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EXMO. PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

O CONSELHO INOIGENA DE RORAIMA-CIR, entidade cMI sem fins lucrativos, 
destinada à defesa dos direitos e Interesses Indígenas neste Estado, vem à 
respeito do despacho do Ministro Nelson Jobim. de 24 de dezembro passado. 
del:ermlnamfo j FUNAJ que reduza a terra indlgena Raposa/Serra do Sol, expressar 
os mais profundos sel\tlmentos de replldlo e lnd\gnação. fazendo à.$ ngulntes 
con8'deraçc,n; 

- o Ministro Jobim em seu Despaçho reconhece a ocuPa,10 traãlcional Jndfgena 
sobre a terra Raposa/Serra do Sol, conforme ldenHflcada em 1993 e rechaça as 
conteataçlSea oferecidas por fazendeiros e o Grwemo do Estado alegando que •0$ 
arr,umentM esgrlm/d0$ pelos contestantes nlo se mostr&ram juridicamente 
procsdent.ff". 

Na análise do mérito das contestações oferecidas o despacho é çategórico: •No 
márlto> o Jev&ntamento antropológico, eonclushlo quanto il ocupaf}fo tradicional 
lndlgt1n• da drea em questso, goza de presungso «_lurls tantum• de veracidade, 
011bendo fl0$ contestantes mlni«rar as provas que deacaracterizam o llld/flflnllto 
da$ tem1s. No cno ,,,_nte tais provaa nAo fonlm ffllfu .•• t,. (Grifo l10880) 

Oepols de demonstrar a fnconsJstêncta Jurídica das constestações oferecidas, 
aftrma novamente que "do lmprocedéntes, por con3egu1nte as contesta~ do 
E&tedo de Roraima e do Munlclpfo dn NormandlB..,, 

Com refaçifo as conteataç&,s dos fazendeiros aflnna: ••. Por Igual n6o s6o 
proo«Jentea, do ponto de vista Jurldlto, a.s oonte.staql'Jea dllduzlds~ pe/08 
pf8lsna08 pmpr/tJtárlos de lmdvai&; Jncrustado8 na drea demarcada. 

08 Mlsrldo8 conleatanta, n6o fJzemm pmva de domln/o ou pane. sntertores 6 
Constltult;Mo de 1934, que possam desconfigurar a t)(;UplH}lío lndlr,ena dtt étea 
demsfCllda. A mti1Jorl9 delH ,espalda $118 pmtendo em e8Cf'/tura$ de aqu/afr;6o 
de 1)0888 e benfeitorias que logtou registrar no cartório lmoblll61lo. Ma.s nenhum 
deles comprova ocupaç6o psltlcular anterior à profet;6o con&tltuclon11/ das terras 
lndlgenaa.,,, (Grifo no•.so) 

- No entanto, o mesmo alega que as contestaç6es d& 9 fazendeiros •flmbOra n6o 
contenham elementos suficlent88 pat8 elidir, por si sds-, a caracterizaçlo 
lndlgena das telflls que ocupam, CfNnPn>vam_ c:onludo htlverem ntC9bJdo 
tltulat;(Jes dl,$ áreas por parte do Instituto Nacional de Colonlza~lo e Reforma 
Agmna~ que a.s outorgou com bae em levantamento antmpolóok;o ant#'/Or s l.llllll 
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éXCluJm f9Js área8 da de1Jmltag6o lndlllf'I'$ snt•o '9/ta. Tal t:Jroun8t/Jncla faz oom 
que es.sa.s stt.uaç&JB tenham um exame éspéCl&I, a Hr feito em Item 4Usequente 
dsM6' de&pacho. • 

1: feita também refertncia especifica ao contestante. fazendeiro, Newton Tavares. 
que sempm aglU com Ylolêncta contra as cinco aldetaa localiZadaa dentro da 
fazenda por ele pretendida. os conflitos existentes leVaram a FUNAI~ em 1987, a 
Interditar a é.rea. Nlo sendo esta ação 9Uflclente, no entanto~ para Impedir a 
Violência do fazendeiro, que culminou em 1990 corn o assassinato de dois lndlos 
macUXlt pelo vaqueiro da. tazenda, Manuel Ferreira dos Santos. 

Diz o despacho: '"Em altusr;•o anflloga. se encontra o contestante M1wto11 
Tavares, "Fazenda Guanabara"' (pro,;, f10. f .2M/96J. o qual, embont nlo 
documente IIUflclentemente • cadela domlnlal mlnlll.tra lndlclos de oau,>ft9fo 
dnde o C01ffe90 do doulo. além de ter sido vencedor em a~o di8f;rimi11Btória 
moVida pelo fNCRA. Talll clrcunstsnctas Jgua/mer,te dflterminam exame em 
separado a nr feito subsequente.ª (grifos e sublinha nossos) 

~ Depola de confirmar que "No preaent.e ca.so, o laudo antropológloo e o mlotórlo 
ou psrecert~ publlcado no Diário Oflc/&I da Unllo (f/Ba. 88181 e 137/142 do 
proc. 880193) materlalaam levantamento técnico concludente no aentldo de &ar a 
éma dt1Jlmltada de ocups,;60 t/"IJdltlDnlll tlM (lfU/)0$ /ndl(Jtllflls Macuxl, lngarlk6 e 
Patamona, i11tegn;antea de unidades étnicas mais ampla.a conheclda.s como kapon 
e Pemoll". o Mfnl9tro re9ôlwle, fnet,tnpreenatvetménte, fa%er "fJ8tllJSIJO$ 9)u&1.n. 
dlt.ados pelo lnt.eresa público em preservar núcleos populacionais n~o lndlgenas, 
J4 COll$O/ldlldo$ ou em rNgUardtJr ~Jt.uat;&t~ jurldlcDa eatabeleoltlas pelo próprio 
Poder Público Federal.» 

E, em nome ctesdes '"pequenos ajustes*'. tio Improcedentes do ponto de vista 
Jurfdfco quanto at contestaçlSea apresentadas. o Ministro Jobim determina à FUNAI 
que recorte a terra lndigena. deVldamente identlftcada pelo mesmo órgão, como ele 
contraditoriamente reconhece em seu ultrajante despachl), excluindo dela cinco vnaa 
de garimpo. as fazendas que tenham Ututos expedidos pelo INCRA apartlr de 1982, 
as estradas e a fazenda de Newton Tavaresl . 

•. A declsAo de Jobim é absolut&mente contrérta o que dlspfte a Constituição 
Brasileira •m $•us artigo$ 231 e 232. O pa.-.grafo 60. que ãiz: •• Slo mtlO$ • 
extintos. não produzindo efettos Jurtdlcos. os atot que tenham por objeto a 
ocupação, o domlnfo e a posse das terras a que se refere este artrgo. ou a 
exploração daa riqueza.a natural& do -aolo, doa rtr,a r: dos lagos netas EOOetentea, 
ressalvado relevante interesse público da União. segundo o que dteposer lef 
complemêntar. não gerando a nuHdade e a extinção direito a lndenlmçlo ou açaes 
contra a Umlo. salvo. na forma da lei. quanto às benfeitorias deMdas da 
ocupação de boa fé• foi totalmente violado e em seu despacho o MlnlatrO nam ao 
meno, •• di o trabalho de se refenr a ele, oMdand~o pura e simplesmente. 
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Se os fazendeiros que constntaram, comprovaram ter titulo expedido pelo INCRA, 
Isto tio somente os habtHta a reclamar Indenização. pois o tftúlo lhes confere boa fé 
na ocopaçlo. 

Além dO mata, é arbttrarlo que o Ministro da JustiÇa determine administrativamente 
a excluslo de tltulos prl\lados de pessoas que não contestaram ou o fizeram fora 
do prazo. Se não, atém de servir para reduzir as terras indlgenas, para que mais 
aerve o malf•Clado Decreto 1. 775/96? 

O Mfnlttro Jobbfm argumentou a favor deste decreto que ele seMNia para e\lfter 
aç6es Jurfdicas posteriores e contrárias ao ato de demarcação. Mas ao contrário, a 
partir da edição do decreto, os contestantes não satl8feftos entraram com aoOes 
Jur(dtcas contra despachos do Ministro que rejeitaram contestaçaes oferecidas. No 
ca90 da Raposa/8$ml do SoJ o Governo do Estado J6 anunciou publleamente que 
vai cOlocar adVOQacioa dlsponlvela para os fazendeiros qUe nlo concordam com o 
despacho e o CIR, certamente, também o contestará: Judicialmente. 

A decialo e,cpressa no Despacho no. ao. do dia 24. é totalm&nte. lnacelável 
porque legitima o esbulho de terras indígenas e perpetua as violações dos seus 
direitos, praticados por particulares e por órgãos e agentes do Estado, não 
devendo portanto, ser efetivada em Portaria. 

Em abril de 1994~ o CIR divulgou documento Intitulado .,Roraima um Estado de 
Vlolêncfa fn~ltuclonaffd'ada .• onde denuncia a partfcfpaçlo de agentes e órglos do 
Estado de Roraima, na prática de crime& contra os lndlo&. Em junho de 1994, 
estimulada por este documento, a entidade americana Amerfcas Watch produziu um 
relatório de 30 pigina• 90bre esta9 \liolaç6es, após 'litllar Roraima. Em março de 
1995. a Sulvlvaf lntematfonal fez tllffll subml•••o à comi.elo de Direitos Humanos 
da ONU, denunciando a situação de vtotêncta lnstltUclonalfzada. contra os lndios a a 
Jmpuntdade no Estado de Roraima. o relatório da Coordena~o GeraJ de Defesa 
dos Direitos lndlgenas, da FUNAI, sobre o ano de 1994. publicado em meados de 
1995. aponta o Estado de Roraima como o •que apresentou o maior ntlmera de 
agressões aos lndios e suas comuntdad&s contando, para isso, com a 
complacêncta do Governo EstadUal de então.,. 

Em 1995, o ClR, a Amer1~$ Watch f:t a $nlldade CEJIL. peticionaram à Comissão 
lnteramer1cana de Direitos Humanos da OEA. apresentando o caso de um menor 
macwct, preso legalmente e morto por espancamento por poDclals. civis. dentro da 
Polícia Civil de Normandia, em 1988, sem que o caso tenha sido levado a 
Julgamento até hoje. Nos últimos 8 anos somam 12 os lndloa macuxl da 
RaposatSerra do sor assasSfnados. sem que nenhum r•sponsávef tenha. sido 
punido. . . 

A esp(&rta decisão de nlo reconhecer como terra lndlgena 'Ãlas de garimpo. 
fazendas que tenham tftulos sxpedldo1t pelo INCRA a partir de 1982 • as- estrada,s,, 
locatlmdos dentro da é.rea ldentltlcada pêka FUNAI em 1993. h?tgltlrna todas a• 
violências praticadas contra O& Macuxt, Jngarikó, Wapixana e Taurepang e é um 
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atentado contra a Constituição Braslleira, represf)tltando série ameaça a todas.•• 
outras Areaa que ainda nlo foram demarcadas. 

o CtR continuará trabalhando para que os direitos doa fndlos em Roraima sejam 
reconhecidos e denunciando as açõe& alnti-indfgenas do Governo do Estado de 
Roraima. neste (lltlmo ato respaldadas pelo Ministro da Justiça. 

Nós contamos com a sua Intervenção pare que a legttlmação da lnva•lo de terras 
indfgenas por fàzencterros e garfmpefros e atos «egat. de Govemoa de Estado não 
se concretize através de Portaria. A de$1o salomõnlca do despacho de Jobim 
atém de inconstftucionaf, se for efetlVada, perpetuará os conflitos entre índios e 
garimpeiros. fazendeiros e o Govemo dG Estado. é nec&aaãrla a expedlcAo da 
Portaria de Demarcação da terra lndlgena em sua lntegridad&, conforme 
Identificada pela FUNAI. 

O CIR requer assim. que V. Exa. receba urgentemente uma c011119do de fndlo.9, 
antropólogos, par1amentares e advogados da causa indfgena. para discutir a 
lnaceitàVel declslo do Ministro Jobim e o Decreto 1. 775196, que a deu origem, e 
que enquanto Isso, não seja editada Portaria do Ministro da Justiça retalhando a 
terra Raposa/Serra do Sol. 

Boa Vista. 7 de Janeiro de 1997. 

Atenciosamente* 

~jJLJJJii -~ 
José Adalberto Silva 

Vice-coordenador do CIR 
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