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ASSESSORIA JURÍDICA DA DIOCESK DE RORAIMA 
E CX)NS3£iaO INDÍGENA DE RORAIMA.

PAREOER
Assunto: Situação fundiária da Xrea Indígena Xununuetamu , 

mais conhecida oomo Xrea Indígena SANTA CRUZ.

A Xrea Indígena Santa Cruz, localizada no Município de Nor 
mandia, foi interditada pela FUNAI através da Portaria PP/3644 em 
06/13/87 com uma área de 53«510 hectares e habitada tradicionalmente por 
populações indígenas do grupo étnico Macuxi.

Iiá nesta Xrea' Indígena ocupantes não-índios que, em razão' 
da disputa pela posse daquelas terras, tem provocado constantes confli
tos com os índios*

A primeira ocupação da área por nSo-índio data de 1930 ,
por João Meneses da Silva que vendeu a sua posse denominada^Cueiras0 à 
Manoel Parias, que passou a denomina-la "Guanabara", através de escri
tura particular de compra e venda em 09/03/1954, conforme inscrição na 
Mesa de Renda Alfandegária de Boa Vista (doc. I). Com basa na mesma ins
crição foi lavrado escritura pubJica levada à registro em 26/07/54 no 
Cartório de Registro de Imóveis do Território Pederal do Rio Branco sob 
o número 463, fls. 180, do livro 3-b (doc. II).

Com o faHecimento de Manoel Parias em 1967, sua irmã, Ma - 
rieta Soares Parias, herdeira do imóvel, transferiu o mesmo para New - 
ton Tavares através de • ; Cessão dos Direitos Hereditários, imóvel es
te que foi adjudicado nos autos do inventário do «de oujus". A Carta de 
Adjudicação (doc. Ill) assinada por Dr. Jose Raphael Siqueira Pilho,juiz
de Direito da 6» Vara de Manaus.

0 INCRA, em 1978, impetrou na Vara cível da 19 Circunscri
ção Judiciaria de Roraima, Ação Discriminatória com o intuito de decla
rar nulas as transcrições imobiliárias referentes às- glebas- de terra em 
nome de Newton Taveres - denominada •'Guanabara” e que finalmente -'■v.foŝ 
m* dfifittldo o aue era domínio mblico e o que era domínio particular,de 
vido a este imóvel estar situado dentro da faixa dos IÇO quilometros da
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fronteira, área de segurança nacional, nos termos do art. 29 da Lei nS 
2.597/ de 12/09/1955. Alega o INCHA-,que o título dominial d© Newton Ta 
vares, uma Carta de Adjudicação, não teria ongem legai yvr bvj.mii u» jlc
»-iíi-hrfin n.n'fcr.a*ioroo dooaoaiado  a ]U»± do Piihl ifína dfi 1939.0 Jui2 da Vara Cível da 1» Circunscrição Judiciária de
Roraima julgou improcedente o pedido do INCRA era sentença de 10/04/1981. 
(doe. v;.

Esperando o recurso"ex-officioM por se tratar de assunto1 
de interesse da União, o INCRA não propos recurso voluntário. 0 Juiz,en 
tendendo da mesma forma, recorre Mex-officio" Çdoc. Vi) e o *rr íounal fçí 
deral de Recursos não conhece da remessa (doc. VII) por entender que o 
art. 475, II d° Código de Processo Civili não abrange autarquias Federa
is, no caso, o INCRA.

0 INCRA, perdido o prazo do recurso voluntário, recorreu1 
Extraordinariamente (doc. VIII) em 02/08/8?, tendo o Tribunal Fede - 
ral de Recursos nao admitido tal recurso em decisão (doc. IX) proferi
da em O9/I2/I98?. 0 INCRA Agrava da decisão (doc. X) ao Superior Tribu
nal Federal, que manteve a decisão agravada (doc. XI).

Ha que se destacar que em nenhum momento da Ação Discrimi 
natória foi discutida a presença ou nao das comunidades indígenas da 
entla jflaouxi na área em litígio 0 esta não era a preTenyão do xwcitA.

Ocorri que a presença destas populações naquela área já 
está fartamente documentada e facilmente comprovável a qualquer momento 
dado à presença marcante dos mesmos naqueü-a região, apesar de todos os 
esforços, de anos, da sociedade envolvente para expulsá-los, bem como to
doo 00 vco"üxg±oa do avia ppooonga OOP10 oomi-fcorio® , ro ças  o mo amo o depoji

mento dos habitantes da região, tanto índios como não-índios. Tal fa 
to se confirma pela decisão da FUNAI (Fundação Nacional do índio) de 
interditar a área para proceder a posterior demarcação oomo área indíge

Há uma tradição jurídica no Brasil que vem desde as legis 
lações do período do lirasil-colônia e que, nos dia de hoje se consagra 1 
nan ]etra rin. fírmBti+.11I c» o do 1988. onde. em seu art. 231. carwt, reco -
nlrouc nva Li jaiuo o d i r c i l o  ox-Í£,iiicíi-i o o obre eco -bc-arara,® qvic. dtc iojrK>,!X —

mente habitam. 0 parágrafo primeiro do mesmo artigo entende que ao ter-
lif±uiiHLt> UiOmk j.v1 i.ih jfrul.) iik khii ij I.! 1 ! ikjuIah hDI

suas atividades produtivas, as imprescindíveis â preservação dos recur-



sos ambientais necessários a sou bem-estar e as necessárias a sua repro M  ̂ *“
dução física e cultural, segundo sous usos e costumes e tradições. Tais 
terras estão legalmente protegidas pelo art. 2 3 1, § 6 -̂» onde, de for
ma cristalina, declara nulo e extinto, não produzindo qualquer efeito ju 
rídico os atoe que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse des 
tas mesmas terras.

No caso em discussão, cabe à Punai proceder a demarcaçao e 
providenciar o registro da mesma, após a homologação pelo Presidente da 
He pública, em livro próprio do Serviço do Piatrimonio da TJnião o no Cartó 
rio de i-íegxstro üe im<5veis aa coina*1«« <it* t?iOu«ySu d«.e* Ltsrr«*», íjo caso, a 
1$ Circunscrição Judiciaria de líoraima.e : providenciar a anulação dos 
registros constantes nestes mesmos Cartórios. Tal procedimento esta pre 
visto no Decreto 94.945 de 23/09/87. 0 Ministério' Publico deve chamado» 
a participar do procedimento anulatório, visto que,,de acordo com o art. 
129, inciso V, da Constituição Federail, cabe aos mesmos defender judi
cialmente os direitos e interesse dos índios, á possível aos índios ' 
constituírem advogado, conforme expressa o art. ?32 da Carta Magna e 
que reconhece aos mesmos legitimidade para ingressar em Juizo na defe - 
ea de seus direitos e interesses.
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Cidade de Boa Vista, Roraima*
Dia 05 de agosto de 1990.
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Assessor Jurídico


