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Ref.: Proc. 2166/90 
Ass.: Criação de áreas de livre comércio nos municípios de Boa 

Vista (Vila Paracaima) e Bonfim, no Estado de Roraima, a 

primeira incidindo na superfície da área indígena São 

Marcos. 

Sr. Procurador-Geral, 

A Lei nQ 8.256, de 25.11.91, que cria areas 

de livre comércio em Roraima, contraria, frontalmente, o§ 4Q do 

art. 231 da Constituição Federal, verbis: 

11§ 4Q. As terras de que trata este artigo são in-ª. 
lienáveis e indisponiveis, e os direitos sobre 
elas, imprescritiveis.11 

O legislador, ao criar uma área de livre co 

mércio no interior da área indígena São Marcos (Vila Paracaima), 

infringiu o texto constitucional, que considera inalienáveis e in 

disponíveis as terras tradicionalmente habitadas pelos índios. 

Com a finalidade de assegurar a integridade 

física da área indígena são Marcos, esta Procuradoria encaminhou 

um expediente ao Procurador da República Wagner Gonçalves, com 

vista à propositura de ação direta de inconstitucionalidade. 
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Isto posto, sugiro a devolução dos presentes 
autos à SUAF, para tomar conhecimento da previdência já adotada 

por esta PJ. 

! a informação. 

Brasília, 05 de dezembro de 1991 
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Sr. Procurador, 

A Lei nQ 8.256, de 25.ll.9/, criou áreas de I ivre 

.. 
comércio no rrvniclpio de Boa Vista (Vila Paracaima) e Bonfim, no Estado de 
Roraima . 

.. ' 

(' 
Ocorre que a Vila Paracalma está si tuada no interior 

do Área Indígena são Marcos, cujo derMJrcação actninistrotiva foi hO!TlJlogada 
pelo Decreto nQ 3/3, de 29.10.9/. 

Aludida lei contraria frontalmente o §4Q do art.231 
da C.Onstituição Federal, que considera inalienáveis e indisponíveis as ter 
ras tradicionalmente ocupadas pelos Tndios, cOTTXJ é o presente caso. 

Em assim sendo, solicito os bons oflcios de V.Ex9 
no sentido de levar ao conhecimento do Sr. procurador-Ceral da República o 
fato acima narrado, para fins de ajuizamento de ação direta de inconstitu 
cional idade. 

Segue, anexo, l.lnO cópia do Processo FUNAl/2/66/90. . t 

Aproveito a oportunidade para reiterar o V.Ex9 pr~ 
testos de consideração e apreço. 
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Proc. n.• J._(66/r.0 
Fle. dl -:; -· - ----~ 

A Procuradoria Jurídica da FUNAI, 

De ordem, estamos encaminhando anexo, 

PROCESSOS NQ 2166/90, 2504/79 e 2645/92, 

para s u b s Ld i a r i nf o r mn c ô e s . 
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