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Excelentíssimo Senhor Juiz Federal da 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procu 
radores da República no final assinados, com base nos ar 
tigos 109, I, XI e§ 2º, 129, III e V, 231 e§§, 225 e§§ 
da Constituição Federal; 17, § lº, da Lei nº 6.001, de 
19.12.73 (Estatuto do Índio); e lº, I e seguintes da Lei 
nº 7.347, de 24.7.85, vem propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

contra a União Federal, pessoa jurídica de direito públi 
co interno; FUNAI - Fundação Nacional do Índio, autarquia 
federal com sede nesta Capital, e o INSTITUTO BRASILEIRO 
DO MEIO-AM~IENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS - IBAMA, 
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autarquia federal também estabelecida nesta Capital, 

em defesa do patrimônio público, do 
meio ambiente e de direitos difusos 
e coletivos (art. 129, III, C.F.), 

motivo pelo qual expõe e, afinal, requer o seguinte: 

DOS FATOS 

1. Toda a região Norte e Nordeste do atual Es 
tado de Roraima é ocupada pelos índios Macuxi, Ingariko, 
Taulipang e Wapixana. Essa área já foi identificada pela 
Funai, sob a denominação de "Area Indígena Raposa Serra 
do Sol", correspondente a mais de 1.300.000 hectares. 

Os limites geográficos que a identificam 
são os Rios Surumu e Tacatu ao Sul; ao Norte a Serra Paca 
raima, junto ao limite internacional Brasil/Guiana; Rio 
Mau ou Ireng; a Oeste, Rio Catingo, Rio Surumu, Rio Miang, 
divisa internacional com a Venezuela; a Leste, Rio Maú, 
divisa com Guiana, etc. Os trabalhos de identificação da 
área foram feitos por Grupo de Trabalho instituído pela 
Portaria nº 550/P, de 21 de outubro de 1977, que apurou 
existir, naquela oportunidade, mais de 60 comunidades in 
dígenas, com, aproximadamente, 10.000 índios, bem como a 
existência de várias posses de não índios. 

2. Assim, de acordo com os trabalhos desenvol 
vidas, são limites da "Área Indígena Raposa Serra do Sol", 

conforme memorial anexo, doe. n• 01 ~~· 
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NORTE: Partinao do Ponto 11111 de coordenadas geográ 
ficas aproximadas 05º 12 1 1511N e 60º44'0511WGR ~ 
situado na Serra Pacaraima, junto ao limite 
Internacional Brasil/Venezuela/Guiana; daí, 
acompanhando o limite internacional Brasil/ 
Guiana, pela Serra Pacaraima até a nascente 
do Rio Maú ou Ireng, e por este a jusante 
até a confluência com o Rio Daca; 

;1 
,/ r 

LESTE: Deste ponto segue por uma linha reta até o 
Ponto 11211 de coordenadas geográficas aproxi 
madas 05°07 1 0011N e 60°06' 5811WGr., situado 
num braço formador do Igarapé Amália, e por 
este a jusante até a confluência com o Rio 
Wailan no Ponto "311 de coordenadas geográfi 
e a s a p r o x i ma d a s O 4 ° 5 9 ' 2 O 11 N e 6 o O 11 ·,· O 5 11 w G r . ; 
daí, segue por uma linha reta até a Ponto 
"4'.' de coordenadas geográficas aproximadas 
04°51'40'N e 60°05'40"WGr., situado na con 
fluência de um igarapé sem denominação com 
o Rio Canã e por este a jusante até a con 
fluência com o Rio Maú ou Ireng. Daí, acom 
panhando o limite Internacional Brasil/Guia 
na, pelo Rio Maú ou Ireng no sentido jusan= 
te até a confluência com o Igarapé Rabo do 
Jacú, e por este a montante até a confluên 
cia com um igarapé sem denominação no Pon 
to "5" de coordenadas geográficas aprnxíma 
das 04º241l011N e 59º49'30"WGr.; daí, a mon 
tante pelo igarapé sem denominação até sua 
cabeceira no Ponto 11611 de coordenadas geo 
gráficas aproximadas 04°211l8"N e 59º50'25''WGr.; 
daí, segue por urna linha reta até o Ponto 
117" de coordenadas geográficas aproximadas 
04°13'00"N e 59°46'50"WGr., situado na con 
fluência do Rio Maracani com o Igarapé Cu 
tia; daí, segue por uma linha reta até o 
Ponto 118" de coordenadas geográficas aproxi 
macias 04°13'25"N e 59º44'58"WGr., situado 
na cabeceira de um igarapé sem denominação 
afluente da margem direita do Rio Maú ou 
Ireng; daí, pelo igarapé sem denominação no 
sentido jusante até o Ponto 119" de coordena 
das geográficas aproximadas 04º11'15"N e 
59§43'"WGr.; daí, pelo Rio Maú ou Ireng até 
a confluência com o Igarapé Cutia e pores 
te a montante até a confluência com o Igara 
pé Japó e por este a montante até a sua ca~ 
beceira no Ponto "10" de coordenadas geográ 
f i e a s a pro x i ma d a s O 4 ° O 6 ' 3 O 11 N e 59°4 6 ' l O " WGr . ; 
daí, segue por uma linha reta até o Ponto 
"11" de coordenadas geográficas aproximadas 
04º4 7 '45"WGr., situado na cabeceira do Iga 
rapé Mençol, e por este a jusante até a 
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confluência com o Igarapé Unanamara e por 
este a jusante até o Ponto 111211 de coorden§_ 
das geográficas aproximadas 03º58'40"N e 
59º47'4011WGr., segue por uma linha reta até 
o Ponto "13" de coordenadas geográficas a 
proximadas 03º44 1 2511N e 59º47' 40"WGr., si 
tuado na BR - 401, e por este até o Ponto 
1114" de coordenadas geográficas aproximadas 
03º40130"N e 59º49'05"WGr.; 

Deste ponto, segue por uma linha reta até o 
Ponto 1115" de coordenadas geográficas apro 
ximadas 03º32'50"N e 60º07'40"WGr., situado 
na confluência de um igarapé sem denomina - 
ção com o Igarapé Xeruminim; e por este a 
montante até o Ponto "16" de coordenadas 
geográficas aproximadas 03º42'10"N e 
60°1510511WGr.; daí segue por uma linha reta 
até o Ponto "17" de coordenadas geográficas 
aproximadas 04°0013011N e 60°1510S11WGr., si 
tuado no Igarapé Maiutzal, e por este a mon 
tante até a confluência com um igarapé sem 
denominação no Ponto "18" de coordenadas 
geográficas aproximadas 04º02'25"N e 60º14'3011\\Gr.; 
daí; segue por uma linha reta até o Ponto 
1119" de coordenadas geográficas aproximadas 
04º02'5811N e 60º18'58"WGr., situado na ca 
beceira de um igarapé sem denominação, e 
por este a jusante até sua confluência com 
o Rio Catingo no Ponto "2011 de coordenadas 
geográficas aproximadas 03°59'40"N e 6J027'05"WGr.; 

Oeste ponto pelo Rio Catingo a sua jusante 
até a confluência com o Rio Surumu; daí, se 
guindo a montante do Rio Surumu até a con~ 
fluência com o Rio Miang e por este a sua 
montante até Ponto 112111 de coordenadas geo 
gráficas aproximadas 04°02'10"N e 60°56'55"WGr.-: 
situado na suposta cabeceira; daí, segue 
por uma linha reta e seca até o Ponto 1122" 
de coordenadas geográficas aproximadas 
04º02'30"N e 60º57'15"WGr., situado no limi 
te Internacional Brasil/Venezuela; daí, se~ 
guindo o citado limite Internacional até 
encontrar o Ponto "l", início da presente 
descrição perimétrica.11 

Vamos encontrar relatos da ocupação imemo 
rial desse território no trabalho de Edson Soares Diniz, 
publicado em 1972, sob o título "Os índios makuxi do Ro 

raima, sua instalação na sociedade nacional" (tese de dou 
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torado), no qual o renomado estudioso relata: 

11 Os índios Makuxi vivem nos campos da Guiana 
e do Brasil. Aqui, distribuem-se pela planície e 
pelas montanhas na parte leste e nordeste do Ter 
ritório Federal de Roraima. Interr.asando-se, vI 
vendo às vezes em grupos locais mistos, estão os 
já mencionaaos Wapitxâna. Apesar de serem seme 
lhantes as inter-relações simbióticas existentes 
e as pressões sócio-culturais a que estão subme 
tidos (DINIZ, 1967), o que justificaria um estu 
do conjunto, que seria de bom alvitre efetuar 
futuramente, a descrição incide unicamente sobre 
os Makuxi. São esses dois grupos tribais os rema 
nescentes daqueles que outrora ocuparam os cam- 
pos rio-branauenses. Vinte e duas tribos foram 
relacionadas em 1787 por LOBO D'ALMADA (1861: 
674-679), as quais são mencionadas por NABUCO 
( 1903: 248-251) e por COUDREUA ( 1887: 391-394) 
sendo que este aponta na época de sua viagem 
(1884-85) à área rio-branquense, treze delas ex 
tintas e oito reduzidas em número; apenas os Ma 
kuxi eram numerosos. Estes índios ainda consti 
tuem-se em uma das mais numerosas tribos em ter 
ras nacionais. Conseguiram transpor as diversas 
etapas do contato interétnico, mantendo certo 
equilíbrio populacional e, ao mesmo tempo um re 
lativo conservantismo sócio-cultural. 

Os Makuxi atingem cerca de 3.000 indivíduos 
no Território Federal de Roraima. Além dos da 
dos demográficos conseguidos diretamente nos gru 
pos locais visitados, recebemos informações acer 
e a das 'populações de alguns e do número de casas 
de outros, o que nos levou a essa estimativa,cer 
tament~ sem superestimar o contingente popula = 
cional .de s s e grupo indígena, MIGLIAZZA ( 1967: 
166) calcula os Makuxi com um total de 3.200 in 
divíduos em terras brasileiras, baseado em infor 
mações próprias e naqueles dados fornecidos pe= 
los componentes da Campanha de Erradicação da Ma 
lária (CEM) atuante no Roraima. Parece que os Mã 
kuxi tendem a aumentar o seu número, pelo menos 
é o que indicam as populações das Aldeias Cantão 
e Raposa, as duas de maior número de pessoas da 
nossa amostragem, onde se observam altos índices 
demográficos nas classes etárias jovens (ver ta- 
belas nºs l e 2 e respectivas pirâmides). Nos 
exemplos referidos, nota-se de imediato que a 
grande maioria é de gente moça, pois os componen 
tes das classes etárias entre O - 19 anos constI 
tuem-se em 65% dos respectivos totais. - (grifamos)t\ 
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A respeito dos Makuxi que vivem na Guiana 
os dados mõis recentes disponíveis e ao nosso al 
cance são ce BUTT (1965:84), que diz: 

''Makusi - They live in the Northern 
Savannahs North of the Kanuku Mountains ... 
In 1946 population was estimated to be 
l . 6 7 6 o n t h e British si d e . . . The Makusi 
have become much acculturated, having 
been in regular contact with settlers, 
particularly cattle ranchers, since the 
late 19th century. They are not, as a 
p e op l e , adjusted to the changes although 
they undertake wage labor for the changes 
work balata and sell surplus cassava 
fluor, so expa~ding their tradicional 
eccnomv" (in Os Indios Makuxi do Roraima, coleçâJ 
Teses nQ 9, Faculdade de Filosofia,Ciências e Le 
tras de Marília, 1972, Publicado pela Imprensa Ofi 
cial do Estado de São Paulo). - 

4. Ocupavam os Macuxi extensa área, desde a 

cidade de Rio Branco, ainda no século XVIII, sendo que 
o contato efetivo com os luso-brasileiros deu-se com o 
estabelecimento do Forte São Joaquim e o posterior ingres 
so das primeiras cabeças de gado bovino na região. Duas 
características marcaram o contato dos Macuxi com os cha 
mados civilizados, no dizer de Diniz (obra indicada) 
(doe. nº 02) : lentidão e pacifismo relativos. Entretant~ 
com a expansão da criação de gado em suas áreas a partir 
deste século, os Macuxi foram ficando arredios, dando ori 
gem a conflitos que ocorrem até hoje. Da extensa área 
que possuíam no início .do século XVIII, os Macuxi se vi 
ram expulsos, paulatinamente, concentrando suas malocas, 
de conseqüência, acima rio Rio Uraricoera, a partir da 
confluência do rio Surumu com o Rio Tacutu, pegando toda 
parte nordeste e leste do Estado, como se vê pelos mapas 
anexos (does. nºs. 03 e 04) 

5. Invasões, mortes, perda de terras são os 

(!L 

dilemas da nação macuxi, que reivindica hoje a área única 
"Rap os a Serra do Sol", e o mo se vê pela e arta abaixo transe ri ta , 

dirigida ao Presidente da Funai em agosto de 1985:~\ 
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"Aldeia de Camararém, 9, 10 e 11 de agosto de 
1985. 
Exmo. Sr. Presidente da FUNAI. 
Nós Conselheiros tuxáuas e capatazes reunidos na Alríe.i s 
de Camararém, localizada no norte do T.F.RR, nc 
região da Serra, no total de 83 líderes represen 
tantes de 35 aldeias indígenas da tribo Macuxi. 
Ainda mais a região da Raposa e Surumu onde exis 
tem 28 aldeias, englobando tudo são 63 aldeias. 
Onde os mesmos estão pedindo uma área única.Quan 
to o limite da área nós já sabemos e nós temos 
mapa em nossas mãos. 
Nós estamos pedindo logo a demarcação da nossê 
área com máxima brevidade possível. Motivo de fã 
zendeiros empatarem fazer nossas criações, quei: 
mando as nossas casas, isto é, tocando fogo nas 
nossas casas onde estamos fazendo criações. Como 
foi queimado na aldeia Flecha, Xiriqui, Mudubim, 
Wilimon, Caracanã. Empatarem fazer cercado de 
arame farpado onde fizeram nossas roças. 
Os garimpeiros entrando acabando com os nossos 
minérios como diamante, ouro. Trazendo bebidas 
alcoólicas. Com tudo isto atrapalhando os nos 
sos planos de trabalho. 
Os fazendeiros e garimpeiros estão unidos com os 
policiais, estão prendendo os índios. Como pren 
deram o tuxáua da Aldeia Camararém, Sabiá, Fle 
cha, Central, Lilais, Barata. 
Por este motivo estamos pedindo que saia logo a 
demarcação da nossa área. Onde a Lei nº 6.001 de 
19 de dezembro de 1973. Artigo 65. Diz que o Po 
der Executivo fará, no prazo de cinco anos, a de 
marcação das terras indígenas, ainda não demarca 
das. - 
Com esta demora a paciência dos nossos indígenas 
estão esgotando. Os fazendeiros queimaram nossas 
casas mas também já queimamos duas casas de um 
fazendeiro, cada vez mais os índios estão se 
unindo para fazer os trabalhos. Se não sair a de 
marcação da nossa área, se surgir um problema 
grave quem será culpado é o órgão da FUNAI, que 
os índios agora vão agir. 
Que nós índios sem terra não pudemos produzir na 
da e não pudemos nem viver. Por isso nós estamos 
pedindo que venha dia 15 de setembro de 1985, 
o grupo de trabalho de Brasília Distrito Federal. 
Com estima consideração pedimos que sejamos aten 
didos". (Abaixo-assinado dos conselhos t u x áuas. 
e capatazes e os seus secretários. Da região da 
serra RR. Seguem-se 35 assinaturas)." ( gr i famas) 
(Doe. nº 05). 

IK_ 
, I -- 

• / 
6 . Acontece, entretanto, que afora os confli- 
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tos relatados, que demandam inúmeras providências das 
rés, Funai e União Federal (como a retirada de fazendei- 
ros e a demarcação da área "Raposa Serra do Sol 11, antes 
indicada), sobressai agora PROBLEMA MAIOR, o objeto 

imediato da presente ação civil pública. 

7. Com a desintrusão dos mais de 20.000 gari~ 
peiros da área Yanomami, no mesmo Estado, a partir das 
ações civis públicas movidas pelo Ministério Público 
Federal (does. nºs. 06 e 07 ), que obrigaram as rés 
a exercerem o seu próprio PODER DE POLÍCIA (does. nºs 08 
e 09), grande parte do contingente populacional de garim 
peiros invadiu a "Área Indígena Raposa Serra do Sol", de~ 
tro dos limites descritos nesta exordial, e estão poluin 
do rios, destruindo ~cJJjares, com prejuízos à flora 
e à fauna. Há interverência no habitat natural do povo 
Macuxi, com escassez de caça e pesca. Acentua-se o afluxo 
de pessoas à região, uma vez que a área indígena Raposa 
Serra do Sol é cortada por estradas, o que permite fácil 
acesso. Já são numerosos os casos de doença, e levas e 1~ 
vas de garimpeiros chegam a área a cada dia. A concentr~ 
ção maior dos mesmos vêm se dando ao longo do Rio Catingo 
e suas imediações: Serra Verde, Rios Maúe Quinô, como se 
pode ver no mapa anexo (doe. nº 10 ). E as fotografias 
que se fazem anexar ao presente dão dimensão dos danos 
causados ao meio ambiente e, ainda, das precárias ins- 
talações necessárias à garimpagem. 

8. Várias denúncias dos fatos antes referi 
Polícia dos vêm sendo feitas às autoridades locais da 

Federal, da Funai e do Ibama, sem que até agora qualquer 
providência haja sido tomada. 

9. Recentemente o Ministério Público Federal 
recebeu das lideranças Macuxi 
Procurador-Geral da República, 

carta dirigida ao Senhor 

(?}- 
na qual solicitam:j\ 
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11 Denunciamos a invasão, arbitrariedade de 
fazendeiros, garimpeiros que dia a dia poluem as 
águas dos rios: Maú, Catingo e Quinô. Destruindo 
o meio ambiente, causando doenças como a malária 
e outras. A venaa de bebidas alcoólicas dentro da 
área. 

E protestamos contra o projeto do governo, 
de criar um novo Município dentro da área, como: 
transformar a maloca do Uiramutã em município 
isso ilegalmente e contra a Constituição brasi 
leira e o Estatuto do Indio. 

Em vista de tudo isso, pedimos com urgên - 
eia a demarcação, a retirada desses garimpeiros' 
e fazendeiros. E paralização do projeto do Gover 
no do Estado. Que já chega de sermos maçacrados~ 
espoliados, mortos e espulsos 

Esperamos ser a t end í do s ;" (sic) 
(doe. nQ 11) 

10. Face ao relatado, urge ação do Poder Judi- 
ciário para estancar a situação de conflito e dilapidação »>: 

do patrimônio público, com restabelecimento da lei e dá 
ordem. (Vejam-se documentos nQs. 12, 13, 14 e 15). 

O DIREITO 

11. Asseguram-se aos índios os direitos origl 
nários sobre as terras que ocupem, destinando-se as mes 
mas a sua posse permanente, 11cabendo-lhes o usufruto ex 
clusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes". (arts. 231, § 2º da C.F.). 

12. Consagrou-se, pelo novo texto constitucio 
nal, de maneira clara e objetiva, o direito congênito à 
posse, ou seja, o próprio indigenato, como fonte 
dial e única do direito das nações indígenas. 

primor- 

Tal conceito não se confunde com o direi- 

/1 
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to de posse do Código Civil. 

13. Em 1902, o professor João Mendes Júnior, 
em conferência proferida na antiga Sociedade Ethonografia 
e Civilização dos Índios, já estabelecia a distinção en 
tre ambos, ao assinalar: 

" já os philosophos gregos 8firmavam que 
o indigenato é um título congênito ao passo 
que a occupação é um título adquirido. Com 
quanto o indigenato não seja a única verda 
deira fonte jurídica da posse territorial, 
todos reconhecem que é, na phrase do Alv. 
de lº de abril de 1680, 11a primária, natu 
ralmente e virtualmente reservada", ou na 
phrase de Aristóteles (Polit., I n.8), -vum 
estado em que se acha cada ser a partir do 
momento do seu nascimento". Por conseguinte, 
não é um facto dependente de legitimimação, 
ao passo que a occupação, como facto poste 
rior, depende de requisitos que a Ieçí t ímem'' 
(in 110s Indigenas do Brazil, seus Direitos 
Indivuduais e Políticos11, pág. 58 - grifos 
no original). 

14. A posse indígena, pois, no dizer de João 
Mendes Júnior, não se confunde com posse sujeita à legiti 
mação e registro. 

15. José Affonso da Silva, em conferência inti 
tulada "Auto-Aplicabilidade do Art. 198 da Constituição 
Federal", respaldando-se nas lições do insigne mestre re 
trocitado, adverte: 

l 
I 

"Essas considerações, só por si, mostram 
que a relação entre o indígena e suas ter 
ras não se rege pelas normas do direito ci 
vil. Sua posse extrapola da órbita puramen 
te privada, porque não é e nunca foi uma 
simples ocupação da terra para explorá-la , 
mas base de seu habitat, no sentido ecológi 
co de interação do conjunto de elementos 
naturais e culturais que propiciam o de~~· 

/-;.._____ 
:/ / . .' 
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volvimento da vida humana" (in Boletim Ju 
rídico da Comissão Pró-Índio de São Paulo, 
ano V, nºs 9-10, out./88, p.10). 

16. As Constituições brasileiras, desde a de 1934, 
transformaram em disposição escrita aquilo que já era da 
própria substância do indigenato: a posse dos silvícolas 
correspondentes ao território por eles originária e 
efetivamente habitado. Dispunham elas, verbis: 

Constituição de 1934 
"Ar t . 129. Será respeitada a posse de terras 
de silvícolas que nelas se achem permanen 
temente localizados, sendo-lhes no entanto, 
vedado aliená-las11• 

Constituição de 1937: 
"Ar t , 154. Será respeitada aos Silvícolas 
a posse das terras em que se achem localiza 
dos em caráter permanente, sendo-lhes, no 
entanto, vedado aliená-las". 

Constituição de 1946: 
11Art. 216. Será respeitada aos silvícolas 
a posse de terras onde se achem permanente 
mente localizados, com a condição de não a 
transferirem". 

Constituição de 1967: 
11Art. 186. É assegurada aos silvícolas a 
posse permanente das terras que habitam e 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclu 
sivo dos recursos naturais e de todas as 
utilidades nelas existentes11• 

Emenda Constitucional nº 1/69 
11Art. 198. As terras habitadas pelos silví 
colas são inalienáveis nos termos em que a 
lei federal determinar, a eles cabendo a 
sua posse permanente e ficando reconhecido' 
o seu direito ao usufruto exclusivo das ri 
quezas e de todas as utilidades nelas exis- 

tentes". !\ 
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17. A Constituição de 1988, no entanto, talvez 
tentando espancar definitivamente dúvidas que porventura 
envolvem o conceito de posse indígena, providenciou um p~ 
rágrafo para defini-la, verbis: 

"Ar t . 231 . 

§ lº - São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios as por eles habitadas em cará 
ter permanente as utilizadas para suas ati= 
vidades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessá 
rios a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições". 

18. A par do reconhecimento do direito à posse 
territorial, estabelece o novo texto constitucional o di 
reito exclusivo das comunidades indígenas sobre as rique 
zas do solo, dos rios e lagos. 

19. Diz o§ 2º, do art. 231 do C.F., verbis: 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupa 
das pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusi 
vo das riquezas do solo, dos rios e dos la= 
gos nelas existentes." 

20. Tais direitos são garantidos aos índios 
pela União, a qual compete demarcar suas terras, "prote 
ger e fazer respeitar todos seus direitos" - art. 231, 
parte final da C.F. 

DA OMISSÃO DA UNIÃO E FUNAI 

21. As terras tradicionalmente ocupadas pelos 

~\ 
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índios compreendem-se nos bens da União, patrimônio pú 
blico, portanto (Constituição Federal, art. 20, XI). 

22. Entretanto, ciente dos fatos aqui narrados 
por intermédio de seus diversos órQãos, omite-se na 
proteção do patrimônio público, ao mesmo tempo em que 
possibilita a dilapidação do patrimônio indígena por in 
termédio da garimpagem ilegal, que, aliás, constitui cri 
me - art. 21, Lei nº 7.804/89. 

23. De outra parte, a FUNAI, corno órgão de prQ 
teção ao índio nada faz. Foi criada pela Lei nº 5.371, 
de 05.12.67, tendo por finalidade cumprir a política in 
digenista, que tem por um de seus pressupostos "garantir 
à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto 
exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades 
nelas existentes", tendo a referida lei, inclusive, muni 
do-a do "poder de polícia nas áreas reservadas e nas m~ 
térias atinentes à proteção ao índio" (art. }Q, I, b e 
VII). 

24. Vê-se, pois, que a proteção que se está a 
exigir nesta ação, prescinde de qualquer ato normativo 
ou ordem judicial, desde que a situação,· como a aqui re 
latada, venha a ocorrer. 

25. Entretanto, o que faz União e Funai? Omi- 
tem-se na proteção a que estão obrigadas, tornando le- 
tra morta seu próprio poder de polícia, e 
inertesà progressiva invasão e dilapidação do 

nio público e das riquezas indígenas. 

assistindo 
patrimô- 

DO FUMUS BONI IURIS 

26 . A legitimidade do Ministério Público Feder~ 

. ·. 
lmpren;,a Naclonal 
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para a espécie resulta da Constituição da República, 
que lhe confere atribuição para promover o inquérito ci 
vil e a ação civil pública para a proteção "do patrimô 
nio público e social, do meio ambiente e de outros inte 
resses difusos e coletivos", dentro os quais os das pop~ 
lações indígenas (art. 129, III e V). No plano infra 
constitucional, a Lei 7.347/85, art. 5º, o Ministério 
Público é o primeiro na lista de instituições e pessoas 
legitimadas à propositura da ação civil pública. 

27. A competência da Justiça Federal defluídos 
artigos 21, XI e 109, XI da mesma Carta. A escolha da S~ 
ção Judiciária do Distrito Federal é deixada a critério 
do autor da ação, segundo o art. 109, § 2º, já que a 
União Federal figura no pólo passivo e a ré FUNAI tem 
sua sede na Capital da República (CPC, art. 100, IV, a). 
O leque de alternativas do foro para se processar a 
UNIÃO, porque resulta da Constituição, não pode sofrer 
limitações das normas de hierarquia inferior. Não bastas 
se a supremacia da Constituição para evitar qualquer co~ 
trovérsia a esse propósito, o Pleno do TRF da lª Região 
decidiu nesse sentido no Conflito de Competência nº 
89.01.04829-9-PA, relator o Juiz JIRAIR MEGUERIAN, na 
sessão de 19.04.90. A inserção da UNIÃO no pólo passivo 
legitima-se de seu dever de proteger os índios, que sur 
ge concorrente e supletivamente ao do "órgão federal de 
assistência", conforme a parte final do art. 25 da Lei 
6.001/73 ("sem prejuízo das medidas cabíveis que, na 
omissão do referido órgão, tomar qualquer dos Poderes 
da República"). Por fim, a UNIÃO é a detentora do domí- 
nio das terras e recursos naturais que, sob suas vistas, 
estão sendo ocupados e explorados por particulares sem 
amparo legal. 

28. Não ocorre ao Ministério Público Federal 
incluir mais alguém no pólo passivo porque a relação 

Imprensa Naclo"ª' ;•1 
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rídica material em apreço se estabelece entre estas rés 
e os índios, valendo erga omnes. Terceiros que eventual 
mente sejam afetados pelo desfecho desta causa, se-lo-ão 
indiretamente, e na medida que estejam praticando atos 
que, constituam infrações penais. 

29. Acentue-se, ainda, que exploração mineral 
na área constitui crime, consoante art. 21, da Lei nQ 
7.804, de 18.7.1989. Reza o dispositivo: 

11Art. 21 - A realização de trabalhos de ex 
tração de substâncias minerais, sem a competen~ 
te permissão, concessão ou lic~nça, constitui 
crime, sujeito a penas de reclusão de 3 (três) 
meses a 3 (três) anos e multa." 

30. E tal permissão não é deferida para terras 

indígenas (art. 23, do mesmo diploma). 

31. Finalmente, os direitos ora defendidos de 
decorrem do próprio texto constitucional,no resguardo do 
patrimônio público, das terras indígenas e das riquezas 
minerais nelas existentes - art. 231 e seguintes do C.F. 

DO PERICULUM IN MORA 

32. Os fatos relatados evidenciam, por si só, 
a gravidade da situação, que piora dia a dia. Inúmeros 
garimpeiros demandam a área. Rios, flora e fauna são 
atingidos, de maneira ireversível e o habitat natural 
dos índios Macuxi, Ingariko, Taulipang e Wapixana é vio 
lado, com conseqüências previsíveis, como aquelas que se 
tornaram públicas e notórias na área Yanomami: doenças, 

lmpr1,n~Í,, Nacional 



MINIST€RIO PUBLICO FEDERAL 

NQ 2.142/WG - fl. 16 - 

destruição da flora e rauna, incentivo ao 
e descaminho. 

contrabando 

33. A par disso, o patrimônio público é dila- 
pidado, na medida em que minérios (principalmente ouro e 
diamantes) são extraídos, com ofensa ao art. 231, §§ 2Q 

e 3Q, da C.F. 

34. A permanecer a situação, as riquezas mine 
rais, de usufruto indígena (§ 3Q, art. 231, C.F.), conti 
nuarão a escoar pelo ralo do descaso e da apatia. Além 
disso, haverá o aumento dos conflitos índios X garimpei 
ros X sociedad~ envolvente, fatos que contribuirão para 
a morte e decadência da nação Macuxi. 

DAS PROVAS 

35. Muito embora os fatos estejam absolutamen 
te provados mediante os documentos anexos, protesta o 
Ministério Público Federal pela produção de prova tes 
temunhal e pericial, bem como pela juntada de novos doe~ 
mentas, consistente em peças solicitadas a outros órgãos. 

DOS PEDIDOS: LIMINAR E PRINCIPAL 

36. Diante dos fatos narrados, do fumus boni 
iuris e do periculum in mora deles resultantes e expos 
tos em capítulos destacados desta exordial, impõe-se 
ao Ministério Público Federal o dever de ofício de re 
querer a esse douto Juízo Federal a concessão de medida 
liminar prevista no art. 12 da Lei nQ 7.347/85, o que de 

Imprensa Nactonal 
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fato requer, para que as rés, FUNAI e União Federal, 
promovam a imediata retirada da área indígena 11Raposa 

Serra do S0l11 de todos os garimpeiros e elementos não 
índios que estejam explorando riquezas minerais. 

37. Requer, pois, em caráter urgente, que se 
determine à Funai, por seu presidente em exercício, a 
imediata desobstrução da área, de quantos nela estejam ' 
explorando riquezas minerais indevidamente. Requer também 
que se obrigue ao Ibama, por seus prepostos, a acompanhar 
a operação, com vistas a lavrar autos relativos às infr~ 
ções lesivas ao meio-ambiente. Requer, ainda, digne-se 
oficiar à Secretaria da Polícia Federal, na pessoa de 
seu Secretário, Dr. Romeu Tuma, para que preste ao ór 
gão protetor dos índios e ao Ibama toda a colaboração 
necessária ao exercício de suas funções e ao fiel cumprl 
menta desta liminar, "para assegurar a proteção das ter 
ras ocupadas pelos índios", nos termos do art. 341 da Lei 
6.001/73, das riquezas minerais neles existentes(§ 3º, 
art. 231 da C.F.),e da flora e fauna (art. 2º, da Lei 
nº 7.735/89). 

38. Em qualquer caso, requer que conste o pra 
zo de trinta (30) dias para total cumprimento da limi 
nar, sob pena de crime de desobediência, prevaricação ou 
outro aplicável à hipótese e de multa pecuniária diária 
a ser fixada segundo prudente arbítrio de V. Exa., nos 
termos do art. 11 da Lei nº 7.347. Evidentemente, segun 
do resulta do ordenamento jurídico, as autoridades incu~ 
bidas da execução liminar deverão adotar todas as medi - 
das coercitivas cabíveis1 inclusive priS80 em flagrante, 
apreensão de máquinas e aparelhos utilizados no garimpo, 
aplicação de multas, e instauração de inquérito policial 
contra eventuais recalcitrantes. 

39. Finalmente, requer a citação da União Fe 

,·, 
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deral, por intermédio da Procuradoria da República no 
Distrito Federal; da Funai, na pessoa de seu representa~ 

te, no Ed. Lex, 3º andar, SEP, Q. 702 - Sul, nesta Capl 
tal e do IBAMA, por intermédio de sua Presidente, na 
SAIN Av. L-4, Norte Ed. Sede, também nesta Capital, pa 
ra virem, querendo, responder aos termos desta ação, 
e, afinal, corridos os trâmites legais, confirmada e ma~ 
tida a liminar, serem as mesmas rés condenada a retirar 
garimpeiros e todos os que, ilegalmente, explorem rique 
zas minerais da "Área Indígena Raposa Serra do Sol", ga 
rantindo, assim, a ocupação e usufruto exclusivos das 
terras aos índios Macuxi, Ingariko, Taulipang e Wapixa 
na, com a preservação da flora e fauna, em respeito à 
Constituição (Compete à União proteger e fazer respeitar 
todos os bens indígenas - parte final, art. 231, C.F.). 

40. Requer, outrossim, que a União seja conde 
nada a fornecer à Funai e ao Ibama todos os meios neces 
sários ao cumprimento de suas atribuições, por se tratar 
de área de conflito e aonde vigilância e efetivo exercí 
cio do Poder de Polícia se fazem constantes, daí decor 
rente sua discricionariedade limitada, tudo sob penas da 
lei. 

41. Por último, requer a confirmação da limi- 
nar e a condenação das Rés em custas e honorários, com 
as cominações legais. 

42. Dá-se à presente o valor de Cr$ 300.000,00 

Pede deferimento. 

Brasília, 20 de junho de 1991. 
r /7 • 4'-~. t<~ 
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AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGARIOS 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
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Secretaria da 21 Vara, recebi astea autos com 

que lawro esta termo. 

I de 19 tfj/ , $Vt - 
[m _B do lJ.1._ folhas, do 
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, . 
Certifico e DOU FE que os pra~e~tes autos foram reqistre- 

dos no Livro de Tombo · -S.Z::-, volumff 1;: • às folhas 6S , sob 

o nlJ g iÔ -fo'f>/~ e ficha~os ne Secretaria da 2• Varn. 
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CONf:tUSÂO 
Nesta data faço conclusos ao M. M. Jul:1 
Federei da 2.• V"'1a do ü. Fud~ral, 
Dr. LUCIANO FRANCO TOLENTINO AMARA •• 

., que lavro - Urmo._Em/jlf.'!;!11 1~"j f 
DireFtaria 
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