservem usos, 
costumes e tradições características de sua 
cultura" (Art. 42 do Estatuto do Índio - Lei 
n2 6.001/73). 

Segundo se depreende do disposto acima e 
do artigo 231~ da Carta Maior, os índios, cuja 
organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, direitos originários sobre as terras 
tradicionalmente por eles ocupados, que se visa a 
proteger, são os isolados (v. José Cretella Júnior, 
Comentários à Constituição de 1988, vol. 8, pags. 
4.555 e 4.556, Forense Universitária, Rio, 1~ ed.), 
já que os demais ou aceitam práticas e modo de vida 
comuns aos brancos ou nela já estão devidamente 
integrados, não se podendo falar em preservação de 
organização social e características próprias. 

Para que os indios tenham os direitos 
catalogados na norma constitucional em comento, deles 
exige-se, fundamentalmente: , 

a) que sejam ou estejam isolados; 

b) que as terras sejam tradicionalmente 
por eles ocupadas; 

c) qué nelas habitem, em caráter perma- 
nente;·e 

d) que esta ocupação atual sobre as 
referidas terras esteja ocorrendo, ininterruptamente, 
desde antes da entrada em vigor da atual 
Constituição. 
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o primeiro pressuposto é o do 
isolamento; o segundo - conceituado pela própria Lei 
Fundamental (Art. 231, § 12) -, materializa-se na 
passagem sucessiva da ocupação, com as 
características estabelecidas, "geração a geração, de 
pai a filho, depois a neto, a bisneto, a tetraneto"; 
o terceiro, no seu exercício sem interrupção, de 
forma efetiva (José Cretella Júnior, Comentários e 
Vol. citados, pág. 4.552); e, o quarto, na 
anterioridade a 1988, da ocupação de tais terras, nas 
quais tenham permanecido, até a atualidade. 

·( 

Os requisitos acima têm que existir, de 
forma concomitante, de maneira que a falta de 
qualquer um deles impossibilita a demarcação da área, 
nos termos constitucionais. 

III - ~ SITUAÇÃO DOS ÍNDIOS HABITANTES 
DE MALOCAS DE JABUTI 

Segundo se depreende, ao exame do 
próprio PROCESSO NQ 3.241 - FUNAI -, que, por sinal, 
é por demais acanhado, "concessa venia", porque 
desprovido de um RELATÓRIO, fazendo processo 
incompleto, falho, omisso e nulo, como já se 
discutiu, a nivel d~ preliminar, na totalidade da 
área pretendida existem, somente, índios integrados, 
de há muito, na comunhão nacional, vivendo em 
perfeita harmonia entre si e com os nãd indios, estes 
detentores, há dezenas de anos e, inclusive, há mais 
de um século, em muitos casos, de posses efetivas e 
produtivas, nas áreas livres, formadas por terras~ 
devolutas do ESTADO, nos intermédios dos espaços 
fisicos ocupados pelos índios. 

Em assim sendo, os membros dos 
mencionados agrupamentos enquadram-se na categoria de 
índios integrados, tanto mais quando, além de terem 
dentre eles políticos, comerciantes, agricultores, 
etc., professam as religiões católica e protestante. 

/;J) 
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Por outro lado, sem embargo da 
miscigenação dos grupos, eles ocupam terras muito bem 
definidas, de limites sabidos e respeitados por eles 
mesmos e por seus confinantes; essas terras estão 
distantes uma das outras; os índios que ocupam essas 
terras, não sobrevivem, mais, da caça e da pesca, 
mas, sim, da agricultura, do garimpo, do comércio e 
da pecuária, como qualquer agrupamento não índio. 

'Í 

Por isso, os grupos indígenas que ocupam 
JABUTI - isto é, na terra em exame, pretendida pela 
FUNAI, não atendem aos ditames constitucionais a 
propiciar o estabelecimento de uma reserva, pois 
estão totalmente integrados na comunidade, tendo 
abandonado, de há muito, a sua organização social, os 
seus costumes, crenças e tradições. 

·-. 

IV - DAS TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DE 
RORAIMA 

A Constituição da República Federativa 
do Brasil é clara: 

"Art. 26. Incluem-se entre os bens dos 
Estados: ....... •.• . 

III - as ilhas fluviais e lacustres não 
pertencentes à união; .. . ·, 

IV - as terras devolutas não 
compreendidas entre as da União". 

'· 

Não quer e nem pode, o ESTADO DE 
RORAIMA, abrir mão de suas terras d~volutas, quer as 
que estejam, porventura, totalmente desabitadas; quer 
as que sejam ocupadas por posseiros não índios - as 
de boa-fé e as de má-fé; quer as ocupadas por índios 
integrados, não amparados pelas disposições especiais 
do art. 231 e seus parágrafos, da Constituição da 
República, que se igualam aos não índios, como 
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posseiros; quer as ocupadas pelo próprio Estado 
Membro ou por ente de suas Administrações Indireta e 
Fundacional; quer, finalmente, as ocupadas por órgãos 
ou entes vinculados ã União ou aos Municípios, no 
território estadual. 

Todas as terras que, outrora, pertenciam 
à União, através do TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA, 
sejam urbanas ou rurais, passaram ao dominio do 
Estado de Roraima, estejam onde estiverem, dentro dos 
limites estaduais. 

., 

Excetuam-se, por certo, do domínio do 
Estado de Roraima, as terras devolutas, existentes 
dentro de seus limites geográficos, indispensáveis à 
defesa das fronteiras, das fortificações e 
construções militares, das vias federais de 
comunicação e à preservação ambiental, definidas em 
lei (Art. 20, inc. I, da C.F.), bem como as terras 
devolutas ocupadas pelos índios não integrados, isto 
é, isolados, -n a s quais estes exerçam a posse 
permanente, por força das disposições especiais da 
Constituição da República (Art. 20, inc. XI, c/c 231 
e seus parágrafos, da C.F.); essas terras devolutas 
são do domínio da União - e deverão ser demarcadas, 
pela União, quando, então deixarão de ser devolutas. 

A "longa manus" da FUNAI não pode 
ignorar a existência de terras devolutas do ESTADO DE 
RORAIMA, entre os adensamentos de malocas indigenas, 
compostos de índios isolados ou não integrados; esses 
adensamentos, que congregam poucos índios, 
relativamente,- não ocupam toda a extensão da área 
pretendida, no PROCESSO NQ 434/90 - FUNAI. 

! 

Todos os interva 1 os ;:·terr i tor ia is 
situados entre as áreas dos adensamentos de malocas 
existentes nos limites estaduais, sejam formados por 
vazios regionais, sejam ocupados por não índio9 

' isolados ou não integrados ( lotes urbanos, 
logradouros, prédios públicos, escolas, quartéis, 
delegacias, sítios ou fazendas), desde que não se 
tratem de proprie1dades devidamente registradas no 
Regis~ro Imobiliário competente, compõem as terras 
devolutas do ESTADO DE RORAIMA, que não podem ser 
desprezadas - e nem podem ser, simplesmente, objeto 
de apossamento, quer pela FUNAI, quer por índios ou 
comunidades que tenham o desejo de ocupá-las. 
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O CONTESTANTE (ESTADO DE RORAIMA), por 
seus representantes, aprecia muito a FUNAI, mas, nem 
por isso irá concordar em que essa entidade venha a 
apropriar-se de suas terras devolutas. 

Além disso, o ESTADO DE RORAIMA entende 
que, mesmo as terras nas quais se plotam malocas 
indígenas, inclusive as do JABUTI, tratam-se de 
terras devolutas do E:STADO-MEMBRO, ocupadas por 
indígenas integrados, que não dispõem dos direitos 
assegurados, exclusivamente, aos índios isolados, 
assim como já discutido, linhas volvidas. 

•( As terras que não estavam, em 05 de 
outubro de 1988, ocupadas tradicionalmente por 
indios, em estado de isolamento ( ou de não 
integração), efetiva e permanente, não podem ser 
disputadas, por eles, através da FUNAI, como se 
fossem terras indígenas. 

Em vão, esforça-se a FUNAI, com 
estudos, viagens e pesquisas de Antropólogos, no afã 
de avançar sobre terras devolutas do ESTADO DE 
RORAIMA; esse propósito é juridicamente impossível, 
relativamente às áreas que não estavam, efetiva e 
tradicionalmente, ocupadas por indios em estágio de 
isolamento (ou de não integração), quando do advento 
da promulgação da Lei Maior da República. 

AS terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios isolados ou não integrados são, as por 
eles habitadas, efetivamente, na data da promulgação 
da Constituição de 1988 - não são as que os Srs. 
Antropólogos, pretendem identificar, como objeto de 
conflitos pretéritos; leia-se, ao de novo, o§ 19, do 
Art. 231, da Constituição da República. 

:' 

Também, são terras t,radicionalmente 
ocupadas pelos I indios, aquelas efetivamente 
utili~adas por eles, para as suas atividades 
produtivas; portanto, não são as pretendidas por 
índios ou pela FUNAI, mas as efetivamente utilizadas, 
em 05 de outubro de 1988; leia-se, outra vez, o§ 12, 
do Art. 231, da Carta Magna do Brasil. 
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o pressuposto básico e indispensável, 
portanto, para que as terras sejam de posse 
permanente dos índios (Art. 231, § 2Q, C.F.), é o de 
que, em principio, estejam tradicionalmente ocupadas, 
desde antes de 05 de outubro de 1988, e de que nessa 
condição estivessem, nessa data. Presente esse 
pressuposto básico da "TRADIÇÃO DA OCUPAÇÃO", 
seguem-se os demais pressupostos secundários: 

a) que sejam tradicionalmente ocupadas 
as áreas, para a habitação dos índios isolados ou não 
integrados, em caráter permanente; 

•[ 
b) que sejam tradicionalmente ocupadas, 

a título de utilização efetiva, para as suas 
atividades produtivas; 

e) que sejam tradicionalmente ocupadas 
para o atendimento das necessidades da preservação 
dos recursos ·ambientais indispensáveis a seu 
bem-estar, como imprescindíveis; e 

d) que sejam tradicionalmente ocupadas 
no atendimento das necessidades de sua reprodução 
física, segundo os seus usos, costumes e tradições. 

Se o comando constitucional do Art. 231 
e seus parágrafos fosse no sentido de anular todos os 
atos de conferência de domínio e posse, em terras 
que, supostamente, a qualquer tempo, fossem tidas 
como habitadas por índios, nenhuma área deixaria de 
ser terra indígena, em todo o Pais. 

As disposições constitucionais do Art~ 
231 e seus parágrafos, da Constituição da República, 
são, em tudo, semelhantes à contida no Art. 19 
"caput", do ADCT: "Os servidores P,úblicos civís da 
união, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municipios, ••• em exercício na data da promulgação 
da constituição, há pelo menos cinco anos 
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma 
regulada no art. 37, da Constituição, são 
considerados estáveis no serviço público". 
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Quem já exerceu, verbi gratia, no 
passado, por mais de cinco anos, antes da 
Constituição de 1988, cargo público, mas, ao tempo de 
sua promulgação, não estava no seu exercicio, não se 
fez amparar pela norma suso transcrita. 

Semelhantemente, as disposições do Art. 
231 e de seus§§, da Constituição da República, 
contemplam, unicamente, a posse tradicional indígena, 
isto é, aquela que, iniciando-se, no passado remoto, 
projetou-se, tradicionalmente, no tempo - e não se 
interrompeu, de qualquer modo, antes do advento 
constitucional de 05 de outubro de 1988. 

·I 

As disposições constitucionais de 1988 
prestigiaram, tão somente, o fato presente, 
remanescente, efetivo, tradicional, permanente; o 
fato posse contemporânea, sim, foi o objeto das 
disposições constitucionais do Art. 231 e parágrafos, 
da Constituição da República vigente - nada mais. 

Toda e qualquer terra, não compreendida 
entre as devolutas do Art. 20, II, da C.F., que não 
seja, também, definida como devoluta indigena, 
pertencente à União (Art. 20, XI, C.F.), são terras 
devolutas do ESTADO DE RORAIMA, isto é, aquelas que 
situam-se dentro dos limites estaduais e que não são; 
de outra banda, propriedades privadas ou públicas 
registradas no Cartório do Registro Imobiliário. 

o ESTADO DE RORAIMA quer as suas terras 
devolutas - e não abre mão delas. 

Terá que ser cumprida, fielmente, a 
Constituição da República, quanto às terras devolutas 
do ESTADO DE RORAIMA. 

~, ,, 
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V DAS POSSES 
IMPORTiNCIA 
RORAIMA 

RURAIS 
PARA Q 

E DE SUA 
ESTADO DE 

Há, em todéiY a região pretendida pela 
FUNAI, para servir comb "Terra Indígena JABUTI", 
propriedades e posses rurais, algumas das quais 
regularizadas, em termos de dominio, contando, 
inclusive, com matriculas no competente Cartório do 
Registro de Imóveis. 

Essas fazendas de não índios e de índios 
integrados, são respeitadas pelos próprios índios. 

·I 
A pecuária extensiva, atualmente 

desenvolvida na região, já bastante significativa, 
tende a ter a sua importância crescente, na economia 
estadual. 

Quanto à agricultura comercial, 
reconheça-se o seu real significado, para o Estado de 
Roraima. 

o estrangulamento da economia do Estado 
de Roraima será inevitável, se as terras, hoje 
produtivas - como produtivas são, há mais de cem 
anos, não ocupadas por índios de quaisquer grupos-, 
ou ocupadas por indios integrados, forem, 
simplesmente, transferidas ao domínio da UNIÃO, a fim 
de que sirvam de posse permanente de índios que não 
as ocupavam, enquanto coletividade. 

Por outro lado, o ESTADO prosseguirá; 
dando assistência técnica às malocas, especialmente 
nos setores produtivos, continuando a .Prestar-lhes a 
mesma assistência multidisciplinar que· sempre a eles 
vem destinando, estejam onde estiverem os índios 
habitantes no ESTADO. 

1 
Requer, neste tópico, o ESTADO DE 

RORAIMA, que, em sendo o caso de "demarcação" de 
terras para os índios, nas áreas efetivamente por 
eles ocupadas, de 1forma'tradicional, nelas não sejam 
incluídas as terras devolutas estaduais, ocupadas, 
historicamente, por não índios, ou por indios 
integrados; e que as terras do domínio privado, mesmo 
aquelas pertencentes a índios integrados, sejam 
respeitadas como tais. 
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VI - DAS PROPRIEDADES TITULADAS, EXIS 
TENTES NA REGIÃO PRETENDIDA PELA 
FUNAI 

Na região da pretendida "Terra Indígena 
JABUTI", há propriedades rurais cobertas por segura 
documentação de domínio, com titulos definitivos 
expedidos, na forma da lei, relativamente aos quais 
há referências, conquanto contrárias, feitas por 
funcionários da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), 
nos autos examinados. 

•i 

Falece competência à FUNAI, para 
contestar a validade dos atos de conferência de 
domínio às propriedades tituladas, existentes nessa 
região do Estado de Roraima, porquanto a disposição 
do§ 62, do Art. 231, da Constituição da República é 
destinada, apenas, às áreas que estejam situadas nas 
11 ••• terras a que se refere este artigo", que são as 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

Ora, se índios não ocupam as áreas das 
propriedades tituladas em questão, não há falar-se em 
ocupação tradicional; diga-se o mesmo, quanto às 
áreas ocupadas por índios integrados, a titulo de 
propriedade privada ou posse particular, inclusive as 
propriedades tituladas de índios integrados. 

As propriedades tituladas, nos limites 
geográficos do Estado de Roraima, de tudo quanto se 
tem conhecimento, estão situadas em locais não 
habitadas, coletivamente, por índios hão integrados, 
sequer em caráter precário, muito menos em caráter 
permanente; essas propriedades não são utilizadas 
para as atividades produtivas dos índios; não sãq 

' imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários ao bem-estar dos índios; não são 
necessárias à reprodução física e cultural dos 
índios, segundo seus usos, costumes e tradições. 

Enfim, as propriedades tituladas, no 
território do Estado de Roraima, não são terras 
indígenas, para os fins do Art. 2 31 e seus 
parágrafos, da Constituição da República. 
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Exercendo o ESTADO DE RORAIMA, no uso de 
sua autonomia constitucional, o poder de tributar, 
relativamente aos fatos geradores ocorridos nessa 
região, nos termos do Art. 155, incisos, parágrafos e 
alineas, da Constituição da República, tem 
legitimidade para defender, também, a exclusão das 
porções de terras tituladas, para que não saiam, os 
fatos geradores de tributos ali verificados, de seu 
campo de incidência. 

Pontes de Miranda preleciona: 

-r 

" ... TERRAS OCUPADAS PELOS SILVÍCOLAS - 
Terras ocupadas, e não terras dos silvícolas 
se, conforme o sistema jurídico brasileiro, o 
silvícola é capaz: se se incorporou à 
comunidade civilizada, ou se, estando em 
centro agrícola, se lhe outorgou posse ou 
posse e propriedade, conforme a lei, o 
terreno gue ele possui não é a terra ocupada 
de que -fala a constituição. Mais ainda: a 
própria Constituição de 1967, no artigo 198, 
assegura aos silvícolas a posse permanente 
das terras gue habitam, com direito ao 
usufruto exclusivo, de modo que são seus os 
frutos e todas as utilidades existentes. se 
lá não habitam, não têm posse. se lá habitam, 
têm-na. Em consequência, o que se atribui à 
União é só o direito de propriedade, enquanto 
o silvícola não se integra na comunidade. se 
se integra a posse gera a propriedade, quer 
seja a posse que lhe advém do poder fático, 
como oôorrer~a com qualquer outra pessoa, ou 
do fato de habitar na terra. o fato de 
habitar atribui-lhe a posse." .(Autor cit. in 

· Comentários, Vol I, p. 539) . · 

A Constituição da República de 1988 ,1 
além da hipótese da habitação em caráter permanente, 
entende que a ocupa9ão tradicional gera posse 
permanente, também, no caso das t~rras utilizadas 
para as suas I atividades produtivas, das 
impreseindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e das necessárias a sua 
reprodução fisica e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições. 
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área, 
acima, 

As propriedades tituladas, existentes na 
não se enquadram em quaisquer das hipóteses 
porque não são ocupadas pelos indios. 

O mesmo Prof. PONTES DE MIRANDA, 
continua: 

'I 

"··· o texto respeita a posse do silví 
cola", posse a que ainda se exige o 
pressuposto da permanência. o juiz que 
conhecer de alguma questão de terras deve 
aplicar a regra jurídica, desde que os 
pressupostos estejam provados pelo silvícola, 
ou constem dos autos, ainda que alguma das 
partes ou terceiro exiba titulo de domínio. 
Desde· que há posse e a permanência ou 
localização permanente, a posse da terra é do 
nativo, porque assim diz a constituição. os 
juízes- não podem expedir mandados 
possessórios contra silvícolas que tenham e 
posse permanente". 

No caso "sub examen", os proprietários 
de algumas glebas têm o domínio e a posse; e o que se 
pretende é que sejam expedidos mandados possessórios 
contra aqueles que têm a posse, a fim de que os 
índios sejam empossados nessas porções de terras, com 
o que não se compadece o ordenamento constitucional 
vigente. 

A pretensão da FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
ÍNDIO - FUNAI -, quanto aos proprietários titulados 
da região, é, simplesmente, desapossá'-los da terra, 
para que os indios, enquanto coletividade, que, há 
dezenas e centenas de anos, não têm posse nessas 
terras, passem a tê-la, para, então dizer-se 
caracterizada a situação fática prevista, como 
pressuposto, pela Constituição da República, no seu 
Art. 231, §§ lQ e 2º. 

1 

Eis o absurdo, que se homologou, através 
do DECRETO de 15 de fevereiro de 1996, cujos efeitos 
já não se produrizirm, por suspensos, nos termos do 
Art. 92, do DECRETO N2 1.775, de 8 de janeiro de 
1996. 
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Identificado o absurdo, torna-se 
imperativa, "data venia", a revogação do DECRETO de 
15 de fevereiro de 1996, relativo à área JABUTI, 
para que, após cursado o "devido processo legal", 
outro instrumento se substitua a ele, na hipótese de 
se chegar à conclusão de que há teras indígenas devem 
a serem demarcadas, para a posse permanente dos 
indios integrados, que porventura habitem a região em 
estudo. 

·( 

Requer o ESTADO DE RORAIMA, que, nas 
demarcações de terras ditas indígenas, sejam 
respeitadas as propriedades tituladas, dentro dos 
limites estaduais, para a garantia da ordem pública, 
eis que o direito de propriedade cuida-se de garantia 
constitucional expressa. 

e - conclusões 

radicalmente 
I - o Processo nº 3.241/93 (funai) é 

nulo; 

a) porque o seu DECRETO de homologação 
foi editado e publicado depois do DECRETO NQ 
1.775/96, trazendo m~téria incompatível com ele; 

b) porque não foram ~bservados os 
principies constitucionais do "devido ~rocesso legal'' 
e da "publicidade"; 

e) porque, também, foram inobserva~ 
dos os princípios do "contraditório" e da "ampla 
defesa"; 

.' 

d) porque não foi feita a apresen 
tação· de "RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO" e, também, 
porque não se praticaram atos válidos de 
identificação e de delimitação da área pretendida 
pela FUNAI; 
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e) por ter sido aberto e dirigido por 
órg~o sem competência legal - a FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
ÍND.IO (FUNAI) -, eis que a competência para a 
dem·arcação das terras da União é do INSTITUTO 
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA); 

II - Os "documentos" existentes nos 
autos, não assinados por quem quer que seja, bem 
a s sLm aqueles sem pertinência com o objeto dos 
processos em questão, ficam impugnados e não poderão 
ser:aceitos como elementos de prova. 

•{ 

III - A realidade fática sobre a região 
pretendida pela FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI), 
em termos de efetiva e tradicional ocupação indígena, 
é bem· diversa daquela retratada nos autos, porquanto, 
de acordo com o que está provado e comprovado, porque 
os índios que lá convivem são integrados; não há 
falar-se, assim, em "terras indígenas"; mais a mais, 
há outras propriedades e posses particulares que 
estão tendo as suas áreas incluídas na "demarcação", 
como se fossem "terras indígenas"; essas propriedades 
e posses particulares incidem sobre terras não 
ocupadas por índios; por outro lado, quanto às terras 
em que se encontram indios, no que concerne à área 
JABUTI, não há tradicionalidade de ocupação, nas 
terras em que residem os índios indicados nos 
processos em exame. 

IV - Os índios, se isolados (ou não 
integrados), têm o direito de posse permanente sobre 
as terras efetivamente habitadas, utilizadas e 
necessárias, se a ~cupação é coletiva, em nome do 
interesse indígena, nos termos do Art. 231 e seus 
parágrafos, da Carta Magna; os indioi· habitantes da 
região de pretensão da FUNAI são índios integrados, 
não atendendo aos ditames constitucionais a propiciar 
o ~stabelecimento de uma reserva de "terra~ 

' tradicionalmente ocupadas". 

V - 01 ESTADO DE RORAIMA tem incluídas, 
e n t r e· o s seus b e n s , 11 as terra s d e v o 1 u ta s não 
compreendidas entre as da União", dentre as quais as 
não ocupadas e as ocupadas por posseiros não índios 
ou posseiros índios integrados (ou não isolados). 
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VI - As posses rurais de não índios, 
espalhadas por toda a região pretendida pela FUNAI, 
nos;espaços não ocupados pelos índios, incidem sobre 
terras devolutas do ESTADO DE RORAIMA; os produtores 
rur~is, ocupantes das terras sobre as quais exercem 
posses, realizam trabalho de grande importância, para 
o E~TADO, sendo consideráveis as potencialidades 
agr0pastoris e turísticas da região. 

•( 

VII - As propriedades rurais tituladas, 
na região, ocupam áreas que não se enquadram na 
definição constitucional de "terras indígenas de 
ocupação tradicional 11, porque não correspondem e nem 
se superpõem às posses permanentes de índios não 
i n t ;e grado s , enquanto e o l e t i v ida d e d e na t i vos , 
porventura existentes na região. 

"' . 

D - Pedido 

Assim sendo, requer o ESTADO DE RORAIMA: 

1) a declaração da nulidade absoluta "ab 
initio", do processo administrativo n2 3.241/93 
(FU~AI), pelo acolhimento de urna ou mais causas de 
nulidade argüidas; 

2) em consequência, que se proponha ao 
Excelentíssimo senhor Presidente da República, nos 
termos do Parágrafo único, do Art. 9º, do DECRETO Nº 
1.775/96, a revogação do DECRETO de 15 de fevereiro 
de 1996, hornologatór~o da Terra Indígenas JABUTI, por 
inexistência destas; 

., 
,•, 

3) declarada a nulidade do Processo em 
referência e revogado o DECRETO de 15 de FEVEREIRO de 
1996, de homologação da Terra Indígena JABUTI, que,, 

'em sendo do interesse da Administração, instaure-se, 
valtdarnente, pelo órgão ou ente administrativamente 
corn~etente, um novo processo administrativo, 
det~rminando-se1que a "terra i~digena" a ser 
Lderrt Lf Loada , delimitada e demarcada se circunscreva 
àquela de verdadeira ocupação tradicional indígena, 
de .a c o r d o com o disposto no Art. 2 31 e seus 
parágrafos, da Constituição da República; 
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4) que, de outra parte, se não declarada 
a nulidade absoluta do Processo n2 3.241/93 (FUNAI) - 
o que se admite, apenas, para argumentar -, 
sobrevenha DESPACHO SANEADOR, anulando-se-o, 
parcialmente, para o fim de: 

(a) regularizar-se o ato de instauração 
do feito; 

: 
(b) desentranharem-se os supostos 

"documentos" não assinados e os impertinentes; 

., 
(c) reconhecer-se que os índios da 

reg1ao de JABUTI, encontram-se em estágio de 
integração plena, com a sociedade envolvente, embora 
ocupando, efetivamente, uma área de propriedade e 
posse de alguns de seus integrantes; 

(d) admitir-se que o ESTADO DE RORAIMA 
tem, incluidos ~ntre os seus bens, terras devolutas, 
em todo o seu território, inclusive na região em 
exame, nos espaços vazios ou ocupados por não indios, 
ou por índios integrados; 

(e) reconhecer-se que as posses rurais e 
as propriedades rurais tituladas, existentes na 
região em questão, situam-se em terras não indígenas, 
porque não ocupadas tradicionalmente por índios; 

( f) exigir-se a apresentação e a 
publicação de RELATÓRIO, na forma regulamentar e no 
momento processual qdequado, para que, no processo; 
seja viabilizado o contraditório e a ampla defesa, 
não apenas a esta Unidade Federativ~, mas a tantos 
quantos são ocupantes de terras não :··ae índios, na 
região pretendida pela FUNAI; 

5) se for instaurado novo processo 
administrativo, na hipótese de anulação e extinção 
dos feitos em referência, pelo r~conhecimento de 
nulidade, visando à discriminação de terras devolutas 
ocupadas, efetivamente, por índios, que seja dirigido 
pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA 
AGRÁRIA (INCRA), e que a delimitação da área seja 
feita tendo em vista as ocupações existentes. 

39~ 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
Av. Ville Roy, ZBB-Fone: (095) 623-1 t.23-Fax {095) 923-11Z4 
CHP 69.306-000 - Boa Vista - Hursima - Brasil 



Fl1 Wt R1~r~•lb 

6) que, de quaisquer processos 
administrativos instaurados, participe o Estado de 
Roraima, em todos os seus atos. 

Requer, especialmente, se a FUNAI vier a 
ofertar réplica, que, antes da produção da prova 
testemunhal seja dada~ oportunidade de tréplica ao 
ESTADO DE RORAIMA, porque no pólo defensivo, e, 
ainda, que a última parte a falar seja a parte que se 
situa no pólo passivo da pretensão da FUNAI, para que 
se resguardem os princípios do "contraditório" e da 
"ampla defesa". 

•( Desde já, requer oportunidade para a 
produção de prova testemunhal, protestando pela 
juntada de rol, assim que deferido o presente pedido. 

Termos em que, 

pede e espera deferimento. 

LUCIANO 
Procurador-Ger do e Roraima 
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MELHORANDO 
i CRESCENDO ""· Fl1. 1 ,V~, 

PROCURAÇÃO 

ESTADO DE RORAIMA, pessoa jurídica de 
direito público interno, inscrito no CGC/MF sob o número 
84.012.012/0001-26, com endereço na Praça do Centro Cívico, 
Palácio Senador Hélio Campos, representado, neste ato, por seu 
Govenador - NEUDO RIBEIRO CAMPOS, brasileiro, casado, Enge 
nheiro Civil e empresário - CIC/CPF/MF 021.097.782-53 e CI RG 
9.651-SSP/RR - e pelo Procurador-Geral do Estado - LUCIANO 
ALVES DE QUEIROZ, brasileiro, solteiro, Advogado - OAB/RR 
n2 081, residentes na cidade de Boa Vista - Estado de Roraima, 
pelo presente instrumento particular de procuração, 

outorga aos Advogados MARCOS AFONSO BOR 
GES, brasileiro, casado, Advogado - OAB/GO 1.129 -, este com 
escritório profissional na Rua 101, nº 35, Setor Sul, Caixa 
Postal nº 279, Goiânia - Goiás-, ELENAURO BATISTA DOS SAN 
TOS, brasileiro, casado, OAB/DF N2 10.319 e OAB/RR 193-A, de 

'SUZY RORIZ DOS SANTOS, brasileira, casada, OAB/DF 9.445, os 
dois últimos com escritório profissional no SCN Edifício Trade 
Center, Sala 2008, Brásilia, DF, 

os mais amplos poderes para o foro em ge 
ral, com a cláusula "ad-iudicia", a fim de que, em seu nome, 
ingressem e/ou prossigam, perante qualquer Juizo, Instância ou 
Tribunal, propondo, contra quaisquer pessoas físicas ou jurí 
dicas, as ações necessárias e defendendo-o nas contrárias, 
seguindo urnas e outras, até final decisão, com o uso de todos 
os meios e recursos legais; 

•1 

confere-lhes, também, poderes especiais 
para agir, em conjunto ou separadamente com outro(s) advo 
gado(s), inclusive êom o. Procurador-Geral e/ou outros mém 
bros da Procuradoria Geral do Estado, em todo e qualquer pro 
cesso judicial ou administrativo, nos quai~ o outorgante 
figure ou venha a figurar como autor, rêu, assistente, 
opoente, requerente, requerido, representante, representado, 
enfim, qualquer que seja a sua condição ou posição 
proce~sual; especialmente, para o fim de representa~em 
o ESTADO DE RORAIMA nos process administrativos de demar 
cações de área,,.s indigenas, e, ter ando-se contraditórios, 
encontram-se náQ~ de e estação. , é!-..., ~ 25 de mJn;ço de 1996 

SJ t, o 
fobefron'--- NJ(una RI@tlffl ~~ t ~Olo 

Coe/h 
OLUCIANq ALVES DE QUEIR1 

Procurador-Geral do Es'Êado 
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