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Connito na AI Raposa sen» do Sol 

CONCEDIDA LIMINAR EM FAVOR 
DOS f NDIOS DA AI RAPOSA SERRA DO SOL 

No último dia 17 de março, o juiz federal de 1 ª lnstência em Boa Vista, 
Marcos Augusto de Sousa, deferiu liminar pleiteada pela Procuradoria da 
República em Roraima através de Ação Civil Pública. 

Impetrada em 1 ° de fevereiro de 1995, a Ação da Procuradoria da 
República contra a Companhia Energética de Roraima e o Estado de Roraima 

_ objefulajmpedir...a ..oontinuidade __ dos trabalhos .de implantação_da.Hidr..oelétrica 
de Cotingo na Área Indígena Raposa Serra do Sol em razão de uma série de 
irregularidades, bem como da ação repressiva da Polícia Militar contra os 
Macuxi e lngaricó. 

A liminar concedida determina "à Companhia· Energética de Roraima a 
imediata paralisaç§o de quaisquer obras eventualmente iniciadas, destinadas à 
construção da Usina Hidrelétrica Cotingo, ou que se abstenha de inicia-las, 
retirando do local o pessoal seu ou de empresa contratada, até o julgamento 
final da presente Aç§o Civil Pública, facultados, porém, os trabalhos 
exclusivamente de pesquisa, desde que realizados com a ciência da FUNAI e 
da Polícia Federal". 

A liminar estabelece também que fica "vedado ao Estado de Roraima o 
envio para o local, ou adjacéncias, de qualquer efetivo da sua Polícia Militar, 
devendo, entretanto, permanecer as tropas do Exército". 

Ressaltamos ainda que, em sua decisão, o juiz considerou que "os 
argumentos invocados pelo Estado de Roraima, em sua manifestação 
preliminar, de que tal área ainda não está demarcada e que há dúvida, 
inclusive, se será ou não contínua, n§o procedem, já que os conflitos ocorridos 
no local, envolvendo índios, são fortes indfcios de que, de fato, trata-se de área 
ocupada por comunidades indígenasH. 

Lembrando que não é a demarcação que confere aos índios o direito 
sobre as terras que tradicionalmente tenham ocupado, o juiz Marcos Augusto 
de Sousa, pondera, na liminar, que "teria sido prudente ao Estado de Roraima 
e à Companhia Energética de Roraima, diante da dúvida, aguardar a dita 
demarcação ou mesmo provocar a sua realização pela Uni§o, para só então 
iniciar qualquer trabalho de construção da usina hidrelétrica, já que se 
verificado, que, de fato, o local se situa dentro da área indígena, será 
imprescindfvel a autorização do Congresso Nacional". 

CONSTRUÇÃO DE JURISPRUD~NCIA 
Esta decisão do Poder Judiciário constitui não só uma vitória dos índios 

Macuxi e lngaricó na luta contra a Hidroelétrica de Catingo, mas também um 
avanço na luta dos índios em Roraima e um passo importante na construção 
de uma jurisprudência positiva acerca do processo de implantação de usinas 
hidroelétricas em terras indígenas. 
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Assim, a ação da Procuradoria da República e a liminar concedida pela 
Justiça' Federal consolidam dois entendimentos de extrema importância sobre 
este processo, qual sejam: 
• o Congresso Nacional deve autorizar a construção de hidroelétricas em 
terras indígenas, independentemente delas já estarem demarcadas; e, 
• o licenciamento ambiental de usinas hidroelétricas em terras indígenas é de 
competência obrigatória do Governo Federal e não dos governos estaduais, 
habitualmente, mais sujeitos às pressões de grupos locais contrários aos 
interesses indígenas. 

A DEMARCAÇÃO DA ÃREA INDIGENA E A BUSCA OE ALTERNATNAS ENERGÉTICAS 
A CAMPANHA CONTRA A HIDROELÉTRICA DE COTINGO obteve uma série de 

vitórias que resultaram no questionamento da viabilidade do projeto e no 
adiamento da implantação do projeto da Companhia Energética de Roraima. 

Embora constitua um resultado importante, o adlamento da obra é uma 
solução paliativa. Assim, a CAMPANHA CONTRA A HIDROELÉTRICA DE COTINGO 
prosseguirá com as seguintes metas: 
• buscar um compromisso do governo federal em estudar e implantar 
alternativas para a produção de eletricidade para Roraima que não impliquem 
a utilização dos recursos hídricos das terras indígenas; 
• retomada da ocupação pelos Macuxi e lngaricó da faixa de terras da AI 
Raposa Serra do Sol que serão, eventualmente, inundadas pelo reservatório 
da usina; e, 
• apoio à campanha pela demarcação da AI Raposa Serra do Sol. 

Esperamos poder continuar contando com o valioso apoio de todos que 
vêm se manifestando em favor dos direitos dos povos indígenas em Roraima e 
de nossa campanha. 

CONSELHO INDIGENA DE RORAIMA 
COMISSÃO PRó-f NDIO DE SAo PAULO 
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