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-WSTITUTO~TM.. 
Da&a J , __ 

Cod. ch@,:f)fP@ lA ~'., 

Fundação Nacional do Índio 
MINISTéRIO DA JUSTIÇA 

Ao: Serviço de Protocolo 
Assunto: Formação de Processo 

Solicito autuar a documentação cm anexo, com as seguintes caracter isticas: 

.Requerirnento s/n" de 02 de abril de 1996. 

Interessado: RAIMUNDO GOMES DA SILVA E OUTROS 

Assunto: Contesta a demarcação administrativa da Terra Indígena 

CANAUANIM/RR - Decreto 1775/96. 
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EXMO. SR. DR. PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 

ppCC ' "' '0 B.i3.13f" 
FU,,: . . ,! ·1~\0l\li L l ,:, l:lfl\0 

o~ P ... J.J__.,_mj_ q_b_ 

1. O(s) Contestante(s) e(são) Senhor(es) e Possuidor(es) do(s) imóvekeís) 

rural(is) situados na área do CANAUANIN, caracterizados como se segue: 

1. RAIMUNDO GOMES DA SILVA e RAIMUNDA DA SILVA, brasileiros, 

casados, agricultores, residentes e domiciliados à Rua Lobo D' ALmada, 930-S. 

Francisco, fone 224-7050, com respectivos documentos, RG nº 35.245 

SSP/AM e CIC nº 077.752.022-20, RG nº 88.287 SSP/RR e CIC nº 

074.853.602-72, propritário da Fazenda SÃO JORGE, região Canaoanim, 

cadastrada no INCRA sob nº 031. O 11. 208. 770-00. ( doe. O 1 a 15) 
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2. GERALDO VALMIR DE QUEIROZ e JUCINEIDE DA SlL VA 

\ 
QUEIROZ, brasileiros, casados, pecuaristas, CI oº 7959 SSP/RR e CIC nº 
007.226.002.:59 e CI nº 114.110 SSP/RR e CIC· nº 225.152.752-49, 

proprietário da GRANJA SOBRADINHO, com seus limites e confrontações ao 

NORTE com a Estrada da Serra da Lua,, ao SUL com terras da União, a 

LESTE com terras da União, a OESTE com terras da União e Igarapé 

i 
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Jarina.(doc. 16 a 19) 
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3. NESTOR BREUNIG, brasileiro, casado, pecuarista, residente e domiciliado à 

Rua D. Clô, 165-Aparecida, fone 224-8663 e RG nº 23.856 SSP/RR e CIC nº 

055.612.990-00, proprietário da CRUZEIRO DO NORTE, com seus limites e f' 

confrontações, ao NORTE com a Maloca Livramento e Posse S. Bento, ao 

SUL com Manoel Francisco de Souza e Sitio Novo, ao LESTE com Posse 

Cruzeiro do Norte, a OESTE com Igarapé Flexal, ou todos querem e Maloca 

do Livramento.(doc. 20 a 24) 

4. MANOEL RAIMENDO PEREIRA DE AZEVEDO, brasileiro, casado, 

pecuarista, residente e domiciliado à Rua ao SITIO SANTA TEREZA, RG nº 

1.654 SSP/RR e CIC nº 074.699.182-72, proprietário d FAZENDA DOIS 

AMIGOS , Cadastrado no INCRA sob nº 031.046.008.958-0. (doe. 25 a 37) 

Por seus advogado e procurador infra-assinado, UT instrumentos junto, vem 

com o devido respeito e acatamento ante V.Exa., com fulcro no disposto no §8° 

do artigo 2º e artigo 9° do Decreto 1775 de 08 de Janeiro de 1996, apresentar 

manifestação contra a inclusão de área sob seu domínio como sendo terras 

indígenas na área do CANA UANIN pelo que possa expor e requerer. 

DA PROPRIEDADE DOS CONTESTANTES 

2. As propriedades/posses dos imóveis foram mantida de forma -mansa e pacífica, / 
quando comprar1:lllL.à.!.fuiãQ com justo título, tratando-se de posse de_ º-º·ª fé, 
conforme conceito que lhe empresta a legislação civil vigente, art. 490 do 

Estatuto Substantivo pátrio, que diz, verbis: 

. _.,, 

Art. 490º- É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo 
que lhe impede a aquisição da coisa, ou do direito possuído. 

2.1 1 Além da propriedade dos imóveis, que os contestantes adquiriram e pagaram ao 

orgão oficial da União, conforme farta documentação apresentada, neles da 

região, século passado, por si e seus antecessores, até a FUNAI enunciar sua 
, •. 1,· /1 \ 
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Proc. n.0)~f 5/ejt 
FI. 0~- 
AH. tito: . 

pretensão através de Portaria nº 1226-E, de 21 de maio de 1982, atribuindo-a 

uma superficie de 6.324,00 ha, doe.OI até 02, tudo normal vez que!al pretensão -- . \ 
não atingia suas propriedades. Ocorre, que ainda assim foram arbitrariamente 

·- - -·-· - - - - - . - -- - ---- - ---------- - --- -- - 

r 

compelidos a deixar a área através de mandado liminar, cumprido 
----------- ---- - ·-------· ---- - - ... - - --- - --- - -- 
equivocadamente contra os Contestantes - Autos nº 90.4997-0 na Ação Civil ----- --- - ------·- ---- - 
Pública movida pelo Ministério Público Federal contra União Federal, em 

02/07 /90, cumprido em 13 de julho de 1990 doe 02. 

2.2 Ressalta-se que por ocasião da ocupação/compra, atos praticados por 

determinação da própria União, através do Órgão próprio, i.e., o --- .. --- -- 
INCRA, quando dela recebera.certidão.afirmando não se tratar de terras ---- -------- -- --------- -· ---- - - 

indígenas, (doe 4) situação que perdurou até 16 de fevereiro de 1996, ---~ -- -------- . - - 

(doe 3), que __ e~evou sua superficie a 11.182,00 ha. Neste período os 

contestante trabalharam arduamente na terra juntamente com suas 

famílias, tormaram-na produtiva, fazendo-a cumprir a sua função social, 

nos termos do § lº do art. 2° da Lei nº 4.504 de 30.11.64 verbis: 

§ 1° - A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função 

social quando, simultaneamente: 

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que neta 

labotam, assim como de suas familias; 

b) mantém níveis satisfatório de produtividade; 
e) assegura a conservaçào dos recursos naturais; 

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de 

trabalho entre os que a possuem e a cultivam. 

\ 
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2.3 Desnecessário dizer que não foi tarefa fácil, principalmente considerando a 

localização geográfica, a mais setentrional do Brasil, onde predomina a falta de 

recursos, dificuldade de acesso, alto preço dos insumos, doenças etc... . A 

despeito das adversidades, os contestantes com determinação e destemor, 

dedicaram-se de "corpo e alma" lá fizeram raízes e reproduziram frutos, tudo 
devidamente demonstrado pelos documentos acostados à esta. 
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2.4 Diz-se que um fato vale mais do que mil palavras. Este aí está, e por sí só já ,___. .. ---- . 

exclui a presença indígena naquela área determinada, cabendo ainda dizer q1,1_e --- ---- . . --~ ··---· -- -- ---- 
neste período não foí avistado nenhum Silvícola, sequer de pa_~~11.gel!l_ na área --···. - . . - . -·-- ... --- .. . - . .. -····- - . 

contestada. / e, 

2.5 Na data de 16 de fevereiro de 1996, D.O.V., através do Decreto S/N de 

15.02.96, como num passe de mágica, passou a ser área pretendida, a fim de ser 

incorporada a reserva CANAUANIN, que já conta com uma área de 
'- 

aproximadamente 6. 3 24, 00 hectares ( seis mil tresentos e vinte e quatro 

hectares). 

DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS APLICA VÉIS 

3. A promulgação da Carta Magna 05 de Outubro de 1988 trouxe á sociedade 

brasileira um novo Estado, o mais setentrional da Federação, o Estado de 

Roraima, junto as fronteiras das Repúblicas da Guiana e da Venezuela, com a 

exata super:ficie de 23.010.400 hectares. Dispêe o artigo 14 do ATO DAS 

DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS, verbis: Os 

Territórrios Federais de Roraima e do Amapá são transformados em Estados 

Federais, mantidos seus atuais limites geográficos. 

§2º- Aplicam-se à transformação e instalação dos Estado de Roraima e Amapá 

as normas e citérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, 

respeitado o disposto na Constuição neste ato. 

DO PATRIMÔNIO DO ESTADO DE RORAIMA 

3.1 Reza o artigo 15 da Lei Compelmentar nº 41, de 22 de Dezembro de 

1981, que cria o Estado de Rondônia e dá outras providências, verbis: 

"Ficam transferidos ao Estado de Rondônia o domínio, a posse, e a 
administração dos seguintes bens móveis e imóveis: 
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I- os que atualmente pertencem ao Território Federal de Rondônia;.· 1 
/ 

3.2 Por seu turno, em seu corpo permanente a Constituição assim dispõe: 

Art. 20º da Constituição Federal define: 

"São bens da União: 

/ 

. •;> 

1- .... 

II-"as terras devolutas indispensáveis a defesa das fronteiras, das fortificações e 

construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação 

ambiental, definidas a lei." 

III- Os lagos , rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, 

ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como 

os terrenos marginais e as praias fluviais; 

IV- as ilhas fluviais e lacustres, nas zonas limítrofes com outros países; as 

praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as 

áreas referidas no Art. 26-II; 

V- os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva; 

VI- o mar territorial; 

VII- os terrenos de Marinha e seus acrescidos; 

VIII- os pontenciais de energia hidráulica; 

IX- os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X- as cavidades naturais subterrânias e os sítios arqueológicos é pré-históricos; 

XI- AS TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS ÍNDIOS" 

\ 
1 

Não existe argumento ou raciocínio falso que venha a induzir que AS 

TERRAS( áreas certas e determinadas) tradicionalmente ocupadas pelos índios, não 

são bens da União Federal. 

/ 
1 ,1 

O § 2º deste mesmo texto, estabelece: 

"A FAIXA DE ATÉ 150 { CENTO E CINQUENTA) QUILÔMETROS 
DE LARGURA AO LONGO DAS FRONTEIRAS TERRESTRI:!."'S, 

DESIGNADA COMO FAIXA DE r"RONTEIRA, É CONSJD},7UDA ~ .. 

5 



FUNDAMENTAL PARA A DEFESA DO TEJUUTÓRIO NACIONAL, E 

SUA OCUPAÇÃO E UTILIZAÇÃO SERÃO REGULADAS EM Ll!.1". 

O Art. 91, § 2~ item III, da Carta Magna do País, determina: 

"§1º- COMPE1E AO CONSELHO DE DEFESA NACIONAL: 

I- . 
II- . 
III- PROPOR OS CRITÉRIOS E CONDIÇÔES DE UTILIZAÇÃO DE 

ÁREAS INDISPENSÁVEIS A SEGURANÇA DO TERRITÓRIO 

NACIONAL E OPINAR SOBRE SEU EFE11VO USO, 

ESPECIAIMENTE NA FAIXA NATURAIS DE QUALQUER TIPO". 

Está constitucionalmente decidido que a extensão de terras de até 150*cento e 

cinquenta) quilômetro de largura, ao longo das fronteiras terrestres, DESIGNADA 

COMO FAIXA DE FRONTEIRA, fundamental para a defesa do território nacional, 

somente poderá ser utilizada com a autorização expressa do CONSELHO DE 

DEFESA NACIONAL, assim composto: 

Vice-Presidente da República; 

Presidente da Câmara dos deputados; 

Presidente do Senado; 

Ministro da Justiça; 

Ministros Militares; 

Ministro das Relações Exteriores; 

Ministro do Planejamento. 

O Art. 48 , da mesma Carta Magna, impõe: 
\ 
1 

"Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 

República, não exigida esta para o especificado nos Art.' 49, 51 e 52, dispor 

sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: 

V- limites do território nacional, espaço aéreo e maritimo e bens do 

domínio da União; 

e: 
,'•',, ;·_· 
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VI- incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou 

Estados, OUVIDAS AS RESPECTIVAS ASSEMBLÉIAS 

LEGISLATIVAS". 

Além destes textos constitucionais, manisfesta-se o Art. 49, item XVIII, 

da Carta Magna, para fixar: 

"É da competência Exclusiva do Congresso Nacional: 

XVIII- Aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com 
/. 

área superior a 2. 500 hectares. e 

4. Logo, sob a égide da Constituição vigente é juridicamente inadmissível e 

inaceitável a demarcação de áreas indígenas na faixa de fronteiras, sendo vício 

intransponível a inobservância dos mencionados disposítivos. <. 

) 
1 

5. O Estatuído no artigo 231 da CF/88 nos remete as normas procedimentais 

pertinentes, i.c. , o Decreto 22 de 04-02-1991 e o Decreto 1775, de 08-01- 

1996. O processo demarcatório realizado sob a vigência do primeiro não 

observou disposição constitucional quanto a oitiva da Assembléia Legislativa 

local, bem como o Conselho de Segurança Nacional. O respectivo grupo 

técnico não ouviu, e não considerou os órgãos estaduais e municipais, bem 

como entidades representativas da sociedade civil, nos termos do § 5º do artigo 

2° do Dec. 22° . Ausente ª Legalidade, o laudo é apenas uma peça arbitrária e , +- - 
desprovida de validade jurídica. 

6. Mas, o desrespeito a ordem legal vigente atingiu outros princípios 

constitucionais e legais. Ressalta-se aqui o inobservância do princípio da 
\ 

publicidade, que juntamente corh o da legalidade, impessoalidade e moralidade 

norteiam a atuação da administração pública direta, indireta ou fundacional, de 

qualquer dos poderes da União e dos Municípios, art. 37° da CF/88, verbis: "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. 

7 \. 

I 



-, 

7. O "laudo elaborado" é nada mais do que a síntese da brochura que fora 

publicada pela Diocese de Roraima. A publicação para ter validade jurídica 

deverá ser feita no Diário Oficial da União, no Diário Oficial da unidade 

federada onde se localiza a área sobe demarcação, in caso, no Diário Oficial do 

Estado de Roraima, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, 

devendo a publicação ser afixada n; sede da Prefeitura Municipal da situação do 

imóvel, segundo preceitua o § 7°, artigo 2° do Decreto 1775/96. Como se vê, 

sob a égide de qualquer dos Diplomas Legais citados não foram observados os 

princípios constitucionais necessários para emprestar-lhes validade e eficácia 

jurídica, importando dizer que os atos praticados até a presente data são nulos 

de pleno direito. Urge reconhecer que assim sendo, violados e~t-ªQ __ os princípios ~ ----- ····- -- 
do contraditório e da ampla defesa, que por serem constitucionais não admitem 
..____---·· 
exceção. 

8. Preceitua o inciso LV, artigo 5° da CF/88, verbis: "aos litigantes, em processo 

judicial e administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o 

contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". 

É bom que seja, esclarecido desde logo que o presente contraditório está sendo 

efetuado "ad cautelam", pois sequer pode-se descer a outros aspectos do"relatório" a 

que alude o Decreto 1775/96. A presente manisfetação só é possível graças a 
insofismável realidade fática de que as terras em questão são na sua totalidade 
possuídas ~u_s1o(.s)._.títuJg~)- e de boa fé, calcadosemdocumentos legais expedidos 

-· ---~-------- ----- ---- ------ . -·-- 
por quem de direito, com observância dos requesitos e formalidades legais estatuídos ------------------- ';"· --------- -- - - 
na ordem jurídica então vigente. Forçoso é admitir tal situação se ~oadna perfeitamente 
--- - - --- - -------· - ·-- . - -------- 1 

com o disposto no inciso XXXVI, art. 5º da CF, verbis: "a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 

Qualquer entendimento contrário subverte a ordem jurídica, o que é 

inadmissíveJ no Estado de Direito, devendo de pronto ser rechassado. 
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9. Queremos deixar patente que a demarcação não é ato constitutivo, vez que o 
estatuto jurídico das terras tradicionalmete ocupadas pelos índios deriva da 

própria constituição, artigo 231 e seus parágrafos da CF/88. É ato declaratório, 
in casu, dos limites de uma determinada área indígena. 

Situada a questão na Constituição Federal de 1988, cabe-nos observar o §1 do 

Art. 231 da CF/88, ato constitutivo das terras indígenas, no Brasil- verbis: 

"transcrever". Destacamos os seguintes pontos: 

a) as terras tradicionalmente por eles habitadas, em caráter permanente, 

i.c., as ocupadas sucessivamente de geração a geração, de pai para filho, 

depois de neto para bisneto, tetraneto, bem como sem interrupção, o 

que confere o caráter de permanente; 

b) as utilizadas para suas atividades produtivas, aqui identificadas com as 

atitudes produtivas do grupo indígena; 

e) as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao 

seu bem estar, só capazes de serem oferidos mediante dados objetivos; 

d) os necessários à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições. Desta feita ressalta-se a "necessariedade'te o juízo 

antropológico a respeito dos usos, costumes e tradições. 

Como se vê, sobeja que a posse é o pressuposto objetivo único, vinculado à 
-- - - -· - ------- ------- 

ocupação tradicional, que transforma a gleba em propriedade da, Silvícola, dentro da 
.- --- -- . - . 1 

qual devem estar presentes os demais elementos. · 

Logo, é cristalino que ausente o pressuposto previsto no ato constitutivo, a área 

em questão não poderá/deverá ser considerada terra indígena, impondo-se.jpso facto, 

sua exclusão da pretensão exercida pela FUNAI, sendo o que desde já se requer. -- -- - - -- . 

Declarar como " de posse permanente índigena" para efeito de demarcação 

1 O. 000. 000 ( dez milhões de hectares) para um grupo diminuto de indígenas é dispor de 
r 
' 

\'l 
) 

10. 
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terras públicas sem o pronunciamento do Congresso Nacional para aprovação desse ...____ - ~ --- - - -~- .. __ ., - - - . - ,,. 

. ato, que detêm a competênciaexclusiva para disposição e destinação, sob qualquer --------- 
aspecto dessa natureza, caso porventura quiséssemos hipoteticamente admitir que não 

pertencessem ao Estado de Roraima, o que evidentemente não possui razoabilidade 

juridíca. 

. . ,, 
11. A_!.I~!Q __ Federal nã~de reduzi! ~-e~~!!sã~.-~f!i.!ori~- ~~- -~~ Esta_d~~-~terar 

seus limites geográficos, a não ser mediante desapropriação exercida para 

atender a extrema necessidade estratégica, utilidade pública ou interesse social, 

através de justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos 

na Constituição (Art. 5°, XXIV, CF\88). 

12. Ainda que a respectiva Portaria e Decreto, tenham-se originados sob a égide do 

Decreto 22, que fundamenta-se por sua ver na lei 6001/73 e 5.371/67, haveria ,;. 

de ter consonância com o disposto constitucionalmente. De muito se vê a área " 

pretendida" não se enquadra em nenhum dos conceitos legais invocados, ao 

contrário, afronta-os conforme inapelavelmente demonstrado. 

13. É bom que se registre a confiança dos contestantes no profundo sentimento de 

Justiça e Direito que haverá de presidir a análise do Excelentíssimo Senhor 

Ministro da Justiça. 

14. Isto Posto, considerando-se que as normas que deram suporte jurídico a 

pretensão manisfetada através da Fundação Nacional do ºindio afrontam de 

modo claro e insuperável aos artigos 5º-XIV, XV, XXIV, XXXVI, 20, § 2°, 
---- 
37, 48-V, VI, 49-XVII, 91 § 1°. item III, da Constituição F;~deral e Art. 14º dos 

-·-·· r Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da 'mesma Carta, vem 

respeitosamente ante V. Exa, ad cautelam com fulcro no Art. 5° CF/88, LIV e / 

L V e Decreto nº 1775/96 demonstrar que a área em questão não preenche os 

requisitos legais exigidos pelos atos constitutivos para serem consideradas como 

terras indígenas( Art. 231, § lº da CF e Art. 32 da lei 6001/73), requer-se: 
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a) a manifestação do Estado de Roraima, da Procuradoria Geral da 

República, da Advocacia Geral, União, da Fundação Nacional do Índio, 

do Mirad, através de seus representantes legais; 

'! 
,. 

~ 1 

b- que seja reconhecida a nulidade dos atos praticados em afronta aos 

princípios Constitucionais invocados para o fim de declarar a 

improcedência do Relatório e exclusão da área questionada como terras 

indígenas. ' - 'l.,, 

e) se outra forma entender V. Exa. outro caminho não há senão que seja 

determinada a devida indenização prévia, em moeda corrente, pelo valor 

real, na forma da Lei. 

Prostesta por todos os gêneros de prova em direito admitidos, depoimento 

pessoal do representante Legal da Funai, oitiva de testemunhas, provas pencrars, 

produção e juntada de documentos e demais que se fizeram necessários. 

\ 1 i /, ',e;____ 

Nestes Termos 

P. deferimento 

Boa Vista-RR, 02 de Abril de 1996 
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