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Av. SebastUlo Dini7., 1672 - Bairro São Vicente 
CEP.: 69.303-120- Boa Vista/RR-Brasil 

'fel/Fax: ++ !'i~.9~.224-5761 
e - mail: cir@teehnet.coo1.br 

--· 
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

Boa. Vista, 18 de Setembro de t 998 data / .! .. - . 

cod ... ~ .. ~J2 .. 1.t1?. .. Y . .LY.._ 
De: Paulo Pankararu 

JJar11: Sér@.io Leitão 
l!SA-SP Fax (O 11) 825-7861 

o~ paginas 

Prc:1.l\do Sérgio, 

Envio para seu conheclmento, cópia 11a contestaçao e parecer do Ml'P, m,. ª"ii" "'41.'tdar 
movida por Neli no Galé e José Adalberto Silva em face do Estado de Roraima, Prefeitura 
Municipal do lJiraniutã e Pacaraiina. 

A Funai e a União Federal foram citadas para atuarem nu í'i;,ito como litísconserte ativo, 
mas nãc se manlfestaram, 

Sendo só pata o momento, despeço-me. 

Atenciosamente, 

Paulo Pankararu 
Assessor Jurídico 
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1 

Bxelcntíssímo Senhor Doutor Jui:1: Federal da I'' Vara Federal da 
Seção Judiciária de Roraima daJ~stiça Federal 

~~997.42.!!Q,,Q00320-J 
cr .ASSE 092()0 , 11.Ç/'i.O CAOTBLAR INOM!NAUA 
CONTESTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACÁRAIMA 

PJKJCJ;!SSQ l'RJNCtPAL 
l>rat,. N. 951JOOOC83-~ - ll~wd~ RQ(NJ'l,:UltAç.\O Pl·i POSSE 

e, 
e-:, 
e.-., 
e: 

~.J! 
',,/l 

~S'fADO. .... IllLJlORAJ)\M. (ura CONTESTANTE), 
pessoa jurídica de direito público interne, por St.!U Advogado infr·.1finn,1do (m.j.) e 
representado, judicialmente, pelo PROCUR.ADOR-GERAL DO fü,'l'ADO (Art. 101 e 
sc::u p:1r~ígr.1fo primeiro, da Constituição do n.st.1do de Roraima, que, também, assina esta 
peça de defesa, nos autos do PROÇ. Nº 1997,42.000320-J - PH.OTOCOJ .AüO EM 
10/04/97, cujos autos estão apc:1\sos ao Processo Principal - Proc, N. 95.0000ófl3-9, vem 
à presença desse l lourado J UIZü FEDERAL, para a fim de ofertar a presente 

1 

RE~l'OSTA, 

à 4ÇÂ.Q csuua . .dlf /NOMIN~Jj, que ~1~ pessoas 
fisicaa de NELINDO GALÉ e dr:JOS,É ADALBE"Jfl'O DA .$ILV""" aju1zar,ITT1 1.:111 seu 
desfavor, no proc~Q em que foram incluídos, corno litisco11sorte,9 pas$ivos, o 
M.I.fN/CÍP/0 DE UIRAMUTÃ e o Mll1YI!:Í.I'.J:0 DE PACARAIM,4 aduzindo as 
razões adiante h1nçada$ e desde Já pedindo ~1 <=xtirn,.ãv ~·k, feito, pelo acolhimento de uma 
das prclirmnarcs a seguir og1tm.bs, ou, se examinado o mérito, a iJJmrocedl-11cia da ação. 

Av. Vilfo Roy 7H8 • Fonc.: 095 623, ! 123 • Fa:< (O~S) 
CEP 69.306-000 • HOil Vis.la• Rorailna • Br;trall 
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I - PRELIMINAR - DA TF.MPFb11VIDADE 
DESTA RESPO:i'l'A 

Para A l'aiencia Pablíca, de accrdo com a lei, o 
prazo para contestar é ccmputado em quadruplo, segundo a regra do Arl 
188J do C.P.C., norma q1.1e foi recepcionada pela Constituiçilo dct República. de 
1988 (cf. STF • 1n Turma, RE 171,·qs.2-SP, Rel, Min. Celso de Melo, julg, 
6.9.94, unàn., In DJ de 12.5.95, pág. 13.019, e SfJ, 2:t Seção, AR 250 MT, Agr, 
Regim., Rel. Min. Barros Monteiro, julg. em 13.6.90, unãn., DJ de 6.8.90, pág. 
7.317). 

Sendo de 5 (cinco) dias o prazo simples, para a. 
resposta, no caso de !KlQ c:aµtelar(Art. 802, C.P.C.), o seu quádruplo resulta 
em 20 (vínte) dias . Esse prazo flndar-se-ía no dia 25 de novembro de 1997 (v., 
juntada do MANDADO DE CITAÇÃO, no dia 05.11.97- fls. 111 verso e 112). ' 

Todavia, no MANDADO DE CITAÇÃO de fls, 'i12, 
dos autos, nao consta o prazo parn a defesa, o que contraria o disposto no 
inciso VI, do Art. 2.25, do C.P.C., além de não conter-se, em tal Instrumento, a 
adverténcla leg~l de estilo. 

Necessária é a expressa indicação, no MANLJAlJO 
DE CITAÇÃO, do ao prazo dit resposta, penil de nulidade (STJ-RTJE 105/95; 
STJ-Bel. AASP 1.770/451, RT 592/t,7, 596/275, JrA 39/335, 60/82, 96/355). 
Mas, SI! não alegada essa nulidade, no pruneíro comperecímento do Rf:U, é 
ela suprida, por obra da peeclusão. 

Também da petição inicial não consta a indicação 
do prnzo para a resposta - e nem na petlção de "cmcndc't", de fls, 110. 

Os Tribunais do País entendem: 

"O mandado ciltJJório, pene de nulidade do ato, dever,I conter 
r:xprcgsamcnlc o prazo para ~ defesa; ;,ssim como ,1 .:1dvwt(}1içÍa ~vistJJ 
no art. 285 do Cr-t;.w (Ac. Un4n. - 2· Cam. Do TJ-MT, dr. 2.2..7.75, APC 
8.477, Rd. Dee, Mauro Jo11l! Pereiru - i11 Am1ilt Forenses-MI', Vol, 32, p. 
310): 

2 
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fli!OCUll-'-IA NIIAL. 
DOmàTADODI! ~ 

"É nu/{I a ,:iUk,,-:.JQ it,jáal por niicJ indicar o mandado, nem a pefi!,"élo 
Jrúc:ial., u prazu pam a dcksa e o r:oJJSCCJUôncJa dil revelia" (Ac, Unrui. da 4• 
can1 -TJ-RS, Julg. Em 01.9.76, APC 26.621, Rel. Des. Pedro So.ires Mw10z. 
in ve-. D<i Jurlt<lprudência'do TJ-RS, Vol 61, p, 39"1). 

(.. 

No momento em que o ESTADO DE RORAJMA 
compurece, espontaneamente, par4 contestar, convallda-se o ato r.ll! citaçào, 
na hípólese de não resultar cerceamento de defosa par,, ,l parte, uma vez que 
a finalidade do referido chamamento se fez alcançer, em bora a Ioruia legiil 
tenha sido omitida, no que concerne à elaboração do texto (Arl. 244, do 
C.P.C.): 

"A f.,Jta de indiclÇ1fq. na ,~nd;kt;/t',. ,lo prll80 pMil a deles:,, constitui L'.lllt> 
til: l'Jimp!Lw urrulabi/Mit<lc, :Mn4vclc:oni o comp.ua:imr::ntrJ t?Sptmt/inec;, do :reri' (A1:. 
U11G111. J.s 4' Cün1. Du 2" TA-C1v.-SP1 de 27.7.76 - APC 4fi.464, Rel Jui.; Carvalho 
Ptrilv, i!lJllit.;tido~ do!! TaljClvs-SP, Vol. 51, p. 12.l); 

"A omJss.20 no mandad1> de dtaçau do prazo de dcJ'iJs.,, ex vi &J .>ri . .;?'2~ n: 
li, do CJ~ MJbc>rdinlHlfl ttú principio ~.efc 11ul/it1~ twnv t:rid. O jiu'z ,vnsir/t:T1Jra 
1111Udo o ato. ~ rmlizado dtJ módc> díli.'lllnte daquele pTEIBt!l'ito IYn J,~i, lha 
«lt"Mn~vu • llnalid,,dr: A art. 244 do Cl'C Em tem" cf~ nulidades proci..'st,uais 
predomin8 o prbrclpi~ t:/11 fiNlid.túH li úo pn!ju.fzo" (A~. U11,1n. 2' Ci:im do 'Z' TA- RJ, 
d1:1 :2;J.8.7', APC 7,459, Rei. Jui7. N~li;~,n MW"tin, Perrcire, IJJZUJi Alexandre i.111 
r'uulu, i!J O Precesse civn t\ Luz tJa Jurliõpruc.lH1,,:iw, Fcin:11100, Rio, 19821 Vol 11, 
p.392), 

Não houve prnzo estípuladc, porlanlu, no 
MANDADO DE CITAÇÃO, de Lal modo que a nulidade leria que ser 
pronunciada, mas, cm homencteem aos prindplo~d,, in~trpmentalidade das 
f'onmis e: da c.,çcmomia PJ'<Xessu,i/, a política é no sentido de tJUC se 
uproveítem os ntos, ao máximo. Por isso c1 ue, verificando-se o 
comparecimento do citando, alndu que para contestar, fica suprido o 
mencionado vícío, nos termos do P.m1e;rafo primeiro, do Arl, 2'14, do C.P.C.. 

11 tampestíva, assim, a contestação. 

Mais à mais, esse Honrado Juízo Federal fixou 
prazo para a resposta da tlAZJ.!Nl)A PÚBLTCA1 diverso do legalmente 
previsto, pelo que prevalece o pra7,o mais Iavorével ao REQUERIDO, pet1a 
de ser este prejudícado, por equívoco da própria autoridade: 

Av. VilleRoy788•Fone.:O!o'.5623.112.3• Fax(095J 62;~.1174 
Cf!P ó9.30t'i..()00 • Boél Vista • Roraima • Br11sil (~1 
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•& ria manwnlo de ,'itaçãa conslDu o pmzo dff quJrwe d;,,s pttrJ :, 
c.nnte6úçSo, quando úevm11 ser de ai1m, consJdcrlNifJ ,~n tempo hábil a que foi 
oleff.'Clda 1111qu~Je prazo,. pois do contrmo .1 prdpril/ cit<t.'llo h11 veri11 de ser üd~ 
como nula emnovaclH' (Ac ;U1,0,n. da 2' Càni. (Ã, 2' TA Civ. SP, de 21.9.77, APC 
62.051, RcL J1.1lz Alvtl~ Br.iga,.'m RcvllôtU dos Tribunais, vol, 50Y, p. 200); 

"0 tJrro t.'oasfante d<! m.u1r:Jado de ci~-Jio "" cielt!nninar prílzo JMl'J li 
contesillçlo nAo podeprt.iudir:aro réu' (Ac:. Unán. da 5' Cdm. Dv 1' TA -CíV /SP, 
dll 2211, 761 no ACiR. 251.896; RcL J uiz Cíceru de Tol~do P1~11 !!!. RT 525/ 142). 

e No caso concreto, b fls, 12·1 dos autos encontra-se 
DECISÃO expressa de Vossa Exceíêncía, através da qual u "prazo para ,,11 
n.•spa!:,bi' foi flxadc em 63 (sessenta e três) dias, porquanto foi concedido o 
prazo de J9 (dezenove) dias, para cada parte (ESTADO DE RORAIMA, 
MUNIC!PIO DE PACARAlMA e MUNICfPIO DE UIRAMUTÀ), totalizando 
57 (cinqüenta e sete) dtas, que, somados aos 05 (cinco) dias cursados, antes 

- 1 da referida DECISA01 redunda no total acima referido • 63 (sessenta e três) 1 

dias. 

Prevalece 9 prazo judicia]. sobre o legal, 

Dúvida não resta, portanto, de que " presente 
CONTESTAÇÃO está sendo protocolizada a termo. 

11 • PRELIMJNAR • /\LEGAÇÃO DE NULI 
DADE DA CITAÇÃO DO REQUERIDO E 
DOS LITISCONSORTH.S PASSIVOS, 
ANTES DE ESl'AR A LIDE COMPOSTA 
PELOS J.ITJSÇQNSORTF.S ATIVOS, NOMI 
NADOS NA PETICÃO INICIAL - FUNAI_E 
UNIÃO FEDERAL 

REQUERENTES pedlram: Nc1 petição inicial (IV - DO PEDIDO FINAL) os! 

11 A âhlç4a da· Fumú e União /iedlll'al, corno 1/ilsccmsortes 
m::1.~wrio8_ ... 11 (fls, 21 J.oa autos). 

Av. Villcru>y na• Fone.: 09j 62'..l.ll23 • Pi&Jli (095) 623.1174::. 
CEP ••.306--000 • &o Yi,ia • Roraima • BmsH ;,r 
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1 
Mns, ao invés de serem chamadas, inicialmente, a 

FUNAI e a UNTÃO FEDERAL, para que somente de pois de Integrallzade a 
parte autora fosse feíta o citação 

1do 
REQUERIDO e dos litJ:.-.consortes 

pqssivos, o que se fez foi proceder-se tt cil.tt.,ito destes. 
1 

O ESTADO DH RORAJMA está, aqui, oferecendo 
RESPOSTA, apenas, em face dos REQUERENTES, porque os litic;cunsurfL-l!i 
ativo..,:; ainda não estão compondo a relação processual. 

Assim sendo, o ESTADO DE RORAIMA alega 
nulidade processual, com cerceamento de defesa, porque os litisconsortc.·s 
a.tiv@ indicados pelos REQLlEllliNTES não estão presentes, na relação 
processual, rd:diu pela qual requer, desde já, oportunidade para nova 
CONTESTAÇÃO, na hipótese de comparecerem, no pólo ativo, ~j~ 1Jéssoas 
[urtdicas. 

C· 

1ll - PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE 
ATIVA ••ad causam'' {D DOS 
REQUERENTES DA CAUTRLAR QUE SE 
CONTESTA e/ou AUSf:NCJA DE 
PRESSUPOSTO DE CONSTITU lÇÃO E DE 
DEZENVOLVIMENI'O VÁLIDO E; 
REGULAR DO l'ROCF.S.50 - DA 
IMPOSSIBILIDADE JURÍOICA DA 
PROPOSITURA DE AÇÃO CAUTELAR 
INCIDENTE, POR OUTRAS PESSOAS, 
QUE NÃO AS QUE FIGURAM COMO 
PARTES1 NO PROCESSO l'lUNCIPAL DE 
SUA DEPEND1!NCTA 

No PROCESSO No. 95.0000683-9, •. 1 AUTORA é a 
FUNDAÇÃO NAQONAL DO íNDIO - FUNA/, sendo Jitiscons(Jrft.• ativo a 
UNIÃO FEDJJJ<AL; como RÉU fígura o IJSTADO DE ROl«iMA e, como 
!illsc."011so,;,tes pa:;,.<Ji'V'OB, os MUNICÍPf05 DE PACARAI.M"A e U!RAMUT'Ã. 

Av. viue 1toy 788 • Fone.: 09-' 623.1123 • Fax (09~) 623.1174 (- . 
CEP '9.3'l6-000 • Boa VI,"'• Roraima • Brasil y s 
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. 
Não se admite, assím, que os REQUERENTES de 

uma CAUTELAR incidénte sejam, apenas, NElTNDO GALÉ e [OSÉ 
ADALBERTO DA .!:ill VA, pessoaa 1 desconhecidas, na relação processual 
principal, eis que, nesta, a AUTORA é a FUNAI~ H UNIÃO FF.DHRAL figura 
como litiS<.."(}nsortes a tívas, insístn-se. 

C' 

Se ao menos a FUNAI e/ ou a UNIÂO Fl!DERAL já 
estivessem inlegri:11\do a relação processual do processo cautelar, ainda se 
aceítarla a possibilidade da formulação do pedido incidente de cautela; mas, 
duas pessoas estranhas ao foito prlnclpal, 11data v1.:niu', não poderão ser 
admílldas em uma litigânda paralela 11depçndcntd'. 

Reza o Côdlgo de Processo Civil: 

"llrt 7.%: O proct!Climenta f."ifUtdar pode ser ím1tiiurn,fo 01ucs 
ou 110 t.·urso do proc:e:,.."'iU prindpal e ,fa;tc ~ ,-;cmpre depri!J tdcruc. 

/\rt HOO.. A.9.meâidas t·autelarcs serio requeridas ao juíz diJ 

c.iusa,· e quandc p1?par11tórills,, ao juiz cc1m~~11le pMa <."QJÚlt'C."Cr d;, 
açlo prindp-J/. P. 1 

C'- 
Evtdentemente, as referências ,10 processo 

principal, à causa e à ação principal, : ~iiu feitas, na Jei processual de regência, 
para que se possa examinar sobre a Jegilimidadc.• do REQUHRF.NTE da 
cautelar, se já estiver em curso a ação prtncípal, ou a legitimidade do AUTOR 
da ação prínclpal a ser proposta, se a cautelar for preparatorí» (v. TJA 87 /128; 
Lex-ffA 138/273; RJTAMG 20/119). 

Assim sendo, os REQUERENTES NELJNDO 
GALb< e !OSÉ ADALBHR.10 DA SILVA são partes ik•gftim.,s "ad causam', 
p.ira flgurarom como AUTORTIS (REQUERENTES), em prnrP:'i.'in nmliilit( 
"dep<md,·ntr..'' de um processo principal em curso, sendo u caso, então, de, 
uma vez acolh ída esta preliminar, extíngu ir-se o processo, sem julgamento de 
mérito, nos termos do Art. 267, ínc. VI- íle&ilimülad,· ,uiva ''ad caw;am"·, do 
Códig1;l de Processo Civil. 

ó 

Av. Villc Ro)' 788 • Fone.: 09:i 623.112, • F~" (095) 62'.3.1174 
CEP 69.306·000 • Boa Vislu • Roraima • Brasil 
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i 
llllàa191ADDAIA ailll&L ! 
DO 1119'1'ADO H lll6IIAIMA 

1 

1 
No míntmo, é impertinente o pedtdo cautelar, em 

1 • processo subjacente a um processo príncípal, sem que os REQUERENTES do 
pedido "dc:pçndenlc' sejam partes, no feito principal, PORQUANTO não há 
Iide, a nível de conhecímento, entre eles e os REQUERIDOS, pois o Art. 80t, 
do Código de Processo Civil, e/ e os Arts. 806 e 808, Inc. I, do mesmo diploma, 
estabelecem um vinculo necessário entre a faculdade do pedido de cautela e 
uma relação processual principal, entre as mesmas partes, estabolecída. 
anteriormente, ou a estabelecer-se, no prazo de 30 (trinta) d las, Neste caso, 
falta pressuposto pari.1 o desenvolvimento válido e regular do prornsso 
cautelar, causa de arquivamento do feito, sem julgamento de mérito, nos 
lermos do Inciso IV, do Art. 267, do Cõdigo de Processo Civil. 

' 

'l<equer o ESTADO DE RORAIMA, portanto, a 
extinção do processo cautelar, no qual se oferece esta resposta, ou por 
ilegitimidade afiva ''ad caUS8Il1" dos REQUERF.NTES, ou pela ausência de 
pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nus Lermos 
acima discutidos. 

IV - PRELIMINAR ~ OA ILEGITIM1DADE 
A TN A 1'ad cuusan1•t cm DOS 
REQU.ElillNTFS, PARA, EM NOME 
PRÓPRIO, IJJ;FENDEREM O DOMfNIO 
DA. UNIÃO SOBRE TERRi\S 
l'illi'i'RNDIDAS PHLA FUNAI, COMO 
8UPa,"'TA 11TERRA JNDÍGENA11, "BEM1 
COMO PARA DEFENDEREM SUPOSTOS' 
DIRETI'OS D.li JNDÍGENA5 DE OUTRA 
"TERRA INUÍGENA", QUE NÃO AQUELA 
EM QUF. RESIDEM 

Os REQUERENTES da cautelar que se contesta 
dizem-se indlgeiu1s Macuxl, titulares :do usufruto E' da posse, em condomínio, 
sobre a pretendida "Terra Indjgena Raposa Serra-de-Sol", 

Mas, os pedidos formulados, a nível de llminer e o 
pedido final de defirutlzação dn Iimin~1r solicitada, nenhuma relação tem com 
as pessoas ft!>icas dos REQUERENTES. 

Av. vme .Roy 788 • Fonc.: 095 623.11.23 • F11;,i; (O?S) 623.1174 Ci __, 
CIP w.JOCi--000 • Dw v1,1a • Roounia • Dmsll ~ 
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1 

Tais pedidos são feitos, sr.::~undo o que consta da 
petição inicial da cautelar que se pontesta, no sentida de que as Leis 
Estadu~\is 96 e 98 (Roraima) não tenham efícãcía, e, assim seja impedida a 
suposta 

,1 

H ••• tn,11.'i(wençis dr; terrns dç, dorn/m'o da Unüig "º domfnlo 
J}ill'.ticulJJr. poslQ e_ çstc; o propóaitt., ,do E.'if.tllju it~u, cie moda a 
(,j}§tacukq1r a dcawrf!S,io da rem1 lndí1Jri1.1a .Napc"f,a 5'çrra cJ.Q}jgj,_g 
invutbUiznr Ç()nlO tal a 1~/'t'tl lndíg,ma 5.fc, !rfarcos' (v. fh;. 08). 

Em uma primeíra análise vê-se que não foram os 
doJs REQUERl!:NTES os ídeahzadores da cautelerqu~ se contesta, pois, se são 
indígenas r~s1denh..>s na suposta 111Te.z:t!. J'ndlgena Rapo.'H1 Serr.1-do-lig/l, não 
teriam que defender supostos direitos de índios da suposta "TtJna Indígena 
S.fo Marcos'; cm segundo lugar, os R'.nQUERENTF.S não teriam Iegifimidade 
para defender o "domínio da Ulliid'. 

1 
Além do mais, a malícia de quem está por dctrás ' 

da cautelar '-lue se contesta é tamanha, que foram 1'/X"GOi:" p Íilçd' os pobres 
REQUERENTES, para servirem como "bois de! i>kanha111 nu sustento de 
pretensões escusas, responsabilizando-se por declarações desarrazoadas, pois 
as Leis 96 e 98, do ESTADO 1).1:i RORAIMA, em nenhuma de suas normas, 
determina a. "transfetf_ncia do domínio da Uni~ ao dur:rúnio parbçulat' , de 
q uaísquer terras - o que, de resto, seria j uridicamente impossível. 

Há, por trãs dos REQUERENTFS, pessoas 
inescrupulosas, defendendo interesses alienígenas - e Vossa Excelêncía, 
enquanto Juiz Federal, bern o sabe. 

Pois bem, 

Neste tópico, Importa deix;u· hem claro que os 
REQUERENTES não tém legitimidade para formular pedidos no interesse da, 
UN)ÂO FEDERAL e nem para defender supostos direitos de indrgenas da: 
suposta II Terr« Indígena Siio Marcos', já que declararam que são índios da 
suposta" Terra lndlgen~ Raposa ..',an.1-dch.'x.Jl1• 

Av. Villc Rgy 7t!H • Fone.: 095 62.1.1123 • Fax (095) 623.l lf4 
C.BP Ci9.306--000 • Boa Visui • Rorahllll • Drasll 
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1 

A m ã-fé havida, por certo, não podará ~P.r 
1 

imputada aos REQUERENTES, que, em sendo fndie~. teriam ,;ido induzidos a 
erro pele próprio Advogado firmalár•o da pP.tição inicial. 

O l.JSTADO DE RORAIMA requer, cm face do 
exposto, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do 
Art, 267, inc. VL do C.P.C. - ilecitimifiade aliya "qd çpw11Jm11• 

' 

V • PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA UE 
ºinteresse para agir:", POR PARTE DOS 
REQUERENTES DA QUTELAlt 
QUANTO À SUPOSTA DF.FESA DO 
DOMÍNIO DA UNIÃO E QUANTO A 
SUPOSTOS Dmnrros DE íNDíGENAS DE 
QUTRA nTERRA INDÍGENA111 QUE NÃO 
A DOS REQUERENTES 

Se são indígenas da suposta II Terra !11dfee11a 
NapoSD St.'rtw-clt:rSc.Jl', (,l!l REQUERENTES não tom 11 Íl1fC'.rC'SSC' p.1m ,,cir', cm 
benefício de outros índios, não nominados, da suposta "Term Indígena Silo 
Marcos'. 

.E, não sendo titulares ~10 "domflzi~' sobre a 
suposta "Terra /11dlge11~ Napcga Serra·dc-Sol', os REQUERENTES não têm 
int'i!n.>~5H processual p.tm pedirem cautelar vi~i'lndn A c.:l~F<'.sa de$s~ domtnio. 

O ESTADO DE RORAIMA. diante do exposto, 
vem requerer a extinção do processo cautelar, por não mllltar, em favor dos 
REQUERENTES, a condição da ação denominada "irtk•n:wstY /J.WJ ,1gir1, ox vi 
do disposto no Art. 267, Inc, V.Ii do Código de Processo Civil. 

9 
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VI • PRE.LIMINAR • DA INCOMf_HT~NCIA1 
ABSOLUTA DA I1J.STICA FEDERAL, 
PARA~ AP!mCIAÇÃO ·DE MATÉRIA 
ET,liITORAL 

C' 

Os pedidos das alíneas "1' e "C', du tópico IV·l-DE 
LIMINAR (v, fls, 19, úJtima linha, e 20, dos autos -petíção inicial), bem como o 
11.fEDIDO FINAL", do tópico N, ela petição inicial, no sentido de que 
"Fim/mente,, ... na sentença de mérito V. Bxâa conceda em definitivo o 
requerido em pedido de Iiminsr. ... ", no que concerne à matéria eleitoral, 
refoge, por completo, à competência jurisdicional, quer do Excelso SlJPRTIMO 
TRIBUNAL FEDERAL, Corle perante a qual foi deduzida essa pretensão 
descnblda, quer da Justiça Comum (Federal e/ ou Estadual). 

No C'1SO, , falta não apenas competênciu, mas 
JURISDIÇÃO, ~ Justiça Federal, par,1 a apreciação do pedido, no que diz 
respeito à matéria eleitoral deduzida, razão mesma para a extinção do1 
processo, sem julgamento de mérito, 110s termos do Art, 2671 ínc. LV, do 
Código de Processo Civil, por faltar o pressuposto órgão Investido de 
competência jurísdícíonal, o que requer o 9STAD0 DB HORA.JMA. 

e· VII ~ PRELJMJNAR- DA MINGO A DE OBIETO 

11 D..1 ta maxime 
REQUERENTES está J!-'"Sudiç,rdo. 

vcnid', o pedido dos 

Observe-se ,1ue, a nível de liminar (pedido ainda 
não apreciado) os REQUERENTES solicitam prestação jurisdlciona], no 
sentido de que se lhes sejam deferidas: 

"·~. 
1 

a) 11 8uspe11Gâo da Jn..çtalaç;fü dos munü:i'pi,>s de Ulramul.í I.! 
Plll:'araln,a,. 11~ a scnlr!h(,."D dt! nr<Jrlto da ;~:.To priricípii/: 

Av. Villc Roy 7811 • Fene.: 095 6:23. IJ23 • Pax (095) 623. J 17~ 
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~ 

b) a suspen.<Jdo dos ~k•i/QS das L~s 110s. .% ,. 98 de 17 de 
uu,ubru ele 1.995 do Eslado de Ror.1il11~ a~ a st!J1fel1Ça 
de mfâlq de açSu prindp,1/,' 

e) B SUSJ.'<.'li118u do1s eleiç(ics municip-1/s de.' 3 üa oulubrp 
proximo,1 att} a scn"'n(a de m~riw d11 açifo prlndpal; 

J) •.. llmút;u an/1.~ do1 dtação do re« .•. 
e) .•• .11u c.·11m da suspe11SJ0 ÚHS eleiçiJcs comunique-se 11ã<1 

fKÍ ao~~ nia.s .io Tribu11DI Begionat Eleitoral do Estado 
d,., Rl>niilna, que aqu~lu pn .. "81,/~- 

f) ... u Ç#r,mliJs ... em grau de urgtnda ... " (v. t'.ls. :.Zll/21, 
1 ~~~ ' 

1 

Sem mais objeto, não pode permanecer, sozinho, o 
pedido Íim1l de ,1ue sejam d'-•,daradt:t!:I '' ... incidentalmente inconstitucionais 
as lei 96 ,, 98 do .Bst,,do de: Roraimo, por ferir a Constituição .Fcdc-!ra/' (v. fls. 
21), porquanto esse propósl.Lo só sería Viável, através da .1dio diret~r de 
inconsdtuclonnlidade, posto não sobrar qualquer resíduo de pedido cautelar, 
que possa enscju u111a ded.1roç60 IJ'1cidcnte de ínccnstítucíonalrdado, 

Todos os absurdos acüna especificados, pedidos a 
nível de liminar, pelos REQUERENTES, já perderam o seu objeto, pois os 
MUNICÍPIOS de PAÇARAJMA ~ UJRAMUTÃ já foram instalados - e não 
podem ser desimJtc1.lodos (nem hâ pedido ele dc~instalaç_,3o de tais 
MUNTC!PIÇ§); e nem há como t1·uspçndc·ten1-.9e as inslalaçõç;J desses 
MUNJCÍPJOS, já operadas e concluídas, porqul! exauridos tais atos de 
ins tnh\çõe.,, 

'Também, não há como suspenderem-se os efeitos 
de LEIS ESTADUAIS, por decisão monocrátlca liminar, em processo cautelar 1 

da competência de JuJz Fcd'=!1'al ele Primeira Instância, no qual se pretende a 
declaração inddc,1/ei· ltmtum das supostas Inconstitucionalidade e 
ilegalidade de diplomas legislativos vigentes e eficazes. 

Alem da tncompetênciu da Justiça Federal, para 
decldír sobre Ll 1.1.t!blut:11 eleitorais, lncompetõncía que, também, se estendia ao 
Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que não exerce Jurisdição 
Eleitoral, no Pats, impossível, cronologícamente, que se suspendam eleições 
Já havidas. 

Av. vine Roy 71US • Fone.: 095 6Z3. l IZ3 • Fax (09!5) 623, l 174~ 
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' 

Por outro, lado, impossível o deferimento de! 
1 

lluunar, sem a eínva da pessoa jurídica de direito público (Lei 8.437 /92), 
pc:<.lido ,1ue, inclusive, já está superado, J,)O/:!Lu que o l:l8TAD0 DE RORAIMA 
já foi citado e, também, já foram citados os Jib's<iJll"J§.Ortcs pawivos, inclusive o 
ora CONTESTANTE. 

' ' 
Finalmenl~, o grau de urg,1Ilcüt solicitadu pelos 

REQUERENTES já não mais é possível, dtante do tempo decorrido, desde que 
foi proposta a. caytC"lpr mal allnhavada, que- aqui se contesta - com os mais 
extravagantes pedídos, a nível de lim,i.nar. 

Insista-se em que o pedido final d1:1 çaufr.'1,1r é no 
sentido de q uo: 

TJ,fl ,,'llfCnr,.ü de ,n~ito V. Exda ,'cmc:r.da cm deJhJitivo ,, 
l'f,VUerÍUU em pedido ,t~ JJminllr, dL"<.'Í,Uii.IUfo Ínckfcnla/J1umte, 
in,.m,st~·1uciu11i1Js 118 Leis 96 e !16 do E.<if.i1do de Karakrla, por ferir a 
Cur1.Yb'tuiç80 Fcr.i~rt,I' (v. fl~. 21). 

' 

Ora, se os outros pedidos (extrernamente bisonhos 
e absurdos) J;!!!l'det~m u ubieto, claro esll\ que não há como sopitar declcw.tç,1o 
incidental dçinronstituckmalidaclc: ele lc:r:, esfiJ_duitis, sem que tsso se? dê para 
€ldequH.r-se o Direito a algum. caso concreto. 

r -- Do exposto, quanto ao pedido de liminar, 
formulado pelos REQUERENT!lS, o '&,"'TAlJCJ DE RORAJMA (ora 
CONTESTANTE) vem pedir seja declarado preiudícado, à mingua de objeto, 
o mesmo se dando, no que diz respeito ao pedido final. 

Vlll - l'llliLlMINAR - DA JNOBSERVÂNCL\ DO 
PHINCiPIO DO "devido processo legal" 

Inadmíssivel, "dtlf4 vçniii', a propositura 
dc11AÇÃO CAUTELAR", vinculada d uma ação possessória, em processo 
cautelar subjacente ao processo p1•ü,t~pal. 

Av. Villc R(ly 788 • Fone.: oss 623.1123 • .fax (095) 623.1J7+~ 
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l'IIOCllftAIPOIIIA Nft.AI. 
DO _,.ADO DB-A 

A mnnutenclio de.• posse. a rc.:intc:1Jração de po,9..çe e 
o inlr.'I<li(R proibitório,, a nível de liminar, são os únicos pedidos de cautela 
compatíveis com as ações po.r,sessdrias (v. Art. 92B e 932/933, do C.P.C.). 

e 

O processo das ações possessõrías é especial, 
regulado pelos artigos 920/933, do Código de Processo Civil, não adrn ítíndc 
o ajuízarnento de cautelares, porquanto todos os pedidos de cautela devem 
referir-se, especificamente, à posse e devem ser tratados, cumulativamente, 

1 em uni. mesmo processo. 

Do exposto, o EbTADO D.lJ RORAIMA requer o 
reconhecimento da nulidade.• absoluta, consistente na inobservância do 
ptincíplo do "devido prtx"lºSSCJ k"l{afl, eis que o processo de acao possessoría 
nào admite ação cautelar, quer preparatória, quér incidente, extinguindo-se, 
assim, o processo, nos termos do Incíso 267, me, IV, do Código de Processo 
Civil. 

IX - PRELIMINAR - DA T.MPOSSJUILIOALJ.E 
JURÍDICA DO PEDIDO 

É certo, então, que nlio se admite, no prQC(:'!SSO de 
aç.{o l?Q{JSÇSt1ôria pedido cautelar diverso da garantia possessória. ' 

Assim sendo, os pedidos relativos ç1 matéria 
eleltoral, os pedidos relatívos à maléria í\àmin.i5trativn (relacionados com 
instataçao de Munícípíos) e os pedidos relativos à suspensão da eficáciu de 
LEIS ESTADUAIS, todos eles, são descabidos, cru sede de cautelarvinntlada 
a processo de ação possessona. 

Av. vme Roy 7SK • Fone.: 093 623.1123 • FEl." (095) 623 l 114 ~ _/ 
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Do exposto, o ESTADO DE RORAIMA poeta a 
extínçao do processo cautelar n~ qual se acha a desconcertante ~ 
decepcíonante ação que se contesta] diante da ÍlllJ!fJSsibilida.dt.• jurídic,1 dfJ 
pedido (Art, 267, tnc, VI, do C.P.C.). 1 

X - PRELIMINAR - DA lNÉPCJA DA 
PETIÇÃO INICIAL 

e A petição inicial da ação que se contesta, como já 
se viu, traz pedidos juridicamente impossíveis e reune pedidos Incompanvels 
entre si. : 

Em prirueíro lugar, os pedidos formulados nu 
cau/(.•/.1r não têm pertínêncía com a aç.io f!OS&'SS()ria de sua vinculação 
declarada, pois semente se poderia pedir EI gumutcnç~To de E,_OS!i(~ a 
reinteg_raçÜO c/C po.~ ~ O inlerdifo proibitório, ll nível de Jimingr, enquanto 
que, no mérito, só se admite, na 12os:Jess6ria, matéria relativa à posse <.f ue se 
diz proteger, 

' Em segundo lugar, a matéria eleitoral de que cuida 
<\ cgutelarquü se contesta é Incompatível com a ~-rção po{•~•cst,âria. 

Assim, cl petição ü\.icial que se examina é 
imprestável, de todo, para qualquer fínalidade. 

C" Além do mais, não se compreende o que os 
REQUERENTES querem, com a C4 lJTE.lAR, em f.\ce da as;,_.lo princ.ili!.,u, pois 

L 

da narração dos (supostos) f.1tos ntto decorre. ICJgicamentc.~ a conclusão. 

Assim, a Inépcia da petição inicial, no caso 
vertente, preenche, de uma só vez, às hipóteses dos incisos II, IIl e IV, do 
Paragrafo único, do Art, 295, do Código de Processo Clvíl, motivo de seu 
indeferímento (Arl 295, Inciso J, do C. P.C.), com n oxtmção do processo, sem 
julgamento de mérito (Art. 267, I, do C.P.C.), o que requer o ESTADO DE 
RORAIM~. 
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1 

Xl - MÉRITO 

No que concerne à suposta 1' ~ITél Indígena Raposa 
5'trr11-d,Q:Sol1, denominação arranjada por pessoas que defendem interesses 
escusos e Inconfessãveís, ligados êl organismos tnternacionaís e a ssgmentos 
da Igreja1 comprometidos com grupos estrangeiros, é de ver-se que já 
sobreveio ato de DEMARCAÇÃO, embora sujeito a RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS. 

Segue, em anexo, a DECJSÃO do Eminente 
MINISTRO DA JUSTIÇt\, quanto à DEMARCAÇÃO da suposta "Terra 
lndlgen;i Raposa &·rra-do§ol'. · 

Se os REQUERENTES se dizem índios da 11 Terrti 
Indígena Rãpo~ !x.·TTa-do-So}', então, nenhum interesse legttímo têm, em 
mencionar a suposta II Tc.•tTa Jndíbrcn~ S6a Mill·ccs'. 

1 

1 ~ 
Pois bem; quanto à D:BMA RCAÇAO da suposta 

11 T_e.qa lndiçena Raposa Serra-do-Sol', é de ver-se que todos os povoados o a 
sede do Município de Uíramutâ estão fora de qualquer inclusão em terra 
indfgen11. 

Os REQUERENTES alegam que: 

'' Jnslalada:s a.o; munk:lpalid11dw, .~suir-~, incvimvc~lltJC!ntCt, a 
tro,wcrencÍR do sa:,hc,ri<J .im: novas muuicípio/i. i!lo a,nr~rr.·it, ,:m gcr.,t u 
inb'tiru/çtJes pdlJ/lt:.1., e priv"dlili. inaemrmltJl'-se-A (SIQ os relRÇlb d1J todu 
,11:, urdem (SIC), «"9ll&nica.$ $()dai.,; po/TtJca.<i (SIC). Lmr~<;c.J o «umaritb 
populaâQJJa/ na nova uniáadt! fw11111tiva, mp«ia/m(!flfl! f!DI ,91.J.J &ed~ fj,'fl 
a possibilic1'uJI! de' Pff!Sfal,'61> de serviço& publlt:os.. H~fc os fn:9{k11les 
•. UltlJJNAY 1Y1Pl)J1rtJ.ndo ~) fndicw • indrn d,, Mflkrw dr '11'ntm11fii, {{ltf dlf 
mu 111.: J n, unli.•ipiô, tendem ~~>lumar--so (SIC). 

Ni(1 ~ cfiflcll imagihar ldéntic.•as com,,voér1<:it1S JX:,:1:f.fm 
ocorrer em Pacaralma, içuslmcntc sede de município d« .'iio 
Mam.w(SlC)" (V. FLS. 08), 

Ora, a ação que se contesta não êstá baseada cm 
fatos, mas, em imagini!Sç1jc..•:!'J, em suposições, e1TI ~malivr1p. 

Av. Villc Roy 738 • Poue.: 09.S 623.1123 • P'a."C (09-') 623. l l 7~ 
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DO~ADOD•- 

1 

Os fatos 'l'êttt$c.fos M petiçàu inici~l, !lf:!ti~m as ~di,oe~ 
das Leis EstaduaiS ns. 96 e 98 (v. üs. 10, 

1dos autos do processo cautelar), matéria de 
direito - e não de fato, como convém à ação possessôria principal 1! 

1 
A, &. 12. os REQUERENTES referem-se aos povoados 

de Vih, Pert?ira, Uirllmutã, Mutum e 5oc:ó, fatos antlgos, que Jd contam com decêruoe, 
como se fcesem os que subsidi~sesem a a<;âo cautclAr q1,1c se contesta, numa 
demcnstreçãe do n,&-fé preecssual i.t111,;h~ssível 

e ... 
1 

A treneformeção de PACARAIM"A em 11Zona rle livro 
Comérr:iri1 (v, t\lcgaçào de fls. 12 • petição inicial • cautelar), através de atos 
praticados na esfera federal, nada tem com a críação do MUN!dPJO DJJ 
UIRAMUTÃ e nem mesmo com, a criação do próprio .MUMCIPJO DE 
PAC.11.RAIMA; essa ctlegaçao faz pro~a, precisamente, de que o local não se 
caracteriza como ãrca in~H~cm,. 

Enfim, nenhum fato foi trazído, que posse subsidiM o 
peditio c.,utelar de medidas eleitorais, de suspensão da eficácia de LEIS 
ESTADUAIS e. de declaracãc da lnconstítucíonelídade de leis estaduais. 

Não há, efetivamente, o que contestar, em termos 
fdticos, porque não hã. fotos Q serem contestados. 

De qualquer forma, pa.ra que não se venha a alegar 
preclusao, o ESTADO DE RORAIMA vem dizer, sobre a matérta encabeçada 
pelo título II • DOS FATOS (fls, 10/12), que as Leis Estaduais ns, 96 e 98 
foram edil.adas pelo Poder Legislativo do ESTADO DE RORAIMA e 
sancionadas pelo GOVERNADOR DO ESTADO, além de outras leis de 
críaçao de novos MUNJCÍPJOb; além de PACAR'AfM'A e Vfl?.I\MUTÃi que os 
eleitores dos atuai~ MUNJÇ(P!Ofi de UJRAMUTÃ e de PACARA.lMA 
paruclparam de plebiscitos, conduzidos pela Justiça Eleitoral, inclusive os 
indios integrudcs à comunhão nacional (eleitores]. Os cidadãos decidiram 
pela emancipação dos MUNfç!PlOS de IJ!RAMUTÁ e de PACARAJMA. 
para p,1rticipllr, asstm, dos processos da criação dessas novas pessoas 
jurídlcas de direito pübítco Interno, que as eleições i\ as díplornaçõce dos 
PREFEITOS MUNICIPAJS e VEREADORES desses MUNICÍPIOS 
obedeceram a todos os prlnctpíos legai~ e constitucionais; que a "Tcrr,i 
fn.dfg,·na Sft(> Marcos', embora demarcada e homologada, não se acha inscrita 
no ReBistro Imobiliário, cm Iace de dlllgênclas, e quf' o processe 
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admirustraüvo foi reaberto, para que o contraditório se instalasse, com 
eficácia suspensiva sobre os atos de demarcação e de hcmologaçào, conforme 
o que bem expôs o E.9TADO DE RORAIMA, em sua contestação, nos autos 
do prot:esso principal, cujos termos ~ão, aqui, adotados, tntegralmente: que 
as supostas 1' Terra fndf&ena S4o Marr:o ... .J1 e II Terra lndíge11a Rapos..1 Serrn-çlu- 
59!1 nunca existiram, em bloco contínuo, sendo uma criaçao da PUNA! e de 

1 

entidades estrangeiras, que querem formar uma grande gleba de terras, na 
Amazônia Brasileira, visando, no I que se sabe, a alguma espécie de 11intcmadonalizaçJld' da regiãu; que as sedes cio MUNJCIPIO DE 
Jl!EAMl7I'Ã e do MUNICÍPIO DE PACAR'A/11,t.4 nunca foram II Terras 
Jndf/Jc.•mta', porque nelas jlló'U\is existiram ín: . .lios, em caráter permanente, isto 
é, ocupando-as na forma característíca deasa modalidade de terras) 'lue não 
há qualquer estratégia, da qual tenha partidpado o h''STA.DO DB RORAIMA, 
visando ao esbulho possessório de terras Indígenas, que não participou e nem: 
partícípa de conflitos entre índios e não-Indios. que a criação, hA muitos anos 
atrés, dos Municípios de Nosmandía e Bonfim, conforme o que conala de fls, 
12, não contou com qualquer participação do J3STAD0 DE RORAIMA, 
porque, na época, vtvía-se a realidade do então 1'h'RRFTÓRIO FEDERAL DH 
R'ORAJMIL; eníhn, que o ES1'AD0 DE RORAIMA não praticou e nem c"~lií a 
praticar alo aleum, contra os REQUERENTES. 

e .. 

O J:iSi'/'ADO DE RORAIMA experimentou confortu 
e alento, diante da DECISÃO do Excelso SUPREMO TRIBUNAL FF.DERAL, 
de não conhecímento da AÇÃO DIRETA IJE INCONSTITUCIONALIDADE, 
proposta pelo Eminente Procurador-Geral da República, diante da claridade 
do entendimento da que há uma gama de aspectos f.\ticos a serem analisados, 
que tornam inviável a pretensão da FUNAI e, evidentemente, das ONG's e 
outras entidades estrangeiras, no sentido de inviabilizar o RSTADO DF. 
RORAJA,IA e o MUNICÍPI001.·a CONTiiSTANTE, em particular. 

• Além dtsso, no processo adnurnstrativo dy 
DEMARCAÇAO da suposta e pretendida II Tc.·rr,1 Jndtccna Rapo~ Sc.-rrn-do~ 
Sol', o Eminente MIJ.'JlSTRO DA JU~'flÇA já emitiu DECISÃO declarando 
não serem áreas indígenas a sede do MUNJC.ÍPIO DE (JJRAM07'Ã e as áreas 
urbanas e adjacências de todas as VTLAS exíatentes nu interior do 
Ml.11vICIP!O, além da. 11Fnzqnda Guanabara" e outras propried.tdcs privadas 
Iítuladas. 

17 
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Assim sendo, o F,STADO DH RORAIMA não vê por 
que admHit-se c1 éautel.lror,, 1.:ontest&i:!Q e, mesmo, l!I t,.;ão possessóría principal, 11ot· 
dcscnbidc,s un,a e outra. ' 

C· 

A adio a,u«tln1.: q u~ se contesta, então, não estií1 

baseada em fatoi;, mas, em v~1-=ives j6. sovadas pela Diocese de Ro1·,11mc1, dt1 Jgreja 
Católica Apcstoltca Romano, pela FUNAl, por um ou dois Procuradores da 
Rcpúhlk,t que pt1:i:umun por Rorainia e que !,f:! deixaram influencíar por grupos 
compromeudos com toda .1 sorte de mentiras e L1e 111011h1gens, visando à 
i11vidbill.z:ação do prõprío Pais, no Est"",;f.~ de Roraime. 

O llue se pretende é enganar íl JUSTIÇA, ,ü.ndc\ 1.1uc, 
depois SI.'! venha u desecbrtr a n'\á-t~ dos qi.té ,'l:.~un d~ir~m. 

P,1rt1 LHntv, surgem pessoas, com ttt.;tit'!'õ judiciais as mais 
diescunf:!xai;, com artifícios e arranjos extrnvngantee ~, na mniorla das vezes 
hililriantei;, totalmente a lhetos n. realidade. 

Confiam os que assim .\geni, no desconhecimento dos 
Eminentes juízes Federais e ProcUl'aLiores d11 República, "d,,ttt vcnia", que, vindo de 
outros centros e ocupados i;um u1úmeros assuntos, não dispõe do t~mpQ necessãrio .s 
mc1turn.c;ão desses temas. 

Já ~ hora desses mdivíduos prUL:urc1r~m outras espécie~ 
de ações judlciolis, pv1:1t~, q1Jc a posses..,;órla, do processo príncipal, mio os l~Ytmt 11 
éx{to algum: posto que foi escolhidi:\1 inçouotamenle, pon1uc não se impede a 
tlfü:ácia de LEIS ESTADUAIS ou de qualquer esfera legifernnle, através de ações 
possess6rins. A crença desses indivíduos de que a ação ppssossória 
pod~rh\ ser uma invtin,iiu aproveitável, deve-se a UU\ C.l!>Q, V(.'UtriLlu em outro 
ESTA.DO da f.'l'!derai;zio, cm outras ci.rclmstâni:i.is - o ,te "S,u1to AnlOnlo dos Cacetes" 
(ou coisa parecida). Em virtude dessa questêo totalmente diversa dos t.a!m1> <lo 
MUN!ÇfPIO l)H UIHAMV/.'IÍ e do MUNTÇIPTO DB l'ACtlRAIMA, em Roratrna. 
alguns dos mal intencionados comprometídos com inll:!resses escusos, ~m Roraíma, 
supõem que o Poder Judiciál'io se deixar., ene;at1~r, pHra retirar tias ddadc.'i de 
UIR/\MUTÂ é de PACCARI\/M/1, dos Povoados sttuados no interior desses 
MUN!CfrlOS e d~;'" tndmer,,s (azen1.ias e outras áreas de ocupação ntlo-íJidin J 

existentes no perímetro dessas unidades munidp.11 autônome, pessoas que ali se 
encontnm, e f.li residem e tl'ab<'llhi.'!n., e1 decêntos e, dM, cm al~n~ ,·<tst>S, hil mais dt~ 
um Sé~~\JlO, sem nunca terem tido qualquer desentendimento com um indígena, 
sequer, porqu(' não ~,çup1:'ll'n terras indlgen8s, na acepção constil'ucionnl do termo. 

18 
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1 
Teinto no MUNTdPIO DE VfR(lM(n'Ã, quanto mi 

MUNICIPIO DE J'ACARAIMA. há fazendas tituladas, até, além de várias outras 
não tituladas, em cujas terras nunca se teve noticia da exíatôncíe de índíoe, 

1 
Mas, os Interessados em criar uma grande área 

Indígena continua, procuram arranjar 05 artiffctos e ardís mais condenáveis, 
na pretensão de obterem uma decísã9 jud~dat que secríííq ue os brasileiros, os 
roraímenses e os cidadãos de UIRAM'UTA e de PAC4RA!AMA, expulsando 
os d~ seus rincões. 

(:·· Ili - DO PEDIDO 1:rNAL Df IMPROCEDÊNCIA 

As fotografías que se acham às fls. 271/2W e, 
281/298, dos autos do PHOCESSO PRINCIPAL (Proc. 95.0000683-1.:1) bem: 
fazem prova de que o MUNJCÍPJO DE UIRAMU'l'Ã e o MUNTÇÍPIO DE 
PAÇARAIMA têm, como cidades sedes, i\rc11:, <-1ue não apresentam quaisquer 
das características de II Terra lndÍbrctia", "stricto sensu' e que tem Povoados, 
com respectivas áreas urbanas, faz~ndas e terras devolutas, nas mesmas 
ccndíções. · 

1 

bssa matéria está, ainda, sendo objeto de análise, a 
nível admírustratlvo, no PROCESSO: de DEMARCAÇÃO da suposta "Terra 
Iildít;eru1 Raposa Serra..cJo-SoJ' e no reexame do PROCESSO de 
DEMARCAÇÃO da "Tert'a Indfçena $ão Mm:os'. 

(:' O fü'TADO DE RORAIMA Lom1:1, por empréstimo 
as fotografias cm referência, como S€ estivessem a,11,.1.i, no processo da 
c.c1uteiar que se contesta. 

O h"'STADO DE RORAIMA está juntando aos 
autos do PROCESSO PRINCIPAL, cópia de inteiro teor da DECISÃO do: 
Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de não conhecimento da AÇÃO 
DIRETA DE lNCONSTil'UCIONALlDADE das LEIS ESTADUAIS 96 u 98, 
em que a ma léria foi muito bem abordada, valendo-se de tal documento, mm 
a finalidade de comprovar suas alegações e, requer seja t:?le tomado, por 
empréstimo, do PROCl=:SSO PRIN'CIPAL, parn v processo cautelar no qual se 
vê a ação que Sê contesta. ' 
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! 
Também nos au Los do PROCESSO PRINClP AL a 

DECISÃO do Emlnente MINISTRO DA JUSTIÇA, de DEMARCAÇÃO da 
suposta 11 [~rra Indígena RapO§i! Sem,-do-Sg!1, documento no qual ficam 
declaradas como áreas nao-índígene a sede do Munícípío de UIRAMUTÃ e', 
todos os povoados daquele novo MUNICÍPIO, a fim de fique bem 
evidenciada a má-fé dos REQUERBNjfES. 

Colhe, o : ESTADO DB RORAIMA, todos os 
documentos e todos os demais elementos probatórios do PROCESSO 
PRINCIPAL, como provas, neste processo; das alegações contidas nesta 
contestação, 

Protesta o EtiTADO DE RORAIMA por fazer mais 
prova, quer pericial, quer documental, quer testemunhal. 

Requer os depoimentos pessoais dos 
REQUfütENTES para que esclareçam dúvidas, em audiência. 

Impugna o texto denominado 11RORAIMA: UM1, 

ESíADO DE VIOLÊNCIA Il\l'STITUCIONALIZADA", de fls. 61 a 66, purque 
não autenticada a cópia apresentada e porque supostamente ~,sina.do pelo 
Více-coordenadcr do CIR, uma entidade ligada à DlOCF..SE DE BOA VISI'A, 
da qual recebe ordens, tratando-se: de uma versão unilateral, de conteúdo 
inverídico, parcial e tendencíoso. 

Os maelnhas, cujas cópias estão às fls, 38 e 39 são 
impugnados, também, porque fabricados pela FUN.4[, entidade 
compromctídn com a pretensão desmensurado dos Interessados cm causar 
prejuízos ao MLfNí..CÍPIO OH UIRAMU'l'Ã, ao MUNrCIPIO DE 
PARA G4JR'lt ao ESTADO DE RORAIMA e 110 PAÍS, lendo como pretexto a 
causa indígenn, explorada, rnescrupulosamente, por órgãos e entes, para 
ftnehdades escusas. 
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Por fim, o ESTADO DH RORATMA requer, aqui; 
que, se superadas as liminares - o que se admite para argumentar, apenas~; 
sobrevenha, então, no mérito, decísãc de Irnprocedêncía da ersiiêJ cau,e/ar que 
se coníeeta. · 

(-.,, 
·- 

i 
Com a Improcedência da ação cautelar ora 

contestada, o ESTADO DE RORAIMA requer a condenação dos 
REQUERENTf.S no pagamento das custas e de honorários advocauctos, estes 
arbitrados por Vossa Excelênda, em valor consentâneo com o trabalho da 
defesa e com a dignidade da Advocacia, bem como nas sanções relativas à 
litigância de má~fé por eles demonstrada. 

' 

Boa Vistà, 01 de janeiro 
----- ..- ~-,s;;;; 2 

./ ... 
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MlNl~'l'É.RIO PÚBLICO F&DERAL 

J'Jl.(.X;URII.POIUA DI\ JW'U&n.lCI\ NO rsr~ DE lOllAIMA 

l:\IST1TU1 o SOL.1CH\MB1ENTAL 

d 1 >i ·····-······· j .. ... / 
coo (j)(b:J) </J q) ...... , ...................•....... -, .•..•. _ .. __ 

EXCELENI1SS1M0(A) SENHOR(A) OOUTOR(A)/ JUIZ(A) l:'J::IJl::RAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁIUA FEDERAI. DO 1;8TAD0 L>.! RORAIMA. 

! 

e .'.• r- 't 
f •' 

~ .. 
• !~-. 
0) 

('. ~\X.~~ N" IJ7.tXX>lJ.:iZO-~. Autur. NWN<..> l,AL& e 
OUTRO. Réu: FSI'ADO DE .llúRAIMA E OtJrk.OS 
l'EÇ.A: f'ROMOÇ'.ACI. 

... ~ .. 
D 1 O - 9 8-;; 
' - 

.. 
~ ,., 

e;.'.\ 
r .. , ...• 
(} 

.r,,: 

(.) •• 

O MINlSTÉRió PÚBUCô l'f!t>ERAL, pelo Procurador 
da Repáblica inffü-assirutdo, em atendimento ao r, Despacho de fls. 187, comparece 
à digna presença d.e Vossa Excelência para, no exercício de suas atribuições legais 
de custos legls, aduzir e requerer o que se segue: 

e ..... 
Douto ór~ãojulgador. 

Tt'lllã-:se ee A1rào Caul.clal' Inonm\ada mtentarui. p01· 

Nelino Gfllé e Outro contra o t::stad.o de Roraima e os recém instalados municípios de 

Pacaraima e Ulranmtã, que objetivava, irticialntc~te, a concessão de medida cautelar 
que suspendesse a insta.liiç.\o destes municípios, bem como suspendesse também, até 
sentença. de mérito da ação principal, os efeitos das Leis estaduais de n.0s 96 e 98, 
ambas de 17 de outubro de 1995, e, por úítímo, a 
muttidpais , já realiz.ada.s, do dia 03 de outubro de 1996. 

.... -.~---'- .. -·· .. ------·------~-------------------- J3 
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MINISTÉRIO PÚBl,ICO l'.ED.t.KAL 
I'I.OCUJ.ADOIIA DA llEl'ÚBIJCA NO ~81'ADO Dli JlO&AJMA 

Citados furam os réus> os quais representados pelo 
mesmo causídioo, apresentaram suas con testaçóes !as fls. 122/ 18 7. 

Visms ao Pal;"quet, f.lfl.: 18 7. 

i.. 

Apesar da. rcgu.uu·idade da marcha processual, este 

órgao mínístcríal, fü1ali&1.ndó a inicial que oríginou o presente feito, atenta para o 
1 

tato de que ainda não foram cita.dos para integrarem o pólo ativo a União federal e 
a Fundação Nacional do Índio ~ fUNAI, na qualidade de Iítisconsortes necessaríos, 
conforme fora pedido pelos autores (fü. 2 I), 1 

Atenta, a.inda, ao ana.lisa.r ô conteúdo das contestações 
dós réus, que os mesmos argüiram, cm prelíminares, matérias referentes às 
condições da ação (ilcgltimldadc atívs) bem como à inépcia da inicial e à nulidade 
da citação, nui.térias estas, porltlnto, constantes do art, 301 do l'.PC, aos quais, no 
procedimento ordinário, requereriam a intimaç4o' dos autores para que sobre elas se 
manifestassem, nos termos do art, 3.27, vcdüs: 

'--· 

"Art. 32 7. se o réu à.legar qualquer das matérias 
1 

enumeradas no art. 30 l , o jui.2 mandará ouvir o 
autor no prazo de 10 (dez dias), permitindo-lhe a 
proouçao de prova documental (.grifo nosso). 
Veriilcando a cxist~ncia de irregularidades ou de 
nulidades sariá.veis, o juiz manda.d. supri·!M, fixando 
à parte prazo nunca superior a 30 (trinta) dias." 

fr.a.lutar ~ria a aplicação a.na.lógica dclrtc dil~fX)Ritivfl no 
i,1-.::.u.utt, Dltt.~.!.!ô ~.u1ti,1~1·, ~.m oL~.!.(.t"Y!Ut~.1.1 40 i,1·uii=1t,1ó ).)l\.~~.!:i!l:lt1.,J i:-on~l1lua:1õnt1.J 

Ju "u11LL.u.lil~liu, 1:. pau, AWAilia.1. uo:1 fuun'"i'Au Ju (i.,n, 1o,uuv"u1o,iun,:;uiu \.h.,.~l" ~L~U 

jud.ica.nte. 

face ao exposto, o .l\.'.linistério Público federal promove 

pela realização '11:t ,.;itctvlw '100 liliwon~II'lc:.s aut~.n.-:;; - FUNAI e UNIÃO FEDERAL 
1 

'··- .. ---·······-· ----... -·---------------- 
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MlNlfflRlO PUBLICO ftDl!KAL 
l'KOCUIADOIW\ 1.)1\ utul!IL.tCA NO E.n'ÃDO U.ll ltOIWMA 

para que, se quiserem, integrem o feito, bem como pela aplicação analógica ao art. 
327 do C~ caso assim entenda este douto Juízo, com a conseqüente íntituação das 
Autores, a fittt de que lhes seja dada opcrrtuni~c de se manifestarem sobre as 
preliminares lcva11ta.das pelos réus, 1 

Boa vista (RR)1 0.2 de 'rcverdto de 1998. 
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