
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCE 
DIMENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGE 
NAS E AS QUESTÕES DECORRENTES DESTE PROCESSO 

Relatório Parcial 

Pelo Ato da Presidência da Câmara dos Deputados, de 23 de junho de 
1995, constituiu-se esta Comissão Externa, para cuja coordenação tive a honra 
de ser indicado. 

A Comissão realizou onze reuniões para tratar dos assuntos internos - 
notadamente quanto às diversas propostas de atividades a serem realizadas, in 
clusive viagens - e uma audiência pública. Na audiência, ocorrida em 6 de de 
zembro de 1995, ouviram-se lideranças indígenas de Roraima, Bahia e Amazo 
nas. 

A Comissão realizou duas viagens para verificar in loco as questões rela 
tivas à demarcação das terras indígenas. 

A primeira viagem, de 19 a 21 de setembro de 1995, consistiu em visita 
ao Estado de Roraima e à área que se propõe seja demarcada como terra indí 
gena Raposa I Serra do Sol, habitada majoritariamente por índios Macuxi. 

A segunda viagem, em 11 e 12 de dezembro de 1995, foi ao Estado do 
Mato Grosso do Sul, a áreas ocupadas por índios Guarani-Kaiowá, que setor 
naram tristemente conhecidos pelo alto índice de suicídios ocorrente entre eles. 

o objetivo destas viagens, conforme acordado entre os membros da e o 
missão, foi o de fazer análises de caso. Para isto, elegeram-se situações com 
plexas que ilustram as dificuldades enfrentadas no procedimento de demarcação 
das terras indígenas. 

O presente Relatório Parcial contempla a primeira viagem, a audiência 
pública e respectivas conclusões. 

1. Viagem a Roraima 

1.1 A viagem a Roraima destinou-se a examinar a situação criada com a pro 
posta de demarcação da chamada área indígena Raposa/ Serra do Sol, locali 
zada no extremo nordeste do Estado: 
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Roraima. 

A terra indígena 
Raposa / Serra do Sol 
teve sua identificação 
concluída pela Funai em 
maio de 1993 ( cf. des 
pacho nº 9, DOU de 21 
mai 93), propondo-se a 
demarcação de uma 
área contínua de 
1.678.800 hectares. 

Os dados dispo 
níveis indicam que 
nesta área vivem cerca 
de dez mil indígenas, 
majoritariamente da et 
nia Macuxi e minorita 
riamente dos grupos In 
garikó, Taurepang e 
W apixana, distribuídos 
em 95 aldeias. 

, ..... ;.·,,,,,;c(;~{ú~k?:\i.}}{\,~l/'.)~?:;(.-: .: :, -;'.;;. ;:.:<.! .. ·.: .. · ;; .. · .' : ·. · .·. Segundo se colhe 
do Aviso nº 1949/MJ, de 11 de dezembro de 1995, endereçado pelo Senhor 
Ministro da Justiça ao Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, os autos 
relativos à demarcação da área se encontram presentemente de volta àquele 
Ministério, depois de emitido parecer pela Advocacia-Geral da União. 

A dimensão da área e o fato de se localizar na faixa de fronteira determi 
naram. uma série de diligências específicas. Ao que se sabe, porém, embora o 
Estado Maior das Forças Armadas se tenha pronunciado contrariamente à de 
marcação da área contínua, ou área única, esta forma é a que obteve endosso da 
Advocacia-Geral da União e corresponde à reivindicação da maior parte das li 
deranças indígenas locais. 

Por outro lado, opõem-se à demarcação da área única expressivas lide 
ranças políticas de Roraima e os não índios que serão atingidos pela demarca 
ção. Estes, secundados por algumas lideranças indígenas, advogam a demarca 
ção de uma série de áreas menores, circunscritas ao perímetro das aldeias. 
Questionam, igualmente, o caráter indígena da gleba, entendendo que a Funai 
extrapolou na identificação dos limites, e por último discutem os critérios para a 
avaliação das benfeitorias indenizáveis. 

Este é o contexto em que a Comissão, através de seu coordenador e dos 
ilustres Deputados Salomão Cruz, Gilney Viana, N an Souza e Silas Brasileiro, 
realizou sua visita à região. 
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1.2 A Comissão visitou, no perímetro da área proposta, as aldeias de Matu 
ruca, Raposa e Vila Pereira. Visitou também a sede do município de Norman 
dia, encravado no seu extremo leste. 

Em Boa Vista, a Comissão reuniu-se com os produtores que foram, ou 
serão, retirados da área na hipótese da sua demarcação. Foi também recebida 
em jantar pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, e participou de 
encontro com representantes do Conselho Indígena de Roraima. 

Há que se consignar a extrema cordialidade com que os membros da 
Comissão foram recebidos nestes lugares, tanto pelas comunidades indígenas 
quanto pelos não índios. Houve, assim, clima propício e ordeiro para serem vo 
calizadas as distintas opiniões existentes sobre a matéria, não obstante, às ve 
zes, a emoção que matizou os depoimentos. 

Finalmente, de volta a Brasília, a Comissão ouviu em audiência pública 
dois líderes indígenas da aldeia do Contão, localizada no perímetro proposto, 
que se manifestaram contrariamente à demarcação da área única. 

1.3 Sabe-se que é relativamente recente, em Roraima, a demanda organizada 
das comunidades indígenas pela demarcação das suas terras. Não vem ao caso 
investigar as causas do fenômeno, tal como se apresenta hoje, porque acima de 
quaisquer outras considerações impõe-se lembrar que a demarcação das terras 
dos índios é um imperativo constitucional. 

Adotando construções jurisprudenciais que se vinham repetindo, a 
Constituição de 1988 incluiu um conceito sobre "terras tradicionalmente ocupa 
das pelos índios''(§ lº do art. 231) cuja aplicação, se acaso encontra problemas 
de subsunção, por nenhum motivo pode ser ignorada ou retardada. 

Por outro lado, a Constituição ressalvou os direitos dos ocupantes de boa 
fé à indenização pelas benfeitorias que tenham levantado. Não se cogita de in 
denização pela terra, enquanto tal, porque a natureza indígena de uma área tra 
dicionalmente ocupada pelos índios é constitucionalmente reconhecida como 
originária. Ademais, tais terras pertencem ao domínio da União, segundo se 
estabeleceu desde a Carta de 1967, e portanto a União não pode sequer cogitar 
em indenizar o que já é seu por força de expressa determinação constitucional. 

1.4 Assim, os problemas como os que existem em torno da demarcação da 
área indígena Raposa I Serra do Sol, atêm-se a dois aspectos. 

O primeiro deles é que ocupantes não índios que se encontram na região 
há décadas, ou mesmo há mais de século, se considerada a cadeia dominial, 
sentem-se surpreendidos com a proposta de demarcação. Parecia-lhes - e as 
circunstâncias histórias, até este momento, legitimou-lhes tal entendimento - 
que jamais haveria tal demarcação ou, pelo menos, que nunca se cogitaria de 
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demarcar uma área contínua de tais dimensões. Anos de trabalho, sofrimento e 
esperança de gerações de trabalhadores não índios são subitamente relegados. 
Naturalmente, não se poderia esperar destas pessoas uma receptividade pacífica 
ao fato. A eventual impositividade dos agentes da Administração Federal con 
tribui para o acirramento dos ânimos, deteriorando-se ainda mais o clima em 
função do segundo aspecto, que abordaremos a seguir. 

O exemplo mais cabal do que se acaba de dizer é a existência de todo um 
município, Normandia, encravado nos limites propostos. É evidente que, inde 
pendentemente das causas que contribuiram para a consolidação desta situação, 
resta obrigatório assegurar aos habitantes de N onnandia perpectivas reais de 
futuro. 

O segundo aspecto diz com os critérios, bastante criticados, utilizados 
para a avaliação das benfeitorias indenizáveis. Em princípio, todos se julgam 
ocupantes de boa fé - e, no caso em tela, pode-se presumir que a omissão do 
Estado Federal realmente lhes fez supor inexistirem obstáculos ou vícios que 
lhes impediriam, finalmente, a aquisição das terras que exploravam. Aplica-se 
lhes a noção de boa fé estampada no art. 490 do Código Civil. Superada esta 
questão, resta ainda a do cálculo do valor das benfeitorias, por todos denuncia 
do como incorreto e intensamente lesivo aos seus direitos. 

1.5 Tais são as circunstâncias que determinam, em Roraima, uma forte opo 
sição à demarcação da área indígena Raposa/ Serra do Sol. Por fim, a Comis 
são verificou que o desgaste enorme sofrido pelas partes envolvidas, hoje as une 
na reivindicação unânime por um desfecho imediato para o impasse. 

Esta é, em síntese, a descrição objetiva do quadro. Tudo o mais, que a 
Comissão sabe ser seu dever escutar, são desdobramentos emocionais que di 
zem com a angústia das pessoas, mas nada acrescentam de concreto nem ao di 
agnóstico, nem à solução. 

1.6 Os atos da Administração Pública, no exercício dos deveres legais e 
constitucionais, gozam da presunção de legitimidade, legalidade e correção. A 
mera desconformidade com a atuação administrativa não tem o condão de auto 
rizar suspeitas. E se eventualmente a Administração se equivoca mun aspecto, 
nem por isso é lícito supor que todo um procedimento fica, por tal motivo, com 
prometido. 

É notório que na vigência do prazo do art. 65 da Lei nº 6.001/73, e de 
pois na do art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, omitiu 
se o Estado no dever, que a lei e a Constituição lhe cometeram, de demarcar to 
das as terras indígenas - inclusive a área Raposa / Serra do Sol. 

Os sucessivos adiamentos, se algum beneficio trouxeram, foi sem dúvida 
o de que a proposta de demarcação da área Raposa / Serra do Sol pôde ser 
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exaustivamente estudada, acumulando-se opiniões, pareceres e trabalhos de 
campo. Todas as resistências à demarcação tiveram ensejo de se fazer sentir. 
Ultimamente, a par da inconformidade local, manifestou suas preocupações o 
próprio Estado Maior das· Forças Armadas. No final, a Advocacia Geral da 
União termina por espancar as dúvidas jurídicas porventura ainda remanescen 
tes, reafirmando a inexistência de óbices legais à demarcação da área, nos ter 
mos da proposta da F unai. 

Enquanto aos limites, e ao fato de ser área única ou descontínua, prevale 
ce o abalizado relatório do antropólogo Paulo José Brando Santilli, confirmando 
que, de fato, os limites propostos atendem à definição estampada no § 1 º do art. 
231 da Constituição Federal. Diante da autoridade do cientista especializado, e 
do aval dos juristas que se pronunciaram, não pode a Comissão supor-se deten 
tora de melhores conhecimentos. 

Há, sem dúvida, discordância entre os próprios índios. Mas o fato não 
espanta, em se tratando de uma etnia numerosa, que se distribui extensamente 
pelo território, organizada em dezenas de aldeias com suas respectivas chefias. 
Não seria lícito supor que deve vir de fora a garantia de que, internamente, ine 
xistirão problemas de convívio. 

Além de tudo isto, e em arremate à longa tramitação que a matéria sofreu, 
tem-se agora o advento do Decreto nº 1.775/96, que inovou ao dispor sobre o 
procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas. É que o novo 
regulamento proporcionou, além de todas as oportunidades formais e informais 
já ocorridas, novo prazo para que os interessados se manifestem perante a Ad 
ministração Pública, verbalizando suas críticas, pretensões e direitos. 

Esta será, sem dúvida, a chance para que os interessados objetivem suas 
inconformidades. Com isto, dar-se-á à Administração novos e concretos ele 
mentos para que se corrijam as falhas, aperfeiçoando-se e, finalmente, consu 
mando-se, a demarcação da área indígena Raposa / Serra do Sol. 

1. 7 Em conclusão, este Relatório: 

- endossa o clamor por uma decisão rápida sobre a demarcação da área 
Raposa / Serra do Sol; 

- apóia a demarcação nos termos propostos, na forma de área única, ga 
rantindo-se aos ocupantes não índios uma indenização justa pelas benfeito 
rias de boa fé; 

- pleiteia uma solução justa para os habitantes do município de Norman- 
dia; 
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- indica a necessidade de se avaliarem, em conjunto com o Governo do 
Estado de Roraima, as eventuais responsabilidades da Administração Pública, 
Federal e Estadual, pela ocupação da área indígena por não índios e pelas inde 
nizações que, por este motivo, a estes sejam devidas. 

Sala da Comissão, em de de 1996. 

·1 ! ' 
. J/; '. 
i //, ; : \_ 

Deputado Sárney Filho, 
Coordenador. 
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Gabinete do Deputado SALOMÃO CRUZ 

Brasilia-DF, 20 de março de 1996. 

Senhor Deputado, 

Considerando o relatório parcial apresentado por Vossa 
Excelência na Comissão Especial Sobre a Demarcação de Áreas Indígenas, 
permita-me oferecer alternativa sobre demarcação da Área Indígena Raposa 
Serra do Sol, no Estado de Roraima. 

A proposta que estou apresentando, fundamenta-se em 
estudos já realizados pela FUNAI e cientistas da área social, observando-se, 
principalmente, uma visão étno-hístórica dos indígenas no extremo norte de 
Roraima. 

Cabe ressaltar que a Área Raposa Serra do Sol, 
definida por muitos de forma contínua, é habitada por várias etnias, com 
diferentes usos, costumes, crenças e tradições, peculiares de cada Grupo, como 
por exemplo, os Ingarikós, uma tribo ainda em vias de integração que 
veneram o Grande Pai Macunaima, diferente das manifestações religiosas 
das demais etnias. Além destes, existem pouquíssimos taurepangs, poucos 
wapixanas e um número razoável de macuxis, todos índios integrados, 
ou seja, incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício 
dos direitos civis, embora, ainda, conservem alguns usos, costumes e tradições, 
característicos da sua cultura primitiva. 

Por estas e outras razões, não se pode e não se deve, por 
uma questão de justiça social, abstrair-se da realidade regional e querer aplicar 
o mesmo critério, já aplicado aos lanomamis, índios isolados que vivem no 
Nordeste do Estado de Roraima, com os indígenas que habitam a região 
Nordeste do Estado. As problemáticas desses grupos indígenas são diferentes 
entre si, logo, a solução não deve ser a mesma. 

Os estudos realizados pelo Professor Gursen de 
Miranda, Mestre em Direito Agrário, Professor e Pesquisador da 
Universidade Federal de Roraima, autor de várias obras sobre o âmbito agrário, 
onde se incluem O Direito e o Índio: fruto de pesquisa pela UFRR e ~ 
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Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Roraimense-1HGERR além da 
obra O Instituto Jurídico da Posse Agrária, sua dissertação de mestrado, do 
singular Compêndio Teoria de Direito Agrário, adotado nos cursos de Direito 
no Brasil, onde se ensina o Direito Agrário, e na vanguarda no escrito sobre A 
Figura Jurídica do Posseiro, são anexados à esta proposta para melhor 
subsidiar o entendimento dos parlamentares componentes da Comissão, 
presidida com nobreza por Vossa Excelência. 

Cordialmente, 

2 
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No nosso entendimento, a área ocupada pelos índios Ingarikó 
em torno da Serra do Sol, deve ser demarcada de forma contínua, 
imediatamente. Existe, inclusíve, a Portaria Interministerial nº 154, de 14 de 
junho de 1989, que "declara como de posse permanente indígena, para efeito 
de demarcação a Terra Indígena lngarikó, com superficie aproximadamente 
de 90.000 hectares e perímetro também aproximado de 150 km", assinada 
pelos ministros do Interior, da Agricultura e Secretário-Geral da Secretaria de 
Assessoramento da Defesa Nacional. 

O estudo da área indígena lngarikó foi realizado por um grupo 
de trabalho interministerial, com representantes da FUNAI, SADEII, 
MINTER E INCRA, e concluiu que estes índios, pertencentes à familia 
Karib, habitantes da região do alto rio Cotingo, terão suas terras demarcadas 
de acordo com proposta formulada pela FUNAI e atendendo reivindicação do 
próprio grupo indígena. Os Ingarikós não aceitam nenhuma vinculação com 
os índios Taurepang, Macuxi ou Wapichana. 

O limite da área indígena Ingarikó, proposto pela própria 
Comunidade Indígena, em reunião realizada no dia 21 de abril de 1989 
aprovada pela FUNAI, tem a seguinte delimitação: 

?f: rio Cotingo, no trecho Leste/Oeste; 
S: igarapé Cumaipá; 
L: igarapé Pipi; 
W: sopé da Serra do Sol 

Todos em Roraima reconhecem a proposta coerente, porque os 
índios lngarikós necessitam desse espaço para proteger sua gente, seus 
costumes, crenças e tradições. Entre os Ingarikós não existe missigenação 
com não-índios, e nem membros das etnias Taurepang, ldacuxi ou 
Wapichana e mesmo assim a FUNAI quer enquadra-los em uma~ 
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reserva. Na área proposta não existem fazendas, garimpos, comércios e nem 
estradas, mas tão somente algumas pistas de pouso de pequenas aeronaves. 

Entendemos que, a demarcação da Área Indígena lngarikó, é o 
início de solução da problemática indígena do Estado de Roraima, portanto de 
grande relevância no interesse público, de maneira geral, e no interesse 
indígena, de maneira particular. 

A área ocupada pelos índios Macuxi, por alguns Taurepang ao 
Norte e alguns outros Wapichana ao Sul, não pode ter a mesma solução em 
área contínua, como a sugerida para área dos Ingarikó. 

Na área em tela existem pelo menos 08 (oito) lugarejos de não 
índios, estabelecidos a quase um século: Vila Surumú, Vila Socó, Vila Mutum; 
Vila Uiramutã; Vila Água; Vila do Cajú, Vila Vidal de Negreiros, Vila Placa, 
interligadas por rodovias estaduais, nas quais existe toda uma estrutura 
administrativa como escolas, postos de saúde, energia elétrica, telefônia etc .... 

Estão nesta área, também, mais de 350 ocupações rurais 
perfeitamente instaladas e de posse continua, instaladas, na sua maioria, antes 
da chegada dos índios M:acuxis à região. Nessa área pretendida, para a 
reserva Raposa Serra do Sol os índios e os não-índios vivem integrados, 
não havendo nenhuma distinção entre a atividade econômica desenvolvida 
pelos indígenas e pelos não-índígenas, inclusive suas relações comerciais no 
excedente da produção. 

Culturalmente os Macuxis, que desde a época dos holandeses já 
usam arma de fogo, vivem como qualquer nativo da região Amazônica, 
cultuando a dança do Parixara e os hábitos de fazerem para consumo 
próprio o caxirí, o pajuarú e a damurida. No aspecto religioso é lastimável 
que mesmo no atual estágio cultural dos Macuxis, estes estejam divididos 
por imposição dos religiosos, em 02 (dois) grupos: os apoiados pela Igreja 
Católica (Diocese de Roraima), que orienta o Conselho Indigenista de Roraima 
- CIR, que discrimina o outro grupo de índios, evangélicos, ligados à Igreja 
Protestante. 

Considerando estes fatos e a realidade regional, não retratado em 
vários estudos realizados pelas "Comissões", equipes e antropólogos da 
FUNAI, que omitem, propositalmente ou não, dados essenciais ~ a 
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história da gente e da Terra de Macunaima, para chegarem à conclusões 
absurdas, totalmente à margem da verdade etno-histórica do vale do Rio 
Branco, sugiro a demarcação de uma área que denomino Raposa 
Maturuca, em que se considere e respeite aqueles pioneiros e desbravadores 
do sententrião pátrio, que tão bem atenderam ao chamado para povoar aquelas 
terras com sacrificio pessoal e de suas familias, e que souberam defender o 
território hoje brasileiro, porque esse era o objetivo, quando para ali foram 
mandados os seus antepassados. 

Brasilia-DF, 15 de março de 1996. 

SALOMÃO ~NSO DE SOUZA/CRUZ 
Deputado Federal - 
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