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H!~HORIJ\L INFORMATIVO sobre a sitvaçao JUr1 
dica das tribos indígenas que habitam a F~ 
zcnda -~ Marcos ,no ~~~~pJq __ q~- ~~~-Y!~tF, 
Tcrrito1~0 Federal de Roraima, as~umida e 
administrada pela Fundação Nacional do Indio 
FUllAI, na .forma do ar-t , 2 º e seus parágr_! 
fos, da Lei n. 5.371, de 05.12.67,para ate~ 
der aos termos do Edital originário do Ins 
titvto Nacional de Colonização e Reforma: 
J\grária - INCRA, publicado pela Comissão de 
Discriminação de Terras Devolutas, no Esta 
do do Amazonas e Território Federal de RÕ 
raima, no Jornal do Comércio - Edição de 
19.09. 73, Hanavs. 

,..,,...... 
O presente "Hemorial Informativon objetiva atender 

ao que dispõe o Edital com prazo de 60 (sessenta) dias, 

do Instit~to Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

• • # • or1g1nar10 

INCRA, exp~ 

dido pelo Chefe da Procuradoria Regional do Norte, Dr. DELMINO DOS 

SAUTOS, Presidente da CDTD/AM-RR, Portaria nQ 531, de 09,04,73, fun 

damentado no Decreto-lei n. l.1G4, de 01.04,71 e de acordo com os ar 

tigos 11 e 97 a 102, da Lei n. 4,504, de 30.11.64 e artigos 3º a 82 

da Lei n. 4.947, de 06.04,G4 e artigos 19 a 31 do Decreto-lei 9.760, 

de 05. 09. 4G, 

o E!di tal e::riedido ielo INCP .. l\, objetiva discriminar as 

t er-r es devol v t a s ex i s t en t e s ria I'a i xa compreendida pelos cem ( 100 )qui 

lÔmetros d12 larg1}rél ao 101100 do ~odovia BP..-17'!, consoante 

ç5es contidas no Decreto-lei n. 1.1G4, de 01.04.71, 

dispo si 

Vale ress~lt~r o cuidado extremo do legislador em 

ressalvar os direitos dos silvícolas nas áreas abrangidas pelo arti 

i golº do referido Decreto-lei, fazendo constar as disposições conti 
' 
/ das no artigo 5º, ·item "a", observando assim, as disposições do pr!:_ 

/ ceito contido no artigo 19[ e parágrafos da Constituição:~ 

d!r /' 
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O Edital~ de "cm1vocaç5o de todos os . - . propr1etar1os, 

foreiros, arrendat&rios, ocura11tGs, posseiros e quantos se 

com direito a qualqver porção de? terras siti;.adas dentro do 

tro da .. área a ser discriminada no Município de Boa Vista." 

julguem 
• perim!; 

o Edital convoca, ainda, os interessados "a apresent! 

rem seus títulos, escrit1,ras ov quaisquer outras provas em direito 

permitidos,·que fundamentem a alegação te prepriedade, fGr0, arren 

damente, ocupação ou posse sobre a referida área ••• " 

o perímetro da área a ser discriminada na Município 

de Boa Vista, Território Federal de Roraima, tem as seguintes 

nhas que o definem, consoante o "Memorial Descritivo:" 

li 

"Partindo de, ~ie Branco na sede do Município 
de Boa Vista, RR, sobe-se por este Rio até a dese~bo 
cadura do nio TactJtu; daí, sobe este Rio até a foz dÕ 
do Rio sur-cnm ; daí, subindo este Rio até a foz do Iga 
rapé TimbÓ; daí, subindo este Igarapé até sua nascen . - te; dai, seqr12-se pelo patalelo de 3ºle'32" de latit~ 
de Norte no sentido Oeste até encontrar a Rodovia BR- 
174; dai segue-se por esta Rodovia rumo St·.1 até a s~ 
de do BunicÍpio de Boa Vista, ponto de partida do pre - sente Memorial." 

o INCRA t omov como referência mapa fornecido pelo 62 

BSC referente ao traçado da Rodovia BR-174 e Carta Geográfica do 

Território Federal de Roraim;:i, publicadq J,elo IBGE em 1970. 

' 1 
I 
I 
' 

Sucede que a linha perimetral constante do Nemorial 

Descritivo, atinge terras do p·róPrio nacional cognominado de "Fazen 

da Nacional são Marcos", habitada e ocupada pelos silvícolas e a~i 

nistrada pela Fundação Nacional do Indio - FUNAI, como iremos de 

monstrar. 

I 
1 

[ 
l, 
/ 

Com efeito, segtindo o Memorial dirigido ao 

liinistro Procurador Geral da República, pelo Inspetor do 

Exmo. Sr. Servi;/ 
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de Proteção aos Indios, no Estado do Amazonas e Território do Acre, 

sobre a questão da Fazenda Nacional de "São Marcos" (doe. n2 ~ fls 

L( ), os limites da referida Fazenda estão contidos no Relatório 

do Exmo. Sr. Ninistro da Fazenda, de 1e.7r, e abrangem a área segu_!l 
te: 

"Ao Norte, confina com terreno neutro, que 
termina na Cordilheira de Paracairna, lado pouco explo . , . -- r a d o; ao Sul, com os Rios Branco e Tacutu, sendo ai a 
conflu~ncia destes dois Rios; a Leste com o Tacut6 e 
Surumu; a Oeste com o Rio Branco e Parimé .11" 

Corroborando esse documento lavrado em 31 de março de 

1926, a Secção de Estudos do Serviço de Proteção aos Indios,expediu 

em data de 14 de novembro de 19'17, as "Anotações sobre a Fazenda Na 

cional de são Marcos" nas quais vem exposto: 

<., o Relatório ao então Ministro da Fazenda, de 1878, de 

Gaspar Silveira Martins, ~s pgs. e2, assim exp5e: 

"Bens da Nação" 
ºSão 11arcos - Ao norte confina com o terreno 

neutro que termina na Cordilheira de Paracaima, lado 
pouco explorado; ao Sv.l com os Rios Branco e Tacv.tú, 
sendo aí a conflt~.ência desses dois rios; a Leste o Ta 
cutú e Surumú; 2 Oeste, com os rios Branco e Parimé!" 
(Doe. nº ~ ra s. 1- ) . 
Com tais documentos a FUUAI oferece ao INCRI\., de ma 

neira inequívoca, elementos comprobatórios que dissipam quaisquer - 

dÍ'vidas sobre os limites da Fazenda Nacional de são Harcos. E,dia:!, 

1 
( 
: 
/ ; 

te dessa comprovação poder-se-á vcr-í.Fd.car' no mapa elaborado pela 

pelo FUlJAI ( doe. n2 3 ) estarem as terras a serem discriminadas 

são 
Ôrgão inclusas nas terras i!ltegrante da Fazenda Nacional - 



MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

Por outro lado a administração da Fazenda Nacional de 

são Marcos, originariamente do Ministério da Fazenda, foi. transfe 

rida ao Ministério da Agricultura, conforme autorização da Lei n2 

2.221, de 30 de dezembro de 1909, consoante disposição contida no 

seu artigo 30, letra "f", aut ord ze çáo essa renovada pelo artigo 51, 

letra "c", da Lei nQ 2.356, de 31 de dezembro de 1910: 

"Lei nº 2.221, de 30 de dezembro de 1 909." 

"Art. 30. t: o Presidente da Repfblica auto 
rizado: 

Letra "F" - a transferir a administ::cação do 
Ministério da Fazenda para este as fazendas nacionais 
situadas no Rio Branco, Estado do Amazonas. 

Recebidas as fazendas referidas pelo Hinist.§. 
rio da Agricultnra, mediante minucioso arrolamento,fi 
ca este autorizado a diretamente e por meio de contra 
to em concorrência púbã í ca , fundar campos de e:~periên 
eia para lavoura e criação e indústrias de laticínios 
com aparelhos, maquinismos aperfeiçoados ancxando-a.he s 
escolas pr~ticas desses serviços." 

A Lei n2 2.35G, de 31 de dezembro de 1910. 

"Ar-t , 51. ~ o Presidente da República auto 
rizado: 

Letra "C" - a transferir da administração do 
Ministério da Fazenda para este as fazendas nacionais 
situadas no Rio Branco, Estado do Amazonas. 

Recebidas as fazendas referidas pelo repre 
sentante do 11inistério da :Agricul t uz-a , mediante min~ 
cioso arrolamento, fica este autorizado a diretamente 
01~ por medo de cont r-at o cm concor-r-ênc.í a pública, Fun 
dar campo de c;:periênci a para Lavour a , criação e in 
d~stria do laticineos, com aparelhos e maquinismos a 
per-Fe í.çoados , anexando-q.hes escolas práticas desses 
scrviços.f7.{: 

/11 
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Para os efeitos da disposiçio anterior Eica 
o Uinistério autorizado a dividir as ditas fazendas 
em tantos lotes quantos forem necessários.11 

Posteriormente, por força da Portaria nº 4; de 29 de 

abril de 1914, recebeu o $.P.I. o ac~rvo da referida Fazenda,confoE 

me nos dá notícia o Relatório contendo as anotações sobre a Fazenda 

Nacional de são Marcos, apresentado pelo Sr. Sebastião Hoacyr xer-ez 

da Secção de Estudos, em 14 de novembro de 1947: 

"O Relatório do Eng-º João Augusto Zany, do 
Serviço de Proteção aos Indios, anexo ao do Sr. João 
Araujo Amora, Inspetor do Amazonas e do Acre, informa 
que por Portaria nQ 4, de 29 de abril de 1914,recebeu 
bens e valores e o arquivo da Seção Distrital do Rio 
Branco, da ext i.n ta Superintendência da Defesa da Bo_E 
racha, adiantando que estavam iniciados os seguintes 
trabalhos.n 

Todavia, em consequência da Lei nº 5.371, de 05 de d!:_ 

zembr-o de 1967, foi o SPI ext í nt o e todo o seu acervo transferido 

r=. para a administração da FUHAI qne passou a administrar a referida - 

Fazenda. 

De toda pertinência, então, indagar-se o porque da ad 

ministraçio do próprio nacional s1..1b cxamen ao então Serviço de Pro 

teção aos Indios e hodiernamcnte à FUNAI. 

Verdade~ quc,dcsdc que erigida a irea em quest;o co 

mo Fazen~~.Jlªcional, a presença silvícola era, como ainda é, um fa 
-~ 

to inconteste. 

Embasam a afirnativa diversas passagens 

que permitino-nos transcrever cm homenagem a verdade dos 
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Primeiramente, trazemos à luz mapa de autoria do Co 

mandante Errnano Stradelli, elaborD.do em 1903, e que se prestou a que 
Joaquir.t Uabuco efetivasse a de!'e!ia brasileira na célebre questão de 

limites com a Guiana Inglesa e onde estão a~sinaladas as aldeias in 

diqenns na margem direita do Rio Tacutú e Surumu, a partir da con 

flt,ência do Rio Branco. ( ~cx_ .. l\) 

são do notável patriota Nabuco acima citado, as pala 

vras seguintes (doe. nQ 5 fl~.~J..•1): - 

"Nous ne possédons pas les détails topogra 
phiques et antres nécessaires pour localiser la prÕ 
venance de t ous les Principaux au service du Fort, l' 
étendue de Lcur infl"t;.cnce parmi les tribv.s, les para 
ges oú travaillaicnt les détachements, mais 1• histoI 
rede la fondation de ces villagas ne fait qu1une ã 
vec l'hístoirc de la recherche des fugitifs quand ils 
les quitteront et avec l'histoire des "descimentos " 
postérieurs d'autres tribus, telles que les Macuxis; 
aussi, avec l'histoire de l'incorporation des Indiens 
du Tacutú anx fazendas d1élevage et, d.ans son ensem 
ble, oe t tc histoire montre que la zone de ContrÔle dÜ 
Fort são Joaquim sur les tribus environnantes compr~ 
nai t le terri toire en li tige tov.t entier. Si elle ne 
s'est pas étendnc à quelqv.es parties de ce territoire, 
com.me, par exemple, les sources du Cotingo ou les 
sour-ces d11 I1L1h{1, ces parties-lá, ov. jamais aucune 
autre inflvence n'a p~n~tr~ et qui sont rest~es enti! 
rement sauvaqe s , comme le sont encore tant de terri 
t o.í r cs Lnconnus au centre du Brésil et dans les trois 
Gv.yanes, r-cv i cnnen t de droi t au pos scs seur incontesta 
bi e des aut re s par t Le s de ces bassins. ( in, E,:posé Fi 
nal, par Joaq11.im Nabuco, Envoyé extraordenaire et Mi 
nistre Plenipotcntiaire du Brésil en Uission Spéciale 
Auprés de Sa.!1ajesté Lc Roi D'Italie, Troi5iéne Me 
moire, Vol. IV)" 

Em passos largos no tempo, alcançamos 1919, onde,rnaís 

urna vez, demonstraremos a an t í quã dadc da habitação e ocupação indi 

gQna nzs terras da Fazenda de são Marcos, trazendo à colação 
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t r ... ocho da conferência lida pelo seu aut or-, Alípio Bandeira, na Bi 

bt í ot eca Pt:blica da Capital Federal, no dia oe de março de 1919, sob 

o tl tvã o ºAntiguidade e At ua'l Ldade s Indígenas ( Cateq~ese e Proteção) 

doe. (.; fls. " : 

"Nezsa Fazenda de são Narcos, assente em ter 
ras da Uni5o e onde existem, só de gado bovino, 6.38Õ 
cabeças, segundo o Último senso, os Índios mansos Ma 
cv.chys, Jaricunas e Vapichanar, que .fornecem a quase, 
senão a totalidade dos vaq~eiros, trabalhadores ru 
raes e canoeiros da regiãÔ do Rio Branco,encontram em 
g~ande soma, terras, assistência e trabalho conscien 
ciosamente remn1erado, e fora desse importantissimo - 
núcleo, a Inspectoria do Amazonas tem desenvolvido 1=om 
muito esforço e poucos recursos, a ação protectora - 
aos indios, já mansos, já selvagens, em vários po~ 
tos de attração e vigilancia ••• " 

Em 1922, Joug1.;in1 Gondim fez publicar em Hanau.s as 

suas Lmpr-cs sêe s de viagen!3 realizadas em 1921, sob o ti tv.lo " Atr~ 

vés do Amazonas", ( doe. t fl!:i. :J)!.~) onde dá noticia de ser a Fazen \ 
1 

da Nacional de são Marcos o próprio mais importante do Rio Branco 

destacando o deseuvolvimGnto das comunidades indígenas· ali existen 

tes. 

Merece sejam citados, os discursos pronunciados pelo 

Deputado Basílio de Magalhães, em 1924, ocvpando-se especifica.me!}_ 

te em defesa do Indio e dus Fazendas Nacionais, denunciando o esbu 

lho das terras silvicolas naqveles confins, inclvsive de parte ofi 

cial (doe. i fls. \- ~). 

Mais noticias sobre a presença de Índios nas terras 

da Fazenda são Marcos, trazemos à colação os Relatórios apresent~ 

dos pelo Inspetor do Serviço de Proteção aos Indios no Amazonas. e 

Acre, referentes aos exercícios de 1930 e 1931, (doe. S ). d-;/ 
d/? 

L.; I 
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Bem demonstrDtivo da presença de índios na Fazenda 

S5o Marcos~ a tese apresentada por Edson Soares Diniz, sob o Titu 
lo "OS lNDIOS MA:tUXI DO RORA!H/1.", à Faculdade de Fisosofia, Ciên 

cias e Letras de Harilia, cm 1972, tese ilustrada com mapas demons 

trativos da localização dos índios não só nas terras da Fazenda de 

são llarcos mas, também nas tcrrus circunvizinhas (doe. nº \O ). l 

Si não bastam todas essas noticias, traz a FUNAI ao 

bojo deste Hemorial, a s i t uaçáo atuar envolvendo às populações in 

c1írcnas localizadas nas t or-r-as abrangidas pelo Edital do IlICRA. 

Dentro da área objeto do Edital do INCRA\ na parte 

en que a linha do perímetro atinge as terras da Fazenda são Marcos 
compreendida pelos limites dos Rios Tacvtv e Surumú, Igarapé Ti~ 

bÓ ou Hilho, paralelo 03º1f.'32", Rios Parimé e Urariquera até a 

conflt~_ência do Tacvtv, exí s t em os segt:.intes aldeamentos indígenas: 

29 - Floresta, Booreirão; 
30 - Indepcndênci~, Ponta S; 
34 - Capivura; 
35 - Tauari; 6 ..., . 3 - Sao FrêlllClSCO; 
37 - Lago Grande; 
38 - Âg1,a Linpu; 
39 - Milho; 
40 - Hanga Brast!; r, 41 - Estnção; 
42 - Canivete; 
43 - Vista Alegre; 
44 - Carapann; 
45 - Bom J cs1.:s; 
4G - DaroFra; 
PI - são Ha:--cos. 

A fim de atender ~s necessidades urgentes para 

continuar implantando,com firmeza e sucesso,a 
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poli tica indigen~sta do Governo F'cderal, vem a FUNAI procedendo a 
! 

e •.. 
xaus t í vos e minuciosos os tvdos objetivando a crin.ção de mais uma De 

lcg.1cü1 Regional, com 27 po s to s indi.rrcn.:ls e 3 Resc1"'vas Indígenas p~ 

r-a os Índios WAIKA e S.ANUlL'\H, de contato intermitente e isolados, to 
dos no Território Federal de Roraima. 

Vale ressal t ar exí s t í.z-em no Terri tirie cerca de 25• a!, 
deias indígenas, sendo one 159 destas localizam-se na área oue com ... - - - 
põe o Nordeste do Território, dissiminadas entre as cabeceiras do 

rio Tacutí1. e o furo de Santa Rosa, inclusive nas imediações de Boa 

Vista.(. &..oc - \ \) 

• 

De se ressaltar, ainda, para esclarecer melhor e situa 

ção das terras habitadas pelos silvícolas, corno esclarecimento .aqu~ 

les qFe não sejam bem informados ou não tenham pleno conhecimento do 

assunto, que as terras referi das , isto é, habitadas pelos sil vi colas 

podem estar representadas por Parques Indígenas, Reservas Indígenas, 

áreas interditadas, conhecidas, portanto. 

Além dessas áreas, existem as que são habitadas pelos 

silvícolas que,por motivos vários,alhcios à vontade da FUNAI, 

foram objeto de Decreto discriminatório das suas linhas limites 

- nao 

fa 

zendo-se necessário, sobre essas, a fixaçio dos referidos e 
, 

necessa 

rios limites, atendendo às condições de cada população indígena ne 

las habitando. 

f importantíssimo ressaltar que tar.tbém essas terras es 

tão acobertadas pelo preceito constitucional contido no art. 198 e 

seus parágrafos, da Consti t r.í ção Federal vigente. 

Daí porque hS ncce~sidade de se trazer ao conhecimento 

do INCRA a e;dstência de oito (E) aldeamentos indígenas 
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na Fa i xa de terras compr-cendd ôa ont r-e a Rodovia BR-174 e os lirni tes 
da Fazenda são Marcos, isto é, no perímetro compreendido entre os 

Rios Branco, Urariquera e rarimG até o paralelo 32H~'32" e a Rodovia 
BR-174 até Boa vista, sem áreas definidas por Decreto, mas amparadas 

.Pelo preceito constitucion;:il do artigo 198 e parágrafo~. 

Relacionamos os aldeamentos que necessitam sejam suas 

áreas delimitadas e demarcadas; posto que, todos amparados Constitu 

cionalmente, e que são: 
\ 

27 - Cajueirinho, Serrinha;, 
• ,\ \ .l ' • ti / 31 - Urucuri , Cur1.~ar1. , Mart:p '-' 

32 - Ouro;v ..• , ' 
33 - Sao Josc;, 

140 - Serra da l!oça;, 
141 - Anzo.í ; , 
142 - Morcego;· 
143 - Brasil~ndia.: 

Ora, demonstramos à sociedade que as terras objeto do 

Edital são terras habitadas e ocupadas pelos silvícolas e, portanto, 

q,.1nparadas pelo preceito constitt·cional qual o art. 19e e seus 

g~afos q~e rezam: 

, 
par~ 

"ConstitPiç5.o de 19G9 (Emenda Constitucional nQ 1)" 

r-. 
"Art. l~C'. As terras habitadas pelos silvÍco 

las são .i nc l i.cn5:;eis nos ternos que a lei federal de 
- - t crrrí.nar-, e. eles cabendo a sua posse per'manen t e e fi - - ~ 

cando reconhecido o seu direi to ao usufruto exc Ius í.vo 
das riquezas natvrais e de todas as utilidades nelas 
existentes." 

§ lQ. Ficam declaradas a nvlidade e a extin 
çâo dos efeitos jt~rÍdicos de qualquer natureza que te 
nham por o~jcto o domÍni~, ~ poss~e. ~ ocupação d°e 
terras hab í t o da s pelos sa l vã cof.a s •. ~- 

/ 
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§ ~g. J\. nulidade e extinção de que trata o 
pnr5.grnfo cirtci-í.or não a5.o nos ocupantes direi to a qual 
quer ação ov indenização contra a União e a Fnndaç:ãÕ 
Nacional do Indio.11 • 

Somente após a delimitação e demarcação das áreas ne 

cessárias à subsistência dos silvícolas que habitam os aldeamentos - 

referidos anteriormente,poderá o INCRA deliberar sobre a área restan 

te. 

t certo que e INCJtA tem cempet.êncãa le!al, p•r repr!:_ 

sentação da Uniãs, 1>arõ\ ,remGiver. iiscriminação eas terras •~velu 

tas federais, }!)tllr ví.a de instância administrativa, disciplinada pelo 

Decreto-lei nº 9.760, de 0).09.194G, além de ter autoridade para re 

conhecer as posses legítimas, competência e autoridade na forma do 

artigo 11, da Lei 4.504, de 30.ll.19G4. 

Cempetência é questie ie »ireitt> Restrit• e, pertant•, 

soncnte as terras devoli:.tas poderão ser t>bjeto de discriminação por 

par t e do nrcrJ\. 

Acompanhamos a 1:1elhor deut r-í.na sobre "Terras 

t as '", ficando com o EmincntG ncs tr-e Pontes de Miranda, de quem extra 

inos o comentário sobre o ar-t í.ço 4 º, item I, da Constituição: 

,,,,-·. 

"A definição ele terras devolutas vem-nos de 
lf50, e já a conct í tuí çâo de lf.91, art. 6'1, supi-nha a 
existência de conceito Ei xado , "São terras devolutas" 
deEinia-as ~ Lei n.GOl, de l~.o9.1C50, art. 3º: 11 1º 
As que não se achar-cm aplicadas a algum uso pÚ.blico 
nacional, pr-ov í.nc.í a'l (diga-se, hoje, "estadual"), ou 
Municipal. 22. As que se não acharem no domínio par 
ticular por qualqver titulo legítimo, nem porém havi, 
das por se smar í as e outras concessões do Governo Geral 
or pr-ovd.nc í.a i , n5o incursas em cernisse por falta do 
cumpr-fmerrto das condições, por medição, conformação e 
cut tvr-a, ·~ 3 s , As que não se acharem ocupadas por pcs - . - ses que, apesar de nao se fundarem em titulo legal, fo 
re~ leg1tirnadas por esta Lei".~~ 

1/1'- 
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E continua o llestrc: 

"DIJVOLUTA é a terra, que, devolvida ao Estada, 
esse não exerce sobre ela o direito de propriedade, ou 
pela destinação ao uso comum, o~ especial, ou pelo con 
ferimento de poder de v.so ou posse a alguém." 

E mais: 

"A terra devoluta de que cogitava a Lei 601/ 
850, artigo 3º, não era sem dono; era terra pública ( 
do Estado), a que o Estado podia dar destino." ( Come!! 
tários à Consti tt·.ição de 1967, com a Emenda n2 1 de 
1964 - Vol. I - pag. 526 e 529). 

,,..-. , O Estado por intermédio do INCRA está dando destinação 

às terras devolv.tas existentes nas Pa í.xas dos cem (100) km para cada 

lado das estradas, na forma do artigo 12 do Decreto-lei n. 1.164, de 

lº de abril de 1971, terras essas que se diferem das habitadas pelos 

silvícolas, cujos direitos estão ressalvados no art. 52, letra "a"do 
mesmo Decreto-lei, isto por que as referidas terras já têm destinação 

específica na forma do precci to consti t uc í onaâ , já trazido à colação 

No que diz respeito às terras ocupadas pelos 

las, continua Pontes de Miranda: 

silvice - 
"7) TEP.P.AS OCUPADAS PELOS SILV~COLAS - Terras 

ocupadas, e n5.o terras dos silvícolas se, conforme o 
sistema jurídico brasileiro, o silvícola é capaz: se í 
se incorporou à comun í.dade civilizada, O'I) se, estando 
em centro agrícola, se lhe outorgou posse ou posse e 
propriedade, conforme lei, o terreno que ele possui 
não é a terra ocupada de que fala a Constituição. Mais 
ainda: a própria Constituição de 1967, no artigo 198, 
asgegura aos silvícolas a posse permanente das terras 
que habitam, con direito ao usufruto exclusivo, de mo 
do que são sc~s 0$ frutos e todas as utilidades melas 
existentes. ~e 15. n5.o habitam, não têr.1 posse. Se lá 
habitam, tên:-na. Em consequência, o que se atrib?Vt,i à 
União é só o direito de propriedade, enquanto o silvÍ- _, 

, 
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silvícola não se integra na comunidade. Se se integra 
a posse gcru a propriednde, quer seja a posse que lhe 
advem do poder r.;ctico, como ocorreria com qualquer ou 
tra pessoa, ou do fato de habitar na terra. o fato de 
habitar atrib'td-lhe posse." ( comentários •••• Vol I 
pag. 539). 

Assim está exposto o melhor entendimento doutrinário 

que ampara a exposição que fizemos linhas acima, quando fazemos refe 

rências à fundamental diferença entre as terras devolutas e as ter 

ras oc~padas pelos silvícolas, face às disposições do art. 4º,item I 

da Constituição Federal, (transcrito às fls. 12). 

Dissemos, ainda, que a Constituição havia feito a di~ 

t ínção entre as "terras devolutas" e as ocupadas pelos silvícolas não 

só ao enquadrá-las como bens da União (art. 42, item IV mas, também, 

à luz das disposições constitFcionais contidas ao artigo 198 e seus 
parágrafos, motivo que nos leva a trazer à colação o extenso, mas 

11,cidativo, comentário: 
e - 

"2) SILVICOLAS E TERRAS POSSUIDAS - O texto 
respeita a posse do "silvícola", posse a que ainda se 
exige o pressnposto da permanência. O juiz que conh~ 
cer de algr.r.1él ques tjio de terras deve aplicar a regra 
jurídica, desde que os pressupostos estejam provados 
pelo silvícola, or coris t em dos aut os , ainda que alguma 
das partes m· terceiro e:.:i ba ti t1~10 de domínio. Desde 
que há posse e n pcrr.i.anência oü localização pe?'manente 
a posse da terra 6 do nat:ivo, porque assim diz a Con~ 
ti tuição. Os jt:J z.es não podem expedir mandados posses 
sórios contra silvícolas que tenham posse permanente." 

t certo que a posse da terra ,garantim acs sil vi colas P!;. 
la Carta Hagna, a transfo!'mé:l em posse especial posto que, existindo 

um Ôrgão Governamental Lncunbí do de implantar a poli tica indigenista, 
de alta especialização e especificidade, é de se entender e aceitar 

sejam as informações originárias desse Órgão, as que maior valia 
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tenham para definir as árens habitndas ou ocupadas pelos silvícolas, 

devendo esse Órgão valer-se dos fn.tos históricos que informem ou. dêm 
notícins sobre a prcscnçn do!. !.ilvÍcolas cm qualquer área. 

Nesse par-t í.cut ar-, não ternos dt1vida em a.firmar que os 

silvícolas têm melhor posse, posto estar assegurada constitucional - 

mcnte,contra ela não valendo nenhum outro título. 

f de Pontes de Miranda, ainda, o comentário: 

"4) PROPRIEDADE E POSSE - são nenhuns quais . - quer' ti tt~los, mesmo registrados, contra a posse dos 
silvícolas, ainda que .:interiores àconstituição do 1934 
se à data <la pronwlgação havia tal posse. O registro 
anterior de propriedade é titulo de propriedade ser.i u 
so e sem fr11ição. A posse do sil vicola pode ser alegã 
da corno pressuposto para usucapião." - 

Por todo o expos to , uma vez demonstrada serem as ter 

ras discriminadas no Edital integrantes,parte delas, da Fazenda Nacio 

naã de são Marcos e .. outras, fora dos limi tcs desta, compr-ome t.í das e~ 
tão pela e::dstêncir. de ·vários aldeamentos indÍgenas, descabendo,~ 
venia, ao ó1~gão agrário, discrir.1i115.-las, tuna vez estarem protegida,s= 
pelo artigo 19r e par~grafos da Constituição, como ainda, na ressal 

va contida no art. 5º, letra "a" do Decreto-lei l.1G4, de 1º de abr:il 

de 19 71. 

Estes s5o os termos do Hcmorial que, "data má::-:ima 

nia", satisfaz as exigêncius do ~dital originário do INCRA. 

ve 

B::c~~Ília, lº de novembro de l 973. 

VISTO. 

Sm 05.11. 73 / /1 

~~~~ 
ROMILDO CARVALH 
Procurador Geral 



PARECER N9:f0 /PJ/79 
Ref. Proc. FUNAI/BSB/3740/79 

I 

MIN1S1'tR10 DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI 

Nossa participação, no caso da "Fazenda Nàcional de 
São Marcos" , foi no sentido de preparar o ••Memorial Infor!nati vd' 
sobre a situação jurídica das Tribos Ind!genas que habitam aque 
la Fazenda, localizada no Município de Boa Vista, Território F~ 
deral de Roraima, assumida e administrada pela Fundação Nacional 
do I~dio - FUNAI, na forma do art. 29 e seus parágrafos, da Lei 
n9 5.371, de 05.12.67. 

Referido "Memorial Informativo" teve por finalidade 
o atendimento dos Termos do Edital originário do Instituto N~ 
cional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, publicado pela 
Comissão de Discriminação de )iTerras Devolutas, no Estado do 
Amazonas e Território Federal de Roraima, publicado no Jornal d:> 
Comércio - Edição de 19.09.73, Manaus -AM. 

Esse referido Memorial, fizemos a prova necessária' 
de que a Fazenda Nacional de são Marcos, desde 1878 estava ar~~ 
lada como "Bens da N~çã?", conforme faz certo o Relatório do 
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda daquela época. 

O INCRA, após os exames necessários e no uso das 
suaa : atribuições legais, exercitando competência própria.: rec.Q 
nheceu à FUNAI.a dominialidade do imóvel denominado de "Fazenda 
Nacional de. são Marcos", ·excluindo-a do objeto da discriminação 
na'conformidade dos pareceres e informações contidas no procesS'.> 
n9 CDTD/AM-RR n9 092/73. (fls. 51). 

Assim sendo, inexiste dúvidas quanto ao aspeeto le 
gal que envolve a dominialidade daquelas terras. 

Há, portanto, impedimento legal para que seja perrni 
tido qualquer lesão ao direito dos silvicolas de a habitarem , 
com posse permanente e usufruto exclusivo das nesmas. _ 

~~ 
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No que se refere aes posseiros há que se ter em co~ 
ta que a solução não cabe à FUNAI e, sim, ao INCRA. 

Vale ressaltar que a FUNAI vem mantendo, a custa de 
muito trabalho, na linha de conduta no sentido de fazer preval~ 
cer o direito dos !ndios sobre suas terras, não só com a demarc~ 
çao das mesmas mas, principalmente, promovendo a saida dos po~ 
seiros, conforme se registra nos casos do Nonoai, e Rio das Co 
bras no Sul do Brasil. 

t certo que nenhum desses posseiros poderá reinvidi 
car qualquer direito, porque, sendo terras integrantes de" Bem 
da Nação", pÚblico, portanto, vem há que se falar em direito po~ 

sessório para efeito de usocapião. 
O que cabe a FUNAI é agir, j~~~~i~!,m~~te, _até, pa~a 

ter a área limpa de todos aqueles que nela estão por decisão P!Ó 
'---~ - - . ·- --- 
pr ia, ao desabrigo da Lei,~ferindo, portanto, preceito maior con 
tido na Constituição Federal. 

to parecer sub censura. 

J 

Brasllia, 03 de agosto de 1979. 

---=--' ~(_ ~- ;;;:-- ·-;~-~ ~-$~ =-:::s:::,. 
"""b" i e· . r - e.,,: "to otd, ÍI, 'Cava '.e 
Aa,latcntc do Procurddor G.:,•I 

FUNAI 


