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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA -- TO FEDERAL 
VARA NO DISTRI 

O Ministério Público Federal, pelo Procur~ 
dor da República signatário, com base nos artigos 109, I, 
XI, e§ 2º, 129, III e V, 231 e§§, 225 e§§, e 20, XI da 
Constituição da República; 1º, I, 5º e 12, da Lei 7.347, 
de 24.07.85; 17, I, 19 e§§, 23 e 25, da Lei 6.001, de 19. 
12.73 (Estatuto do Índio); 1º, I, b e VII, 5º, parág. ún_! 
co , da Lei s. 371 , de 05. 12. 67; 1 º e 3º, §4º, do Decreto 
94.945, de 23.09.87, vem propor 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito públi 
co interno, e da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, auta! 
quia federal com sede nesta Capital, no SEP, Quadra 702 
Sul, Edifício Lex, 3º andar, 

em defesa dos interesses difusos e coletivos 
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atinentes ao patrimônio público da órbita federal, às flE 
restas constitucionalmente integrantes do patrimônio naci~ 
nal, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à fé pú 
blica e às populações indígenas, com esteio nos fundame~ 
tos de fato e de direito apurados no inquérito civil inclu 
soe a seguir articulados. 

II - OS FATOS 

2. Toda a região norte-oriental do Estado de 
Roraima apresenta vestígios de ocupação imemorial indíg~ 
na, pelos povos WAPIXANA, MAKUXI e TAUREPANG, que além de 
numerosos, mantêm estreitos laços de parentesco, áreas ca 
muns de exploração dos recursos naturais e rituais comuns, 
conforme reiterados relatos históricos, estudos e parece 
res oficiais conhecidos (v.g. fls. 91-92, 122, etc.) ap~ 
nas casualmente dispersos no inquérito civil que instrui a 
presente, em razão de focalizar objeto mais restrito, con 
tido no contexto dos problemas dessas terras indígenas. 

3. Apesar da constatação da ocupação indígena, 
no início da década de 80 a FUNAI, utilizando critérios 
tecnicamente discutíveis ou até mesmo desconhecidos e des 
pidos de amparo legal, retalhou a região em apreço em deze 
nas de áreas de dimensões reduzidas, deixando entre elas o 
espaço livre para o afluxo de ocupantes não índios, inten 
sificado pela construção de estradas com traçado sobre as 
próprias áreas delimitadas e por outras incentivos ofi 
ciais ou semi-oficiais. Este fato atentou duramente contra 
o modo de vida, a reprodução física e cultural das tribos 
mencionadas, pois dificultou a manutenção dos laços de p~ 
rentesco entre as várias malocas, afastou a caça e a pesca 
e as expôs a numerosos conflitos com posseiros não índios 
que, a cada embate, acabavam estendendo mais os limites de 
suas atividades agropecuárias, extrativas e especulativas 
(fls. 92-93), não hesitando mesmo em adentrar áreas formal 
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formalmente delimitadas cama indígenas, cama na 
abjeto da presente ação civil pública (fls. 6 e 
23, 25 e 36-38). 

hipótese 
ss., 22, 

4. Nesse contexto, a Portaria nº 1226/E, de 21 
de maia de 1982, subscrita pelo então Presidente da FUNAI, 
declarou a posse permanente dos índios WAPIXANA e Macuxi 
sobre uma superfície aproximada de 6.324 hectares, compr~ 
endida nos limites descritos no mesmo ato normativo, com a 
conformação do mapa anexo, a que deu a denominação de 
ÁREA INDÍGENA CANAUANIM (fls. 108-112). 

5. Tal portaria, baixada de conformidade com 
o Estatuto do Índio (Lei 6.001, de 19.12.73), artigos 17, 
I, 19, 23 e 25; no âmbito das atribuições da FUNAI, confo! 
me a lei que a instituíra (Lei 5.371, de 05.12.67) e ore~ 
pectivo Estatuto, que na ocasião era o Decreto 84.638, de 
16.04.80, especialmente os artigos 1º, II, b e 8º, 
atendeu ao procedimento administrativo de demarcação 
terras indígenas estabelecida pelo Decreto 76.999, de 

VII; 
de 

08. 
01.76, artigos 2º e seguintes, que determinava o prévio re 
conhecimento da área demarcanda ( fls. 146-151). 

6. Os documentos que consubstanciam o prévio 
reconhecimento que embasou a portaria de interdição acham 
se reunidos no processo FUNAI 924/81. O relatório de vi~ 
gem realizado por antropólogo e engenheiro-agrimensor da 
FUNAI (Portaria 950-E, fls. 60 e ss.) registrou que, ap~ 
sar dos problemas fundiários encontrados -- e talvez até 
por causa deles -- o limite proposto para a futura área in 
dígena (acolhido pela portaria 1226) restringir-se-ia ao 
"espaço utilitário suficiente para sobreviver atualmente, 
se lhe for dada melhores condições de desenvolvimento ec~ 
nômico" (f. 93), desprezando, conseqüentemente, o critério 
constitucional e legal de usufruto indígena (EC nº 1/69, 
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art. 198, Lei 6001/73, art. 17, 19, 23 entre outros). Tam 
bém foi feito levantamento das posses existentes 
ocasião (f. 101). 

naquela 

7. Registre-se que, desde 1977, algumas tenta 
tivas vinham sendo feitas de reconhecimento da área, se~ 
pre dificultadas ou obstadas pelos interesses dos pecuari~ 
tas (f. 102). Por outro lado, antes que o relatório de re 
conhecimento prévio fosse levado ao Presidente da FUNAI, a 
área foi submetida a pelo menos um "reestudo'', por insi! 
tência da delegacia em Roraima, mas o grupo de trabalha 
que o executou confirmou as limites propostos anteriormen 
te (fls. 106-107). 

8. Apesar de algumas modificações regulament~ 
res posteriores, tanto no Estatuto da FUNAI (atualmente D~ 
ereto nº 92.470, de 18.03.86), quanto no procedimento d~ 
marcatório (atualmente Decreto 94.945, de 23.09.87), a Po! 
taria nº 1226-E/82 continua em vigor, não foi revogada se 
quer implicitamente, muito menos questionada quanto ao con 
teúdo, forma e legitimidade, devendo portanto gerar as 
efeitos jurídicos que lhe são inerentes, postulados na pr! 
sente Ação Civil Pública. O fato de o Ministério Público 
Federal pretender questionar, oportunamente, os critérios 
mediante os quais esta e outras portarias retalharam o te~ 
ritório habitado por esses povos indígenas em numerosas 
áreas descontínuas não significa que, pelo menos esta 
área, nas dimensões em que foi declarada, não deva ser pr~ 
tegida, independentemente de ordem judicial. 

9. No que respeita ao conteúdo da portaria, i~ 

sistentes estudos posteriores feitos pela própria ré FUNAI 
não têm chegado a perímetro menor. Por exemplo, a Portaria 
1533/E, de 03.08.83, constante do Proc. 539/84 (f. 63), 
constituiu grupo de trabalho com integrantes da FUNAI, do 
INCRA e do Governo de Roraima, a fim de levar a cabo "le 
vantamento fundiária e avaliação de benfeitorias de ocu 

Imprensa Nacional 
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ocupantes não índios", o que foi feito, resultando na con~ 
tatação, inclusive, da permanência de posseiros já indenl 
zados (fls. 63 a 70, atualização em 1989, fls. 71-72). E~ 
tá expresso na portaria 1533-E que tal levantamento visava 
a atender ao disposto do Dec. 88.118, de 23.02.83, que 
acabava de substituir o Dec. 76.999/76 na 
do procedimento demarcatório. 

regulamentação 

10. Com tantas confirmações, reiterações e r~ 
estudos, o Presidente da FUNAI não tinha outra alternativa 
na esfera da legalidade, senão encaminhar a proposta de d~ 
marcação à apreciação do Grupo interministerial instituído 
pelo Decreto 88.118/83, do qual é o Coordenador. Isto foi 
feito através do MEMO. NQ 029, de 31.07.84 (fls. 116-119), 
contendo extenso relatório sobre o consenso histórico, as 
características da área proposta pela FUNAI, sua situação 
atual, inclusive com dados sobre os ocupantes não índios 
que deveriam ser retirados. 

1 1 . Somente em 11.03.86 o Grupo interministe 
rial do Decreto 88.118, também conhecido como "Grupão", 
composto do Presidente da FUNAI, representantes dos Minis 
térios do Interior e da Reforma Agrária, e seus respectl_ 
vos assessores, aprovou a área proposta pela FUNAI, atr~ 
vés do Parecer 097/86 (fls. 121-123), contendo o seguinte 
registro sobre as dimensões sugeridas pela FUNAI: 

"Hoje os índios Macuxi e Wapixana, da 
área indígena Canauanim, ocupam nesse con 
texto, um espaço mínimo indispensável, para 
poderem continuar sobrevivendo, espaço físi 
co este, que representa na realidade, uma 
ínfima parte daquilo que foi outrora seu 
habitat imemorial." (f. 122). 

Entre os fundamentos que motivaram ou comp~ 
liram o GT a deliberar sobre a proposta, certamente teve 

Imprensa Nacional 
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alguma influência a Informação Técnica nº 58, de 03.03.86, 
(f. 120) onde ELIA MENESES ROLA concluiu: 

"Como podemos observar e constatar, a 
Área Indígena Canauanim localizada no Muni 
cípio de Boa Vista-RR, é mais um dos muitos 
casos dentro do mesmo Território Federal 
que nenhuma razão existe para justificar a 
não demarcação até os dias de hoje." (f. 
120, grifo nosso) 

Ainda assim, este parecer somente foi adat! 
da pela "Grupão" após conversão em diligência para que a 
FUNAI verificasse o valor das benfeitorias a serem indeni 
zadas (ata da 7ª reunião, f. 124), e a seguir, segundo o 
procedimento previsto, encaminhado aos Ministros de Estado 
para a aprovação final, elaboração de projeto de Decreto 
do Presidente da República e final demarcação física, se 
gunda os limites homologados no decreto. 

12. Nada disso sucedeu até o presente. Na medi 
da em que avançava a tempo, surgiu na seio do "Grupão" 

que aparentemente não se reúne com a periodicidade de 
terminada no art. 3º, § 4º da Decreto 94.945/87 ~, uma 
controvérsia quanto a se as áreas declaradas de ocupação 
indígena pelo Presidente da FUNAI na vigência do Decreto 
76.999/76 ~ caso da área CANAUANIM e outras adjacentes~ 
deveriam ser revistas pelo Grupo à luz do Dec. 88.118 e e~ 
caminhadas à homologação presidencial (ata da 12ª reunião, 
f. 138). Felizmente vingou a interpretação externada no P~ 
recer Normativo nº 001/86, de 10.12.86 (fls. 136-137), s~ 
gundo a qual as áreas declaradas na vigência do Dec. 76. 
999 deveriam ser de pronto demarcadas, inscritas no regi~ 
tro competente e no SPU, para afinal serem homologadas p~ 
lo Presidente da República. 

Note-se que, ainda que assim não fosse, a 
área CANAUANIM sd fora aprovada pelo 11Grupão11 depois de in 
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intermináveis reestudas e diligências complementares, de~ 
tinadas à atualização e à adequação aos ditames do Decreta 
88.118, sem que isto acarretasse a redução da área inicial 
mente proposta. 

13. Entrementes, enquanto a UNIÃO, por seus v~ 
rios órgãos, se omite criminosamente, a FUNAI, por ação 
desvirtuada de seus fins e por omissão do seu poder de po 
lícia, permite que o perímetro interditado seja continu~ 
mente invadido por posseiros, com a conseqüência inevit~ 
vel, além de outras, de ir apagando os vestígios de ocupa 
ção indígena, quem sabe para ensejar que um futuro "reestu 
do" diminua ainda mais a área. 

Mas não é só! Não satisfeita em se omitir 
de suas responsabilidades, a ré FUNAI vai mais além e age 
ao emprestar seu endosso a discutíveis "acordos" escritos, 
mediante os quais os índios pactuam com os invasores a r~ 
dução da área, ao arrepio da Constituição da República, 

cujo artigo 231, §§ 1º, 2º e 4º define com precisão as te~ 
ras tradicionalmente ocupadas pelos índios, atribui-lhes a 
posse permanente e o usufruto exclusivo, e as declara in~ 
lienáveis e indisponíveis, posta que integrantes do domí 
nio da UNIÃO, segundo o art. 20, XI, da mesma Carta. 

14. Assim é que, em dias do mês de dezembro de 
1989, foram firmados dois "acordos" pelos tuxauas, por po~ 
seiras e por altos funcionários da FUNAI, nas dependências 
desta última em Boa Vista, mediante os quais os primeiros 
reconheciam o avanço da ''Fazenda Livramento" sobre terras 
incluídas na portaria de interdição, em troca de seu uso 
extrativo de palmeiras buritis dentro da fazenda, e ainda 
acordavam em alterações de limites no norte, leste, sul e 
oeste, reduzindo a já diminuta área a cerca de metade 
(fls. 22 e 25). Quanto à porção sul da A. I. CANAUANIM, e~ 
cluída num dos "acordos•• mencionados, o Estado fez cons 
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construir uma rodovia que cortou inteiramente a porção de~ 
de antes interditada, permitindo e incentivando o afluxo 
de aventureiros que ocuparam a margem sul da estrada. 

15. É bem verdade que estes "acordos", qualquer 
que seja o nome que se lhes dê, carecem de qualquer valor 
jurídico, mas os subscritores da representação endereçada 
ao Ministério Público Federal afirmam que esta tem sido 
uma prática comum do Órgão Protetor em Roraima (f. 8), e 
os documentos remetidos pelo Presidente da FUNAI em Brasí 
lia encarregam-se de confirmar a assertiva, inclusive atr~ 
vês do precioso parecer subscrito pelo funcionário-antropó 
logo CÉLIO HORST (fls. 36-37), exatamente o representante 
da FUNAI que assinou um dos acordos lesivos à A.I. CANAUA 
NIM. Neste documento, em poucas linhas, o servidor que n~ 
gocia terras da União com o beneplácito da FUNAI (fls. 36- 
37), pretendeu invalidar numerosos estudos, pareceres e 
trabalhos de campo, além de normas legais e até constitu 

cionais, que nem à nossa Excelsa Corte é dado fazer. 
Se tanto não bastasse para certificar que 

os réus não pretendem cumprir suas atividades, a ata repro 
duzida nas fls. 73-75 contém deliberação de que todas as 
áreas pendentes de Roraima deverão ser reexaminadas - não 
diz quando - quanto a "aspectos jurídicos, políticos, s~ 
ciais e econômicos" (?!) 11bem como o tempo decorrido da 
feitura dos Laudos", em aberto confronto com o parecer nor 
mativo 001/86 (fls. 136-138). 

1 6 • Acordos como os reproduzidos nestes autos, 
embora despidos de qualquer valor jurídico, consolidam ou 
geram situações de fato lesivas ao Patrimônio público, aos 
direitas e interesses indígenas e ao meio ambiente, infu~ 
dindo na comunidade a errônea convicção de que sua efic~ 
eia tem amparo legal. É contra estas situações de fato que 
se insurge o MPF nesta Ação Civil Pública. 

Imprensa Nadonal 



SERVICO PUBLICO FEDERAL .09 

III - OS ATOS E OMISSÕES ILEGAIS DA FUNAI 

17. A Fundação Nacional do Índio, instituída P! 
lo Governo Federal conforme a Lei 5.371, de 05.12.67, in 
clui entre suas finalidades a de cumprir a política indig! 
nista, baseada, entre outros princípios, na de "garantir à 
posse permanente das terras que habitam e ao usufruto ex 
clusiva das recursos naturais e de todas as utilidades ne 
las existentes'', munindo-a, inclusive, do "poder de poli 
eia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à prat! 
çãa ao índio" (art. 1º, I, b e VII). 

1 8 • Ora, o artigo 25 da Lei 6.001/73 (Estatuto 
do Índio), dispõe que: 

"0 reconhecimento do direito das índios 
e grupos tribais à passe permanente das teE 
ras por eles habitadas, nos termos do art1 
go 198, da Constituição Federal, independ! 
rá de sua demarcação, e será assegurado P! 
lo órgão federal de assistência aos silvíc~ 
las, atendendo à situação atual e ao canse~ 
so histórica sobre a antigüidade da ocup~ 
çãa, sem prejuízo das medidas cabíveis que, 
na omissão ou erro do referido órgão, tomar 
qualquer dos Poderes da República." 

A Constituição de 1988, na artigo 231, § 1º, define terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, assim: 

11§ 1º. São terras tradicionalmente ocupa 
das pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas 
atividades 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." 

Imprensa Nacional 
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19. A toda evidência, esta proteção, de que se 
incumbe a FUNAI, prescinde de qualquer ato normativo ouº! 
dem judicial, desde que a situação de fato da ocupação não 
padeça dúvidas. No caso vertente, há bem mais do que isso, 

a saber, a Portaria nº 1226/E, que declarou a posse perm~ 
nente dos índios sobre a área nela descrita, com base no 
''reconhecimento prévio" de que então tratava a art. 2º do 
Decreto 76.999, de 08.01.76, e deliberou "proibir o ingre~ 
so, trânsito ou permanência, na aludida área, de 
ou grupos não-índios, salvo quando autorizados por 
Fundação e desde que a atividade não seja julgada 

pessoas 
esta 

nociva 
ao processo de assistência aos índios" (f. 109, grifo nos 
so). 

20. No entanto, o que faz e deixa de fazer a 
FUNAI, ilegalmente? 

Omite-se na proteção a que está destinada, 
inclusive tornando letra morta seu poder de polícia (Lei 
5.371/67, art. 1º, VII), assistindo inerte à progressiva 
invasão da área que ela mesma declarou de ocupação indíg! 
na, possivelmente pretextando tratar-se de área ainda não 
demarcada, que, como é sabido, não constitui requisito pa 
ra a proteção legal, conforme o art. 25 do Estatuto do Ín 
dia. 

Não contente em se omitir, associa-se aos 
posseiros e aventureiros, na progressiva descaracterização 
da ocupação indígena, convocando os índios a comparecerem 
em suas dependências, onde se presta a persuadi-los de 
que, "se os Wapixana recusassem o acordo proposto pelo fa 
zendeiro, a demarcação seria adiada ~ine die" (f. 7). 

E mais, consoante os documentos remetidos 
ao inquérito civil pelo Presidente da FUNAI, a equipe de 
servidores seus vinda de Manaus para realizar a demarcação 
física preliminar da área esbarrou em toda espécie de difi 
culdades opostas pelo Administrador local da Fundação, de~ 
de o atraso no pagamento de diárias e do material necess~ 
rio, aos trabalhos de campo, estando a verba respectiva já 

liberada, até a ostensiva sugestão para que esses servidores igno 

lmprwnaa Nacional 
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ignorassem a memorial descritivo da Portaria 1226/E e efe 
tuassem a demarcação excluindo as invasões já consolida 
das, consoante, aliás, o exdrúxula "acordo" impingido aos 
índios. Segundo o relatório desta equipe incumbida de mais 
um dos intermináveis trabalhos de campo, a Administração 
local da FUNAI não foi sequer capaz de apresentar uma li~ 
ta atualizada de invasores, relevando salientar que a área 

em apreço dista 24 km da sede do município de Boa Vista. 

IV - A OMISSÃO DA UNIÃO FEDERAL 

21. As terras tradicionalmente ocupadas pelos 
públi índios compreendem-se nos bens da União, patrimônio 

co, portanto (Constituição, art. 20, XI). 

22. Cerca de nove anos se passaram desde a edi 
ção da Portaria 1226/E, sem que o procedimento administr~ 
tiva tendente à demarcação tivesse marcha. Na vigência do 
Dec. 76.999/76, toda o procedimento era atribuição da 
FUNAI, culminando com a homologação do Presidente da Repú 
blica. Após a substituição desse diploma regulamentar pelo 
Decreto 88.118/83 e subseqüentemente pelo Decreto 94.945, 
de 23.09.87, a demarcação depende de atos administrativos 
com a participação de representantes de vários órgãos da 
Administração Federal, cabenda a um Grupo de Trabalho In 
terministerial apreciar a proposta da FUNAI que, se aprov~ 
da, será encaminhada aos Ministros de Estado para declara 
ção de ocupação indígena, mediante portaria interministe 
rial que, em seguida, será submetida à homologação 
dencial. 

presi 

23. O referido Grupo Interministerial deverá 
reunir-se em caráter ordinário uma vez por mês (art. 3º, § 
4º do Dec. 94.945/87). A Portaria 1226/E da FUNAI, apta 
aos fins a que se destinava segundo a legislação vigente 
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em 1982, foi apreciada favoravelmente e encaminhada aos Mi 
nistros de Estado, conforme já foi assinalado (item 11, 
~upra). Poderia esse "Grupão" opinar pela realização de 
reestudas na área, conforme faculta o art. 3º do aludido 
Decreto. 
(parecer 
NIM não 

Fê-lo exaustiva e reiteradamente até se convencer 
nQ 097, fls. 121-123). No entanto, a área CANAU~ 

é nem demarcada definitivamente e nem a FUNAI a 
protege como é de seu dever. Ambas as rés persistem nesse 
jogo de omissões e ações ilegais, na expectativa, talvez, 
de que um dia, algum re-estudo não encontre mais vestígios 
de ocupação tradicional ou sequer índios, ou possa consid~ 
rar estes como os invasores, como tem sido a história de 
Roraima. 

24. Nos termos da Constituição, compete llà 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bensº (art. 231, ~aput). Outrossim, dispõe o§ 6Q da 
mesma artigo constitucional: 

11§ 6º. São nulos e extintos, não prod~ 
zinda efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e a posse 
das terras a que se refere este artigo, ou 
a exploração das riquezas naturais do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes, re~ 
salvado relevante interesse público da 
União, segundo o que dispuser lei compleme~ 
tar, não gerando a nulidade e a extinção di 
reito a indenização ou a ações contra a 
União, salvo, na forma da lei, quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa 
fé. li 

25. Apesar de o artigo 67 do Ato das Disposi 
ções Constitucionais Transitórias estabelecer que "A União 
concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 
cinco anos a partir da promulgação da Constituição", o Ml 
nistério Público Federal sustenta a tese, e a submete à 

Imprensa Neclonal 



SERIIICO PUBLICO FEDERAL 

. 13 

apreciação jurisdicional, de que, nos casos com as caract~ 
rísticas da A. I. CANAUANIM, palco de conflitos fundi~ 
rios, de invasões por posseiros que paulatinamente reduzem 
suas dimensões e desfiguram os vestígios de ocupação imem~ 
rial, o dever de demarcar é prontamente exigível, até po~ 
que ele resulta de uma sucessão de atos a cargo de vários 
órgãos federais, impossíveis de serem executados na véspe 
ra de se completar o quinqüênio. Quanto a este aspecto, 
não seria ociosa salientar que esta ré vem sendo contumaz 
na inadimplência dessa obrigação, pois a Lei 6.001/73, 
art. 65, conferiu o mesmo prazo, já de muito escoado, para 
que o Executivo demarcasse as terras ainda pendentes. 

V - O FUMUS BONI IURIS 

26. A legitimidade do Ministério Público Fede 
para a espécie resulta da Constituição da República, que 
lhe confere atribuição para promover o inquérito civil e a 
ação civil pública para a proteção 11do patrimônio público 
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 
e coletivas", dentre os quais as das populações indígenas 
(art. 129, III e V). Na 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 deflui dos 

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, segunda o art. 109, § 2º, já que a União Fe 
deral figura na pólo passivo e a ré FUNAI tem sua sede na 
Capital da República (CPC, art. 100, IV, a). O leque de al 
ternativas do foro para se processar a UNIÃO, porque resu! 
ta da constituição, não pode sofrer limitações das normas 
de hierarquia inferior. Não bastasse a supremacia da Con~ 
tituição para evitar qualquer controvérsia a esse propósi 
to, o Pleno do TRF da 1ª Região decidiu nesse sentido no 
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Conflito de Competência nQ 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 surge 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 cabí 
veis que, na omissão do referido órgão, tomar qualquer dos 
Poderes da República"). Ademais, na sistemática atual de 
demarcação, o respectivo procedimento administrativo depen 
de colegiada de composição interministerial, de Ministras 
de Estada e do Presidente da República, ao final. Por fim, 
a UNIÃO é a detentora do domínio das terras e recursos na 
turais que, sob suas vistas, estão senda ocupados e expl~ 
rados por particulares sem amparo legal. 

28. Não ocorre ao MPF incluir mais alguém no pó 
lo passivo porque a relação jurídica material em apreço se 
estabelece entre estas rés e os índios, valendo erga 
omnes. Terceiros que eventualmente sejam afetadas pelo de~ 
fecha desta causa sê-lo-ão em interesses meramente de fato 
ou econômicas além de, possivelmente, terem incorrido em 
infrações penais, que serão apreciadas oportunamente na se 
de própria. 

29. O artigo 231, § 4g da Constituição dispõe: 

"As terras de que trata este artigo são in~ 
lienáveis e indisponíveis, e os direitos so 
bre elas imprescritíveis". 

O§ 6º do mesmo artigo, transcrito no item 24, retro, ful 
mina de nulidade e retira qualquer efeito jurídico de atos 
de disposição sobre tais terras. 

30. Sobre esse ponto, não há controvérsia. Mas 
os ''acordos" trazidos no bojo do presente inquérito civil 
revelam e materializam efeitos de fato intoleráveis sobre 
a qualidade de vida e os recursos naturais dos índios WAPI 
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WAPIXANA. Os fatos que esta ação civil pública pretende f! 
zer cessar estão amplamente provados nos documentos colhi 
dos no inquérito civil, quase todos obtidos das próprias 
rés. Sua gravidade ficará patente quando, no capítulo s~ 
guinte, discutirmos a prova pericial consistente em fot~ 
grafias tiradas por satélite e sua interpretação feita por 
peritos de notável saber, solicitada pelo MPF a uma insti 
tuição de pesquisa pertencente à ré UNIÃO. 

VI - O PERICULUM IN MORA 

31. A perícia mandado realizar pelo MPF ao Nú 
cleo de Monitoramento Ambiental da EMBRAPA (fls. 154-166), 
instruída com mapa e fotografias interpretados, procurou 
caracterizar as condições de cobertura vegetal sobre a s~ 
perfície da A. I. CANAUANIM. Para demonstração do pericu 
lum in mora, cumpre transcrever os seguintes trechos: 

''3.2.2. - Caracterização das Áreas Ocup! 
das. 

A constatação de indícios de ocupação no 
interior da Área Indígena Canauanim, foi 
feita pela análise visual das imagens levan 
do-se em conta o padrão de resposta espec 
tral (coloração) dos diferentes alvos que 
compõem a região. 

Entenda-se como áreas ocupadas, toda r~ 
gião onde a vegetação nativa em 04/10/86 se 
apresentava alterada por efeito da ação a~ 
trópica. Assim, considerou-se como ocupadas 
as áreas desmatadas (recentes ou em proce~ 
so de regeneração), áreas cultivadas e tam 
bém pastagens. 
4. RESULTADOS 

A análise das imagens permitiu constatar 
já no final de 1986, uma área equivalente à 
1.420 ha. com indícios de ocupação. Ou s~ 
ja, 22,4% da área indígena havia sido de 
alguma forma ocupada." (fls. 161-162) 
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Acerca do "acordo" remetido aos peritos para confront§ 
tações, estes fizeram o seguinte registro para, afinal, 
concluírem: 

11Um aspecto interessante a ser ressalt..ê_ 
do é que praticamente toda ocupação detect~ 
da em 1986 se situava fora dos limites esta 
belecidos pelo acordo de Dezembro de 1989, 
exceção feita para algumas glebas situadas 
na região sul da área indígena. Isto sugere 
que os posseiros naquela época já ocupavam 
a região e podem estar avançando ainda mais 
sobre o território dos índios. Mas só uma 
perícia de campo poderia confirmar ou infir 
mar essas hipóteses. 

( ... ) 

Não há dúvidas sobre a ocorrência de ati 
vidade antrópica exógena na região. Mas não 
se deve tomar o resultado numérico desta ava 
liação como definitivo por dois motivos. Em 
primeiro lugar, por se tratar de uma análise 
com dados desatualizados, já que as 
eram de 04 de Outubro de 1986. A área 
da pode ter se expandido ainda mais 
últimos quatro anos. A segunda razão, 

imagens 
ocupa 

nestes 
envol 

ve aspectos relacionados com a precisão do 
traçado dos limites da Área Indígena, r,ois 
as informações disponíveis não permitiram d~ 
finir com rigor cartográfico os limites exa 
t os ." (f. 162) 

32. Portanto, a ameaça de lesão ou dano irrepará 
vel é mais que iminente ou total, pois precede a própria i~ 

vestigação ora apresentada, o que não foi feito antes por 
absoluto desconhecimento do MPF, dotado de menos mobilida 
de e recursos materiais que as rés que a tudo assistem. 
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33. Adicionalmente, cumpre registrar que a inva 
são de terras indígenas para fins agropecuários, além de 
diminuir o espaço necessário à sobrevivência dos índios s~ 
gundo seus usos, costumes e tradições, converte-os em mão 
de-obra barata e abundante para os fazendeiros, que lhes 
impõem, não raro, condições muito aquém das relações trab~ 
lhistas e atividades laborais incompatíveis com seus costu 
mes. 

VII - AS PROVAS 

34. Muito embora os fatos estejam absolutamente 
provados mediante os documentos anexos, e o direito aplicá 
vel seja de rara singeleza, requer o Ministério Público F! 
deral a produção de prova testemunhal; pericial, para atua 
lização dos graves danos já registrados na perícia do i~ 
quérito civil; documental, consistente em peças solicit~ 
das a outros órgãos públicos ou trazidas pelos autores da 
representação que desencadeou o inquérito, assim como o de 
poimento pessoal do representante legal das rés e seus pr! 
postos no local dos fatos. Requer ainda que a ré FUNAI tra 
ga a juízo cópia autêntica ou versão original dos 
dos11 reproduzidos nas fls. 22 e 25-26. 

"acor 

VIII - OS PEDIDOS LIMINAR E PRINCIPAL 

35. Diante dos fatos narrados, do fumus ·- on í 

iuris e do periculum in mora deles resultantes e expostos 
em capítulos destacados desta inicial, com base nas pro·,as 
que a instruem, impõe-se ao Ministério Público Federal o 
dever de ofício de requerer a esse douto Juízo Federal a 
concessão da medida liminar prevista no art. 12 da Lei 
7.347/85, o que de fato requer, com serenidade e sem adj! 
tivações descabidas. 

36. Requer, pois, em caráter liminar, que se d~ 
termine à FUNAI, por seu Presidente em exercício, Coronel 
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Airton Alcantara Gomes, a imediata desobstrução da ÁREA IN 
DÍGENA CANAUANIM, nos termos da Portaria FUNAI nQ 1.226/E, 
de 1982 e respectivo memorial descritivo, de quantos nele 
se encontrem indevidamente. Requer, ainda, que se oficie à 
Scretaria da Polícia Federal, na pessoa de seu Secretário, 
Dr. Romeu Tuma, para que preste ao órgão protetor toda a 
colaboração necessária ao exercício do seu poder de poli 
eia e ao fiel cumprimento desta liminar, "para assegurar a 
proteção das terras ocupadas pelos índios", nos termos do 
art. 34, da Lei 6.001/73. Em qualquer caso, requer que 
conste da ardem o prazo de 10 (dez) dias para seu total 
cumprimento, sob pena dos crimes de desobediência, prevari 
cação ou outro aplicável à hipótese, e de multa pecuniária 
diária a ser fixada segundo o prudente arbítrio de V. Exª, 
nos termos do art. 11 da Lei 7.347. Evidentemente, segundo 
resulta do ordenamento jurídico, as autoridades incumbidas 
da execução da liminar poderão e deverão adotar todas as 
medidas coercitivas cabíveis, inclusive prisão em flagra~ 
te e instauração de inquérito policial contra os eventuais 
recalcitrantes. 

37. Após a decretação e o fiel cumprimento da 
liminar, requer a citação das rés para, querendo, conte~ 
tare se verem processadas, sob pena de revelia, a fim de 
que, afinal, como pedido principal, sejam condenadas a: 

- a ré FUNAI: abster-se de lesar o patrimônio indígena com 
os atas noticiados no incluso inquérito civil, torná-los 
sem efeito a suas expensas; observar e fazer observar os 
efeitos jurídicos da interdição por ela própria decretada 
e aprovada em parecer do Grupo Interministerial; 

- a ré UNIÃO: fornecer à FUNAI todos os meios humanos e ma 
teriais necessários ao cumprimento de suas atribuições; 
adotar incontinenti todas as medidas tendentes à demarca 
ção da A. I. CANAUANIM, por se tratar de área de conflito, 
por dispor de todos os dados necessários e porque, em face 
deles, sua discricionariedade é limitada; tudo sob as p~ 
nas da lei. 
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Conseqüentemente, requer também sua conden~ 
ção em custas e honorários advocatícios, estes no valor de 
20% da condenação, tudo acrescido de juros e demais comina 
ções legais. 

tos de alçada. 

Dá-se à causa o valor de 315 BTN para efei 

Pede deferimento. 

Brasília, 20 de junho de 1990. 

CARLOS EDUARDO VASCONCELOS 
Procurador da República 
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Brasi1ia, 09 de julho de 1990 

Nâdi a Farage 
Rua da Consolação, nQ 3111, aptQ 04 
Serqueira Cesar, São Paulo 
01416 SP 

Cara Nãdia: 

Seguem, em anexo, os documentos que lhe falei por telefone: cÕpia 
da inicial da Ação Civil Publica movida pelo Ministerio Publico Federal e 
da decisão liminar proferida pelo Juiz da 6ª Vara Federal no Distrito Fe 
deral. 

A Ação, como se ve as fls. 17 a 19, tem por objetivo desobstruir 
a ãrea Canauanim para que·sê cumpram os termos da Portaria da FUNAI 
nQ 1226/E de 1982. Para tanto, o Ministério Publico requer sejam retira 
dos todos os que se encontram estabelecidos indevidamente na ãrea, e que 
a Policia Federal colabore com esta ação. Alem disso, a Ação visa prote 
ger a ãrea de forma permanente, como você poderã perceber através de uma 
leitura mais detalhada. 

No dia 02 de julho, o Juiz encarregado do feito, acatou o pedido 
de medida liminar, ordenando que a ãrea seja desobstruida no prazo de 10 
dias. De acordo com a nossa conversa telefônica, a implementação desta 
ordem passará primeiramente por algumas outras providências. 

Entendo que algumas destas informações devam ser levadas ao conhe 
cimento dos 1ndios, conforme jã conversamos~ Caso você precise de quais".:" 
quer outros esclarecimentos, por favor entre em contato comigo. Se sou 
ber também de alguma informação sobre ocorrências na area, por favor nos 
informe. 

Sendo sõ o que tinha para o momento, 

Um abrat) 
n~ 

Ana V~fia Afaujo 
Advogada 

t 
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