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07/11/.!]6 PLENÁRIO 

ACAO DIREl'A DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1512 -5 RORAIMA 

REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA 
REQUERIDO: GOVGRN/\DOR DO EST/\DO DE ROIU\IMJ\ 

. REQUERIDO: 1\SSBMBLI.HJ\ LEGISLJ\TIVJ\ DO ESTJ\00 DE RORAIMA 

O SBNIJOR MINISTRO MAURÍCIO CORRB/\.: O Procurador-Geral da 

Repúblicu requer medida c aut.e La.r em ação direta de 

inconstitucionalidade para ver 'suspensa a eficácia de expressões 

contidas nos artigos terceiros das Leis nºs. 96 e 98, ambas de 

17.10.95 do Estado de Roraima, que criaram os Municípios de 

Pacaraima e Uiramutã, na parte em que determinam que as suas sedes 

sedio irn::talodns nas Vil PS com as mesmos nomes, situadas em áreas . 
ind:(gcnns..:1 

:J.. !:,<lo .-w H~Ju.inte:J as cxp r ec nõo a Lmpuqnerda s , que grifo 

no contexto das disposições legais que as contêm, in verbis: 

Lei nº 96, de 17.10.95 

"Art. 3 º A sede do Município será a Vila Pacaraima, , e 

sua instalação ocorrerá no dia 1º de janeiro de 1997, com a 

posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e Vereadores eleitos em 

03 de outubro de 1996.n 

Lei nº 98, de 17.10.95 

"Art. 3º A sede do Município será a Vila do Uiramutã, e 

sua instalação ocorrerá no dia 1° de janeiro de 1997, com a 
porrno do Prc[eilo, V.i.ce-P.r-<..!fe.i.to e Vero.::1<loreo uLe Lt oe em OJ 

,, 

de outubro de 1996.n 

3. Esclarece que a 

subscrita pela Presidente em 

$ERVl!_:DS l~-E: }!!'lTIIS, I -=Gl31T,·: ~ 'f.'.:':1.!GNATO 
~ ;si;:01 t: .. W·> 1:f:. TI. 1.1,.1··· ·• ~ .. klO 

\1/A•J;H:1~ r.,t-r:í.~ ··· .:.;, · ''·· 1,1·1,-t.·111 
J03~Ct'l:lth.'.°·r·:.·· ·1 1·'.:'i, f1';.• ,,,. 

, , .•.•: !\.lr1fd~ I,_ , : '/ ~ < ! r , , : • • • IJ.<:i !l!:('1; 
sua 1Iju.c1at1 v~Ar,esul.t.a.11,tôe repre 

exerc~Ce~.P'.·i:çl.r:.t Fu8l51~P,ji<ib9faci?n~l. 
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FUNJ\I, protoco.L I z,1e.la u111 13. O 9. 9G, e tle pedido do Ministro da 

Justiça, afirmando que "ns sedes desses novos tuun Lc Lp í o s estão 

situadas no interior das terras indígenas Raposa Serra do Sol e São 

Marcos, que se encontram afetadas constitucionalmente às etnias 

Macuxi, Wapixana, Taurepang e Ingari có" . 

4. Acrescenta que tais 5reas indígenas "estão em fase final 

de deme r ceição ou j ú foram demeu-cadu s com homologação por Decreto 

Presidencial, restando apenas o reglstro no Cartório de Registro de 

Imóveis e na Secretaria do Patrimônio da União". 

5. Transcreve parte da m.::inifestnção unfinime da 1" Câmara de 
Coo nJn11,.11;~io e Rcvü;~io do M.l11ü1tér.lo Púb.l Lco Federal (Matéria 

Constitucional), de 27.09.96, que conclui pelêl .i.nconstitucion.::ilidade 

parcial das referidas Leis (fls. 160/175). 

6. l\lega que llfl ofensa no art. 231, §§ 1º e 6º, da 

Constituição, que reconhecem élOS índios os direitos originários . . 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam e declara nulos os atos 

que tenham por objeto .::i ocupação, o domínio e a posse das referidas 

terras por·terceiros. 

7. Vendo prem.!lltuH o fum111us bon i juris et pe r i cu Lum in mora 

e considerando ü Lm.i nôric.i e de c on I 11 tos com él8 populações indígenas 

naquelas á r e a a , pede medida liminar ( I Ls . 2/7) . Junta documentos 

{fls. 8/175). 

É o relatório. 
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V O T 

O S8N1IOR MINISTRO MJ\URÍCIO CORRf:/\ (Relator) : Para uma 

melhor ilustração dos (atos relacionados com a presente ação, 

parece-me esclarecedor que 9c [aç" um ligeiro cr-icorço histúr lco, 

sobre a origem dos contornos que os envolvem. 

A área em que se situam os municípios ora criados por 

leis do Estado de Roraima, desde os primeiros apontamentos acerca de 

sua origem, registra a presença dos índios Macuxi, Ingaricó, 

Taurepang, wep i xene e Patamona. Tanto é que em 1768 o Vigário-Geral 

do Rio Negro, José Monteiro de Noronha, anotava em seu II Roteiro de 

Viagem do Pará até às Últimas Colônias do Sertão da Província", a 

existência nos altos dos formadores do Rio Branco, dos Macuxi, que 

era o grupo nativo predominanteme~te majoritário naquelas cercanias. 

2. Antes mesmo da chegada dos portugueses, holandeses da 

Compa11llia das Índias Ocidentais queixavam-se de não poderem 

atrnvenr:1.::ir ao margens do 1--Jo Uupunuui cm vlrtude da guerra que então 

se travava entre os .í nd l on Macuxi e wap i xane . Em caráter definitivo, 

contudo, os portugueses s6 ali chegaram em 1774, estabelecendo-se na 

foz do rio Mé!Ú, também conhecido como Ireng, após a expulsão do -- local de um destacamento espanhol, para cuja operação contaram com a 

território, em seguida, nos 

índios Macuxi. Após a conquista 

anos posteriores, várias foram 

do decisiva participação desses 

as 
expedições que por lá passaram, destacando-se.dentre elas a do então 

Governador da Capitania de São J9sé do Rio Negro, Manuel da Gama .• 
Lobo Dalmada, que à frente da Comissão Brasileira Demarcadora de 
Fronteiras, contatou 1 ideranças indígenas Macuxi, de várias aldeias 

das redondezas, dentre as quais as dos rios Rupununi e Surumu. A 

partir do século seguinte, visitaram essa região, naturalistas e 

estudiosos e s t rrmqc i. r on , que coue Irjn« 1~<1111 cm 8cus d l.ú r í.ou a pr c seuçe 

desses grupos indígenas. Em 101 O, J.011 e 1813 o alemão R. Schomburg 
3 
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Loca Lí.ga com precisão dezenas de aldeias dos Macuxi, Ingaricó e 

Patamona nos baixios dos rios Catingo, Maú 

Rupununi. 

(Ireng), Tucutu e 

3. Sugerem os relatórios antropológicos da FUNAI que além 

desse pesquisador, estiveram entre esses silvícolas, como narrado em 

seus diários, viajantes como Coudreau, em 1887 e E. Stradelli, em 

1887, 1888 e 1906. Já neste século o etnólogo Koch-Grumberg, em 

alentado ensaio datado de 1917, discorria a respeito dos Macuxi: 

"Seu território principal se encontra como na época de 

seu primeiro contato com os europeus, desde fins do século 

XVIII, entre o '.l'ucutu, seu afluente direito, o Mallú ou 

Ireng e o Rapununi, o grande afluente esquerdo do Alto 

Essequibo, no território fronteiriço entre o Brasil e a 

Guiana Inglesa, onde eles lieb i tam px inc ipe lment:e a grande 

serra Canucu, coberta .Pelél selva. Desde ai se estendem 

pelo oeste-noroeste até o Catingo e mais adiante em .. 

' .,,. 

povoações isoladas por ambas as margens do Surumu e pelo 

sul deste na savana ondulada até a região do Alto Parimé 

Maruá ao lado dos Wapixana" (ln Del Roraima al Orinoco, 

Ediciones del Banco Central de Venezuela; 1982, vo.l . 3, 

pág. 20). 

As notas de Koch-Grumberg foram confirmadas e completadas 

por William e. Farabee, que em 1924, dissertando a propósito dos 

Macuxi mencionava que "rro Brasil suas aldeias se encontram, na maior • 

parte, entre os rios Tacutu e Uraricoera e nas altas montanhas ao 

norte" (in Tlle Central Caribs, })!J tiJropologlcal Publlc~, tions, vol. 

IX, Uni versi ty of Pennsyl vania, 1924). Nas primeiras décadas deste 

século o Serviço de Proteção aos ínfítiiiicabnit::<f.ii\ r~~krr~.ua.S:-, f-3.l;;-fHldades 
E FHC,l'C~-lí) n:=. ·rf·n :: r.:. ; . ..~ . ..', '"· ' 

nessa área, sendo de 1914, 

Zany, o memorando enviado ao Direto 

Alípio Bandeira, em que relatava: 05 J!.N 1998 • :-·. , 1. ~ • 
1, •.•.• ,-.. t 
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"Ora il inspetoria do Serviço de Proteçé1o aos Índios ao 

estabelecer a sua ação nos territórios do Rio Branco· e 

seus afluentes, encontrou a maior parte da região acima, 

somente, exclusivamente, de facto sob a posse dos indios, 

ainda completamente selvagens uns, outros j.í em contacto 

freq1]ente com os civilizados, porém vivendo com seus usos, 

costumes e linguagem." 

4. Um pouco antes desse registro, empossado Campos Salles 

na Presid~ncia da RepOblica, em seguida procedeu-se à designação de 

Joaquim Nabuco para chefiar a Missão Plenipotenciária do Governo 

Brasileiro com a finalidade específica de defender o País na 

controvérsia sobre a definição de nossas fronteiras com a possessão 

do Reino Unido no norte da América do Sul, a Guiana Inglesa. 

·- 
Entre 27 de fevereiro de 1903 e 25 de fevereiro de 1904, 

entregava Joaquim Nabuco sua tréplica ao árbitro escolhido para 

lavrar a decisão sobre a disputa, ou seja, ao rei Vitor Emanuel, da 

Itãlia, c~ja arbitragem ll1e foi confiada, após uma grande batalha da 

diplomacia brasileira, pois anteriormente havia a Inglaterra 

recusadb o Duque de Baden de tal mediação, em virtude de seu status 

governamental ser inferior ao de Chefe de Estado, tréplica essa que 
se constitliiu em extenso e bem fundamentado trabalho condensado em 

18 volumes. 

Apesar de haver essa alentada peça merecido de Rui Barbosa, 

em carta que a Nabuco dirigiu, a afirmação de.que "as qualidades que 

ali desenvolveste, de critica, de· argumentação, de lógica, de bom 
senso, de clareza, de ti.no e de aiwen i âacia, o l. egtiucia, kn: 11110, com um 

fôlego de eticlies: todos aqueles vo l.ffl!,e~<~~~f'~~~}t}ii(~~(.:-P~~it~.Pil1!fiàtidade, em 
matéria tão seca, tediosa e ong.a./~;::tait~ín' '.desse'' ''.seu l trabalho 

,\•, /.1 :í,".!.: 1,,, · ... l . ...)~ :1::UtJ 
...__ porventura a mais notável expressffo do t~·u..,:~é.h1~n't:'õ1• ( in t Vida de 

Joaquim Nabuco, de Luiz Vianna il:ho;i,\ Co10pc:UAJH1Ji8 Edi torâ Nacional, 

,,.-7 
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pág. ·~ 282), e apesar disso, a verdade é que, premido pelas 

circunstâncias políticas da ocasião que impendiam agrada~ a Itália à 

Inglaterra, perdeu o Brasil grande r>nrte do território vindicado que 

ia, como corolário do ius possessionis, até ãs bordas do Essequibo. 

5. A prova da existência na região das etnias indígenas e 

sua convivência com o colonizador nacional, além de sua presença 

consumada no contestado, embasaram e fundamentaram em grande parte a 

postulação do direito brasileiro, cenário fático esse de que se valeu 

Nabuco, havendo, em virtude dessa realidade, sobre o episódio, um 

registro histórico digno de nota, pois a opinião dos juristas mais 

abalizados que se familiarizaram com o caso, davam como certa a 

vitória do Draail. 

Refiro-me, dentre outras fontes, à carta que o historiador 

italiano Ferrero escreveu a Graça Aranha, a respeito da opinião de 

Buzzatti, professor em Pávia e membro da Comissão de Juristas que 

assessorou o rei. 

·- 6. Rememora Luiz Vianna Filho, minudenciando o episódio: 

"Monsieur Buzzati contou ao meu amigo que, encarregando-os de estudar 

a questão, o Rei recomendou inicialmente aos membros·da comissão dar 

razão à Inglaterra! llpesar dessa recomendação, o direi to do Brasil 
era tão evidente, - é o que afirma M. Duzzati - que a comissão chegou 

a conclusões i11teirarne11te favoráveis às pretensões do Brasil. Mas o 

Rei delas não tomou co11hecime11to e teria, segundo a versão de 

Buzza t ti, redigido ele próprio a bela een t ença que coniiecemoe, 
dizendo "que não podia fazer uma coisa desagradável à Inglaterra" 
(Ob.cit, pág. 288). -----· UE;R'.', "~~;DEI ic. r.·.~. flEGt·~Tl<O :x.n,:ur,~:o..TO 

· :t:; i~: ir.:t··,,, ~!· rrnn ,.··. ... , o,01c;D 
VI/, ;J;i t.~, •. r,.. , ;,· <; • •; ~, 1 11;·,. 1~1· 1. ,11 

Sucedendo-se a esses episrdtqli;J.;çféu.:'sê~·.;a··~:ft.iMã~ í ação 
missionária dos monges beneditinas, T ~m .... i92l~-" i '·co;~i{~'~ão d~' ,1 speção 

de Fronteiras, tendo à frente o en~5.J•··t;~·ner&t .J~ah~\do Rcind ,n, que 

l l ' ,-•·· • • . - ·-:,, . . ' 
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havia,..Percorrido os rios '.l'acutu, Surumu, Catingo e Maú, verificou in 

loco a grossa conce11traçflo dos indígenas às margens desses rios. 

-· 

Não remanesce, remontando-se a esses pródromos, a menor 

dúvida quanto a pertencer a essas etnias indígenas o território dos 

municípios ora criados, pelo que se extrai dos elementos antes 

referidos. 

._. 

7. Entretanto, feita esta rápida e resumida digressão 

quanto a tais etnias nativas que ern tempos pre-colombianos tinham o 

seu habitat nesse perímetro onde se localizam os recentes municípios 

criados, dá-se que com a chegada dos portugueses em 177•1, já no ano 

seguJ.11tc cr~ulmn o l ou o Forle Süo Joayul111, na eo11fluêtwia dos rios 

Tacutu e Uraricoera, particularmente para facilitar o entrosamento 

dos indígenas com a pequena comunidade branca ádvena, a fim de que se 

processasse e se incrementasse a colonizaç~o, que ~ra o alvo primeiro 

da posse do espaço territorial. D_entro dessa perspectiva, e ao longo 

de tal incipiente colonização, estabelecem os portugueses a Fazenda . . 
do Rei, sob a administração do Forte São Joaquim, para que em seus 

campos naturais se iniciasse a criação de gado, e com essa cultura se 

antepusesse uma barreira com vistas à ameaça da chegada dos 

holandeses e espan116is, originários de suas possessões vizinhas. 

Para a concretização dos critérios dessa política, nos 

albores do Primeiro Império, são criadas mais três fazendas na 

região, a São Bento, são José e São Marcos, conhecidas como Fazendas 

Nacionais, pertencentes ao Estado. A partir ·dai tornou-se uma 

constância a chegada de pioneiros em busca de campos para a 

implantaçfio de seus criatórios, sobretudo com o abr111dono das Fazendas ,, 

São José e São Dento, e conseqüentf';:}~~7'.~i~~!-~-~-;~.~e .. ~ .. su~~~:.+:7:~ndo o 
Estado por pessoas que vinham de fora oc~P?tlqó-,t;ts ;,, .. Com o·'dese 

,1.) :~ 1 •• 1 : 1 1 ? • ·: . ;: } 

que em seguida se configurou com a d$scf'~f~l;jç, 9:~:. ~ê.~~.ri.~{éi.iir'l? ejn face 

da crise que envolveu o setor ,1 nela ~elhor produtivjidade, ··.,1'i:·· f· r. JAN 1noo ,: - ·:•·\ • . 1 ',, • '1 . .. :J ' i; 1 • 'J . ' ... - t 
competitividade e preço da · - 

1 • 1 
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' dessa atividade acabaram, muitos deles, 

melhores oportunidades. 

ali se fixando em busca de 

Acresce-se a essa circunstância o fato de que a partir da 

década de 30, com a descoberta de ouro no rio Maú por Severino 

Pereira da Silva em 1927, começaram a chegar ã região garimpeiros de 

diversas partes do Pais, notadamente da própria amazônia e do 

norcJcnl:f"!, quo nli pouco n pouco foram oo nssenhorenndo e ae mesclando 

com a população já existente. 

' -- 

O. Da.í u origem da freqüúncia na iirea indígena de um 

substancial contingente de brancos, muitos deles já casados com 

nativas e outros que embora não miscigenados, vierrun com eles a 

conviver no percurso de todas essas décadas, integrando-se nas 

comunidades espalhadas nas malocas, vilas e povoado~. 

Esse cenário perdurou até 1977, quando pela primeira vez se 

alvitrou, através do reconhecimento .oficial, que se demarcasse a 

reserva que passou a ser vindicada não só por segmentos indígenas, 

particularn~nte, senão por defensores dessas comunidades, com o apoio 

do próprio órgão oficial de defesa e proteção dos silvícolas. 

Inobstante, de nada resultou esse primeiro impulso. 

9. Nos anos de 1979, 1904 e 1908, foram constituídos Grupos 

de Trabalho para que se levantasse o perímetro a ser delimitado. O 

Grupo de Trabalho instituído pela FUNAI em 1979 concluiu seu 

levantamento propondo a demarcação compreendendo 1. 3 50. 000 hectares, 

enquanto que o de 1984 chegava a 1·. 580. 000. Em 1992 a FUNAI, com base ~· 

no Decreto nº 22, de 04.02.1991, no"\Íé~arne~~:~:e.cr~P'-:1:"v,~;i:f·upo-,~~;1-J' 
P. dL H·..:, ,.: 1~:. .t I t " .:.· , 

que se valendo das pesquisas rea izai::i'~i'f\f:J;1'e"loéf.f}~ntropó.logo 
•. _., / ..• ,, ••. , h'I'."' ) ,.· -1 ';!,, . . ·,;1 

Guiomar de Mello, esta da próprt'a FUNA~AVi~" ···p:auió -S~~tifli, da 

Universidade de S5o Pau l.o , p:ropõ Hv.·à.~·:dema/3:!P.~~~~~ dos: ~~.r!-itórios 
ocupados por essas etnias - ou seja, Maq~~i,. Inga1:i~-~, Taµrepang, 

1 :·-1 ···,,, ' . 1 

ºl~_, ,11/1{~4q· 

Maria 

_____________________ __,__,___,,,,,,,, ""·"' 
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wap i. .. xana e Pata 1 orna em 1.678.UOO hectares, gue é a proposta que 

prevalece atã hoje. 

Estava assim instaurado o grande contencioso a se~ 

deslindado, na tentativa de se buscar solução que harmonizasse os 

interesses dos brancos ali estabelecidos hã décadas e os dos índios 

que postulavam a sua retirada, bem como a dos garimpeiros, com a 

retomada das fazendas dentro de seu território, porquanto entendem 

aqueles nativos que histórica e antropologicamente têm direito à 

totalidadade do território, a prevalecer o conceito de terras 

tradicionais por eles ocupadas a que se refere o artigo 231 do atual 

texto constitucional. 

10. Contencioso esse, por certo, que haverá de conviver com 

wn quadro fático de solução imponderável, tanto mais que, dentre 

fazendeiros, há ainda os que possuem títulos de propriedade 

registrados em Cartório, originários de concessões dadas pelo Estado 

do Amazonas e pela então Intendência Municipal de Boa Vista, quando ~ . 
sobre essas terras tinha aquela unidade federativa jurisdição 

administrativa, e por outras, mais recentemente, que são protegidas. 

por títulos de terras cadastradas pelo Instituto de Colonização e 
Re f o rtna Agrária - INCRA, autorizadores da ocupação. 

Considerada a prevalência constitucional para se projetar 

os atos demarcatórios, ante essa perspectiva, entre as diversas 

comunidades indígenas das reservas em questão, persiste ainda a,ria 

polêmica acerca da sistemática do processo a ser direcionado. 

Enquanto uma parte objetiva que a demarcação seja feita de forma 

contínua englobando toda a área,. a. outra entende que a mesma deve se 

realizar de modo descontínuo, isto 

tal sorte que sejam preservadas as 

com eles possam conviver. 

;.;:r..~in.~·]191 ~êti,s r.·~,,~f õ"fhttiillêléf j;1r1 ~,·,~ .... ,. f"... ... .. . .. 
' •·.[;r f ,, • - • •• ! H, L' , . 

pi-oo.r,:g~?µdes aos ·',~-~nço'.~.:fl p 
•••••••••••• ' • • - 1 \ •. ~,. •• ••••• "' 

as, de 

ra que 

ll 5 JiN l'.)98 ,• ,.,.. '·-· :.-•\ 
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11. /\note-se que na busca da consumação dessa proposta se 

batem duas · correntes formadorns de opinião que no local disputam 

seguidores; a primeira decorrente da pressão dos católicos, com o 

apoio da igreja e da FUNAI, encabeça a tese da definição do ato 

através de demarcação contínua; enquanto a outra, a favor dos blocos 

ou ilhas, separando as terras dos brancos das dos indígenas, e de 

moe.lo dcocont.ínuo, por ela propugnam os evangélicos e o Governo do 

Estado, aí incluindo todo o estamento político oficial, inclusive os 

seus Senadores e Deputados Federais. 

. .._ 

A agravar esse quadro realístico permanece uma outra 

crucial realidade. Com o passar dos tempos as vilas, mescladas de 

brancos e índios, foram se formando, como dão conta as implantações 

da Vila Surumu, Maloca do Barro, Vila Água Fria, Maloca Maturuca, 

Vila Socó, Vila Uirimatã, Maloca do Uirimatã, Vila Mutum, Maloca 

Bismark e Maloca Raposa, man t e ndo a J\dminis tração Pública, em boa 

parte dessas aglomerações, tanto por parte do Estado de Roraima, 

quanto pela União, Esoolas Públicas de 1 ° e 2 ° Graus, Quartéis da 
Polícia Militar, Pol Lc í a Federal, Cadeias Públicas, Abustecimento de 

Água, Quartel do Exército, Delegaclas de Polícia Civil, Geradores de 
·.._, 

Eletricidade, com rede .de postes e fios, Postos de Saúde e 

··- 

Tele [ônico da Te La í ma , Postos das Receitas Estoduul e Federal, em 

várias desses lugarejos. Há serviços de ônibus, pistas de pouso para 

pequenos aviões, e em muitas casas há . televisões conectadas com 

antenas pa r abô I icas, repetidoras de rádio e toda uma estrútura de 

atividades desenvolvidas pelos habitantes desses núcleos. 

12. O exame desse tema seguramente vai demandar, ademais, 

que se atenha à legislação da época, no caso, no meio dela, a Lei nº 

601, de 1850 e seu Decreto nº 1918, de 1854, que a regulamentou, e 
pela qual se dava legitimação à posse! ff"6.!j!Y,rf~~t;q~.ê,t;j~f·:_~r~tei;rn··;:;'~tenta 

.•. ~'-. . .• - ~ ... , ._.10 
',iAl;~ .•• ·' • r' 1_· · ~·•, : 1L:cl1·t11 

a FUNAI que essas terras não era~ f.~J{i.7'~Q~P\tf.sã.c;>. _1'devôl~t-~-~ le sim 
! f: ... ,~ .. , ,1,•, , .•.. ri ••• ~ •• .\ 

pertencentes tradicionalmente aos íncl;ios, sendo nulos os títulps que 
1 

, ,:; O. \VIS ;; ' 

1 • : 
1 o J t. .. :• -·, '..G' 1 

lS~~_;~:~-~ 

foram expeclidos. 05 Jf.N nç3 . .. ~ \ 

-· 

• !fJT ,v,, 
11111111•11(11 N:1rl 



ADI Nº 1512-5/RR 

Já por aí se vai vendo que o emaranhado de ~atos e ações 

concretas exigem e exigirão percuciente análise de toda uma 
legislação do século passado e meticulosa pesquisa de documentos e 

possivelmente a coleta de depoimentos de eventuais testemunhas que 

conhecem algo sobre o passado dessas fazendas e de seus primeiros 

possuidores. 

Para elastecer esse espectro, a própria FUNAI ingressou 

perante o Juízo Federal da Circunscrição Judiciária de Roraima, com 
interdito proibitório contra o Governo do Estado, 

"preservar, impedir e conservar íntegras as terras 

a fim de 

indígenas 

denominadas Raposa Serra do Sol e São Marcos 11, por serem elas 

patrimônio da União a que se acham afetadas às etnias Macuxi, 

Wapixana, Taurepeng e Ingaricó, para o que sustenta que o Estado 

Roraimense lhe turba a posse em razão de ato derivado da 11instalação 

dos novos municípios de Paracaima e Uíramutã.11 

13. Havendo pedido de liminar, deferiu-o o Juiz Federal, 
concluindo (fls.27/29), verbis: 

"Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código 

de Processo Civil, concedo a liminar pleiteada na inicial, 

determinando a expedição de mandado proibi tório ao Estado 

de Roraima, a fim de que se abs t.enhe de i ue talar as sedes 

dos novos municípios de Paracaima e Uiramutã em local 

compreendido pelas terras indigenas ·são Marcos e Raposa 

Serra do Sol, sob pena de pagamento de pena 

que fixo em Cr$ 10.00.0,00 (dez .mil reais) 
pecuniária 

por dia de 
descumprimento da presente lim.iuar, em favor das 
comunidades indígenas llabi,.t.ao tes._da.s.... referi das área a " 

Sl:.n.VIÇ_or.;!~1/.:1. ~~·\!:.í-:· :_~i,: ·._ .. ,~~10Wff0 
Ef·ROi.· ·.: .. ;: , ,1,: .. ,. · . , •.• O 

\"!'\;:'H,:") • .. : :· •...•. ,t,. ,' :. Jll 
Jo~:~_ 1·r·,t::t~:·-,: 1· , ·: t ~·~!11•;to 

Contra essa liminar foi inl:.ef1;:f6'~t1tj,;._.p'.~Jp_ ~~'Bâ25·t\~ Rpraima 
agravo de instrumento que resul tql!, , -~~~ p,tpvid~ pelo . '.frlibunal 

1 ,;,1.\1 •• :. ll!JJf.N 1.98 
l 

11 
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Regi~nal Federal da 1" Região para emprestar efeito suspensivo, 

quanto ã liminar co11cedida no citado interdito proibitório. 

Dessa decisão, agravou regimentalmente o Ministério Público 

Federal, como se vª pela peça de fls. 13/37, a final, ao que apurei, 

desprovido. 

14. Abrangem os municípios criados o interior de duas áreas 

indígenas, a de São Marcos, que estaria demarcada e já homologada 

por Decreto do Presidente da República, restando se ultime o seu 

registro no respectivo Cartório de Imóveis e na Secretaria do 

Patrimônio da União e a de Raposa Serra do Sol, que está em fase de 

reconhecimento estatal, pendente de atos administrativos 

complementares. 

15. Constato que, mesmo no caso das terras de São Marcos, 

os registros que duriam e f Lcãc í a plena à demarcação homologada, 

estão suspensos em virtude da nova orientação de política 

·-· 

demarcatória sobre reservas de índios que passou a viger, e adotada 

pelo . atual Governo Federal, alterando as regras do Decreto 22/91. 

Por esse Decreto, que levou o nº 1.775/95, implementou-se nova 

sistemática, admitindo o contraditório sobre as áreas identificadas 

como tradicionais dos indígenas, como determina o seu artigo 9º a 

admitir que "nas demarcações em curso, cujo 'Decreto homologat6r1o 
não cenha sido objeto de registro em cartório imobiliário ou na 
Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, os 

interessados poderão manifestar-se, nos termds elo § 8º do art. 2º, 

no prazo de noventa dias, contados da data da publicação deste 
Decreto." 

·..__. 

. l:i!~li~r.s OI:: ticr~ Rr:r,:~Tr.:J .~-.':,~LIOt~ATQ 
16. Por 1980 mesmo, obreL 'f..~'f}~;,~~:rL~"\i '~~;ep:~~~~Ja ac!s duas 

situações acha-se perfectibilizado f ~.b~!,ã~~~~rd.Âtó~i~,;)1':;~aJisJterras, 
LL,,'1. '.~ .,, - .,, '""'''°'.iA 

não sendo possível ainda considera -se como áreas reconhec damente 

indígenas, pois padecem ambas, BO~éi;1inde'h~JIW l99&ue :.~i~&o, de 

} 12lr i'õfi,,·:r~·,:"·l' 
r , • l ;• . • . ~ • 
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p rov í dênc í ae para a sua definição final, de complementação de seus 

respectivos t~rmos constitutivos. 

A par de tudo isso, vejo igualmente que precedido das leis 

ora impugnadas, realizaram-se plebiscitos junto aos eleitores das 

áreas envolvidas, que aulorizaram a criação dos municípios de 

Uiramutã e Paracaima, tendo como sede as Vilas dos nomes 

respectivos. Votadas as leis que instituíram esses novos municípios, 

foram realizadas as respectivas eleições, com a escolha de seus 

Prefeitos, Vices-Prefeitos e Vereadores, já diplomados. 

17. Com efeito, com o artigo 25 da Constituição Federal 

assegurou-se aos Estados a sua organização através de suas 

Constituições, o que em princípio estaria a coonestar a criação por 

leis votadas pela Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, 

desses municípios, parecendo-me extrema violência, antes que a 

situação de mérito sobre a destinação da região seja dada, com a 

concretizução dos l ind. t on de suas . . fronteiras, que se anulem a 

vontade política do Estado roraimense que criou esses novos 

municípios 

mandatários .. 

e a dos eleitores locais que elegeram os seus 

Os elementos constantes dos autos provam, inusitadamente, 

que nessa mesma área do território encontra-se já criado o município 

de Normandia. incrustado dentro da mesma reserva, fazendo inclusive 

fronteira com o lado oeste da Guiana Inglesa, solução essa que a 

prudência deve ter orientado para que, embora ai instalado esse 

município, se lhe desse traçado de jurisdição territorial, de tal 

sorte que os seus limites ficassem fora da região dos índios, o que 

indica ao administrador federal que possa seguir-se pelo seu pr6prio ...___ -- -- ...• 1 rr:,_,., ... ,r,.,. , ••. l '"T' .~ n~,.,,,....... ·r ' '"Lló'L"""O parametro. •. •.. "~;::~::: --~t.~::' '/·. ·~:~::::.· ·.1·: • .• ::,, , "·• 
"-' I 1 ·' I •••• 1 ) f.. . , .• . · , . . , ... , .) ,·:1 ',i\:.í" t,,:E: :JI :, .. :1.1 r •t, ,. . 
.ft)'\. l::., •• i.1''' I' 1.· ·:,, Tíj . :t •,,,LJ11) 

l\v.id •. du~ f('h·: : . . . , , ; ,') ti_:, :;,,~B 
A inicial sustenta que ao ~erem cr'f~2iôê - ~-~~~t~ municípios em 

te iras ele ocupaoêo indígena, estüJi@'1·:1:Ef.s 1t0.6sJAN:iti'ê0 os .;ffaatk tuíram 

, ,. 1.: . 1.'. :i 
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' 
violando o artigo 231, §§ 1° e 6° da Constituição Federal, 

propugnando pela nulidade "dos atos que tenham po~ objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das referidas terras por terceiros". 

18. l\. teor do § 1° do artigo 231 da Carta Política são 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aquelas que reanam os 

seguintes elementos, isto é, que sejam: a) habitadas em caráter 

permanente pelos índios; b) por eles utilizadas em suas atividades 

produtivas; c) imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários ao seu bem estar e d), as necessárias à sua reprodução 

física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

Para que se encaixe a pretensão contida nesse preceito é 

indispensável que todos esses elementos se congreguem em um mesmo 

sentido para que essa tradicionalidade se realize,. de tal sorte que, 

faltando um deles, perde-se a completitude para a formação do ndcleo 

do conceito de "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios", 

ordenado pelo parágrafo.§º, do artigo 231, da Constituição Federal. 

1,9. Viu-se da mem6ria que antes citei, ainda que 

sinteticamente, que os indicativos históricos levam à conclusão de 

que esses elementos possam estar aglutinados, resultando, a final, o 

reconhecimento estatal dessas áreas como de ocupação tradicional das 

etnias indígenas. Todavia, e a par disso, como em outro tópieo se 

observou, a partir da penetração do português em 1774 seguiram-se as 

fixações empreendidas pelos colonizadores branco~ que foram ali 
' ' 

igualmente se consolidando, máxime após a instalação das fazendas 

para o desenvolvimento da pecuária, prática que acabou sendo da 

mesma forma aculturada pelos índios, integrando a complementação de 1 

sua dieta protéica, e nos últimos ~mp.cs, com mu..i~l:e--mai~ 1 razão, ~t..tViÇ(!S ~~ ~.:OT' .~,.'-1:~r:!· ..... ~ ., ::~·;,t1 .. ".;·,t..; • · 
• . EM,Oi•~-~1c· . ,.,Hu · · .. ::> pela escassez do peixe e da caça anil al. ~·,,\r.r.1.í: ,_,,_:,•·,: r- ,· .·:- ! ,. .,.,., 

,10~:~ COL.LH< · · • ' : , ' .. · • · ~1,, 
,\v Atald.J Tf'ivr· ,. , , : ,L,c ,. i . ;.~ ,., .•. 1 58::lll 

. SO •• '. , • .i. \ • h01{Alt,;A 

20. Sob a ótica de toda 

exigir do Governo Federal, na 

ssa polêm.i,..cç).l1 1a.~ espécie 'está a 
C,JA'JIS1.'. UO JJ',r~ ~,y,J • · ·· ·' r 

~;m:;:,~:~::;:~ª~-~ç~o da~-~~o~ít,r de 
14 I t _.. · •. 1 
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reconh~cimento das áreas tradicionalmente habitadas por índios, e in 

casu, se forem elas por fim legitimadas, ·providências 

aoaut.o La t ô r Lou , pn r a que, a par de oficiar ear.m homologa<;fío 115.o fira 

direitos que imponham sejam protegidos na aplicação da justiça 

administrativa, para que não se deixe ao oblívio e ao relento os 
chamados civilizados que possam se encontrar no pleno direito, uso 

e gozo dessas propriedades que lá possuem, e que herdaram muitos 

deles, de seus pais, av6s e tataravós. 

Os dados contábeis que foram realizados para efeito de 

possíveis indenizações d~o conta de que nas vilas e luga~ejos 

dentro desses municípios ora criados, tirante as fazendas 

... propriamente ditas, estão estabelecidas pessoas com seus negócios, 

suas casas, seus bens, sua família, seus parentes, enfim, com sua 

tradição. 

21. Assim penso para 'que não suceda à semelhança do que 

presenciei, em situa<;ão-que pode ser símile, quando ainda por época 

do Ministério do Interior, na gestão do Ministro Mário Andreazza, 

que autorizou a demarcação do território dos Guajajara, no Estado do 

-Maranhãó, em que os indigenistas daquela época limitaram o espaço 

pretendido na forma de um retângulo, deixando no exato extremo de um 

de seus ângulos, permanecer dentro daquelas· terras a vila de São 

Pedro dos Cacetes, habitada por brancos. Para compor a indenização o 

Governo Federal de então remeteu recursos para o Estado para que 

fossem elas pagas, e os conflitos que passaram a existir se . ,, 

desfizessem. o dinheiro desapareceu. Os brancos continuaram na vila. 

Há cerca de quatro anos, no Governo passado, os Guajajara fizeram 

oitenta e tantos reféns branco~ q~e cruzavam a estrada que atravessa 

a sua reserva, tendo o Governo Ferl~sf~i~~fj~~.,i~~~I{~;-:·:~P~fpl'.-8flJ pois o l \'\',·u~nr.·· td· 't r.: ,·: .. , i1\•J 

clima já durava mais de Uma sem~n~ . .rríliW.1~tm.~ht.'E!\tlSe.'..;·q~iiJQJ"O etido a 
, ol.,, \.i •• ,.\ L .. ,~ .,~: •.. ~ 

promover o p~gamento, das indenizaç~~~/.,.i,~sta feita com ~.''.~~ .. p~pulação 
e ·casas em numero maior do que o M1nisÊro An~JfJ'z§la8 haVia"' dekxado. 
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Tudo isso está a recomendar, preexistente a qualquer exame 

no âmbito restrito do controle da constitucionalidade das leis que 

ora são impugnadas, um eetado de fato concreto, que para o eeu 

deslinde não seria possível equação nos moldes e limites de uma 

cautelar, que se viesse a ser concedida, ou que mesmo no mérito 

viesse a ser julgada pr-ocedent e , nestas circunstâncias, seguramente 

geraria um acervo de conseqüências imprevisíveis, individuais e 

coletivas, de duvidosa e incerta recomposição. 

22. Não se ajuíza tanto mais, a meu ver, que a esse 

demarcação, dessa ou daquela forma, seja dado 

que são favoráveis a 

deslinde por meio do 
contraditório, entre os que são contra e os 

controle normativo abstrato, tal a natureza do tema, que como dito, 

ainda depende de manifestação final sobre os limites do território 

a ser oficialmente outorgado por ato jurídico conclusivo. 

Enquanto isso não vejo como se possa arrostar a autonomia 

do Estado, que ao instituir, pelos seus deputados estaduais, por . . 
votação unânime, os dois municípios, que se venha a deferir pleito 

liminar dessa grandeza, sob pena de passar, da mesma forma, por cima 

da decisão do voto popular dos habitantes e lei tores dos municípios 

contestados que já escolheram, por eleição patrocinada pela Justiça 

Eleitoral 

Vereadores. 

do Estado, os seus Prefeitos, Vices-Prefeitos e 

solução 

Toda a conveniência está a ponderar para que se aguarde 

só comportável, por ora, em sede administrativa, a emanar 

da autoridade presidencial competente. Não vejo 

inicial, vale 

também 
plausibilidade jurídica da tese. expoe t a na dizer, .._ _ 
porque sequer se comprovou a êlifA'~~â'~_~!'~qi~umàcla-~.-'i:Jí:fL!O~ff@, 1 que -i!l71\(;. U:. 1 .11"";: lt. , ... . l•.~S...., 

\V.-,GNLR: :, ·~'..,. · ·:, .. l ·, · .1o·~·J 

estabelece juridicamente o terri tó · ºAv~Xtt~f1JtJi:!êlçlo.,-'." "de f ~·JJ.!''3::Jnva 
uc., \. l:,..,~ - , ,v1 .. ~1•H; 

demarcado, homologado e registrado, nem muito menos ver1fico 

aparente periculum in mora, sobretudcp íl'í,~Ui vell&.t.Jh.\JeiP.98do .. estetdb de 

/", 1! • .,. •• 
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fato que preexiste a esta ação, ao lo 

. tanto fosse conduzido. 

o de !ll~?-13,-Q.e.ipm.-E;J~c;ulo, 1se a 
(;etllHe(J ccr.:: :. ... r.•,: ,: . ) ·, . l ::i :-" '.: MS 
de 2s-o.;-i:; 'J. 
original qm:J'~ 
TADELIÃ' 

23. Tal é o adensamento dos fatos s~ta ação, 

que não tenho como enquadrar a pretensão sob o ângulo de eventual 

violação à Constituição Federal, basicamente em seu artigo 231, para 

reconhecer a inconstitucionalidade das leis estaduais impugnadas - 

repito, se a tanto chegasse-, tanto mais que falece compet@ncia ao 

Supremo Tribunal Federal para a fixação dos limites geográficos das 

· reservas dos indígenas tutelados pelo Estado, quando eles ainda 

estão demandando a necessidade de provimento de natureza 

órbita discricionária do Chefe do Poder Executivo administrativa, na 

Federal. 

24. Como bem assentado pelo Ministro Néri da Silvei.ra, no 

julgamento da Representação nº 1.419, do Estado do Rio Grande do Sul 

(DJU de 25.03.BB, pág .. 6371), "na ação direta de 

inconstitucionalidade, examinam-se as leis impugnadas, apenas, em . . 
seus conteúdos·, no sistema nonnativo que definem e nos efeitos delas 
decorrentes, de forma abstrata, em face de preceitos da Constituição 

. Federal; não cal;,endo, assim, em principio,. ao Supremo Tribunal 

Federal, no· âmbito estreito desse processo, · confrontar ou 

considerar, em sua individualidade concreta, casos, . situações ou 

e.fel tos particulares, porventura resultantes da aplicação das leis, 

objeto da Representação, até à data . do julgamento", ou como 

examinado pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 942 
,. 

(DJU de 15.05.93, pág. 900.2), acerca de que "não se legitima a 
instauração do controle normativo abstrato quando o jutzo de 

constitucionalidade depende, par~ o e.feito de sua prolação, do~ 

prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras 
normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público". 

voto 

Diante de todos estes fatos e de suas circunstâncias, meu 

€ no sentido de não conhecer da ação proposta. 

02.002 


