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O INSTITUTO BRASILEIRO DO ME10 Al·WlENT~ ~ UOS
lU::CURSOS NATURAIS l~ZOVÁVEIS,Entidade Autárquica Federal, criada'
pela Lei 7.735 de 22.U2.89, vinculada ao Minist~rio do interior,'
datada de personalidade juridica própria, com sede e foro cm llrasilia-DF, neste ato representada de acordo com,1instrumento de pro

curação em anexo (DOC-1), vem a presença
fiinal rcquurcr

de

v.

Exa., dizer e

iü

o que segue:

(:'.
COitUIECHlliN'l'O PllliJ .• UlINJ\R

.....

o

IU1\M1\, qualificndo

uc Lma, surgo

como on t Lda

de PÜplica Pcdcral, incorporc:iclora dos Orgüos rccenl:imcntc cxllnLos,
IUDF, SEMJ\, SUDIIEVEJ\ e SUDEPE, portanto
trouxe
a si o dever de
cumprir e fc'.lzcr cwnprlr toda .:i lcglslaciio pertinente
ao mc:io rnubíente e dos recursos naturais renováveis do pais, incluindo todas '
as

Unidade~

do

Conservação
/\través

1969,

criou

no Estado

com os· limitas
ministrudü

pelo

de

afetas
do
Roraima

a sua
Decreto
a

administraç5o.
n9

97.545

de

Florcst<1 Nacional

01 de
de

tnurço

de

Ror;:\iana

cspocif ica a dcJ1.1.01s prov idoncias.
(DOC-2) •
l\rt. 29 A Floresta Nacional
de Roraima --scr.:i au
1N!;".l"l'l'UTO lllU\SII.EIRO
DO f·U!:10 ruwIEN'!'E )-! uos RECUR-

que

SOS Nl\.TUI~'U~ REHOVAVBI~, autúrquia vinculada ao Ministúrio do
terior.

In-

· 1

j
!
i

;.

Fls. 02
INSTITUTO DHASl1E!RO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
IJELEGJ\ClA DE HOHAU\lA

~· Gnico: Fica assegurada is populaç6es indigcnas das 5rcns
r2spccificadas no§ 19 do /\rtigo 19 deste Decreto o uso preferencial dos
recursos nnturais desta Florestal Nacional, vedado o ingresso, tr5nsito
ou permanência
.

'

'·

de terceiros

prévia autorização

ou o exercício

da Fundação

de qualquer

sem

'

Nac Lona L do Indio - FUNAI e do INS'fI'l'U'l'O

BRJ\S.ILHIUO lJO HElO l\Hlll.l:211'1'.E E DOS llliCUUSOS lt,lll\'rUltAlS

,··r

atividade,

Ull.DOVÁVEIS.

Art. 19 § 29 - {Decreto
l\

Floresta

Serras de Tocobiran,
de se constl

Uafaranda,
culturais

instituído

a Apiau, além do fim social

existentes

diretamente

i

o CÕ<ligo

'

de 1965.

final do texto deste paragraf~

97. 545/89, se relaciona

'

o choque or

na região, conforme

pela Lei 4.771 de 15 de setembro

A intcpretaçio

do Decreto

Estrutura

tuir cm um o s pa ço ad Lc Lorra L capaz ele •.uuortcccr

undo.:das diferenças
Florestal,

97.545/89)
Nacional de Roraima tem por finuli<liltlc prccÍIJUu-

a exclução

29 do l\rt.
da

â

19

r e a cu111-'

prendida pela FLONA ROMlMA as árens indigenas,

inserida~ dentro do sm1

pcrimentro,

publicados

de acordo com memoriais

descritivos

na Porturla'

Interministerial
n9 250 de 18 de novembro de 1988 représentados por:
Ivxee: Lnd Lq ena Ul\UAIUS, SURUCUCU, CUTl\Ílll\,
Pl\LIMIÜ'l'llERE,
EH_!.
CÓ, ACl\PURl\L.
,.. ...r'·

MUCAJ l\l,

J UNDIÁ

e Cl\'l'IUMJ\N l .

Areas estas aos cuidados
ingresso de terceiros,
quer atividade
SILEIRO

estão proibidos

deve preceder

de au t o r z ac âo con j un t a

pela omissão de responsabilldade

pesquisa e cconomicos,

ticnicas

do Governo Federal,

e que qua~-

do· DDS''.li'.'l'l'U'l'O 1.m~

ltENOVAVEIS;

e cm não o

a fins cientificas,

sua utilização,

dentro das normas a~1inistrativas,

transito,

legal.

destinam-se

possibilitando

leis, a prévia anunência

ü

í

As Florestas Nacionais,

J. - ~· - ..

pelo citado decreto,

DO MEIO 1\l-lBifilrl'F. ~ DOS llliCUHSOS NNfUIUUS

fa~cnd6pecum

jilda

da FUNAI, cujo acesso,

devidamente

de

mnnc-

e sob o imperio das

referente

a sua utilidade'

sem consetimento,

fere o texto le-

~xploratória.
l\

exploração

gal, sujeitando-se
utilizados

..;

..• ,.~ ~: ....• : .. -·. ~--'

os lnfratores

a Multa, Apreensão

na pratica ele atos ilícitos,

ou iniciativas,

..

irracional,

alirn dos capitulados

dos instrumentos

embargos ou interdição

e de seguimento

de obras

na esfern penal .

~~~i
·
·\
.
h
iJ
' ~i~,,

1

1:-1-:"
'J: •• ~Ç·1 it~,,

senvrço
INSTffUTO

Bnl\SU E!RO

ºº

r i s . UJ

~~r,·

1•onuco

FlillEJLAL'

MEIO AMDIENTE E DOS nacunsos

NATURAIS RENOVAVEIS

OELEG/\CIA' DE HOHAIMJ\

i\rt.
, ·, :11

Lei

Florcstul

4. 771 /GS código

con s t J t u ciu

c111

t.r avon çfio penal.
o)

r.:id.:is de

Extrair de florestas

preservação

cal ou qualquer

pcrrnnncntc,

se111

de dominio público ou consid~

prévia

autorização:

pcclru,

Código Penal.

Crime de dano, incêndio, ,e todo e qualquer
to configurado

areia

espécie de minerais;

*

r:

26 -

contra bens públicos

o administrador,

Idenficados
a sua destin~ção,

os

e a incolumidade

instrumentos

oficiais

ato ilici-

pública.

a área de localização
de sua criação

e

e a compc-1

tencia legal par<l o cumprimento das leis federais tais como o Cótli90
Florestal, Lei 4.771/65, Lei de Proteção a Fauna Lei 5.197/67, entre'
as demais pertinentes aos recursos naturais renováveis e de proteção'
1

e conservação

do meio ambiente.

JD

O I:DJU.U\,
lim~ncJr,

é o J\dmlnistr...tclor

o s

E' A '1' O S

como procurou
d a f'LONJ\

demonstrar· no conhecimento

DC: HOlU\lM/\,

a fazer cumprir suas leis e regulamentos
considerada

como BEM DA UNIÃO FCDEIU\L

das tcr~as devolutas,

pr~

d Lapo s uo a e umprLr

específicos

e

e o faz em área'

Senhora e legitima possuidora'

de fronteira e não descriminadas

nentes a particulares, e no caso com destinação

em ações pertl

pré determinada.

Que a FLONA DE RORAIMA está sendo alvo de incrível
. t

aç~o invasora da garimpeiros,

transportüdos

por aviões de ülugucl,

numa opera~ão que enseja, notadamente alto éusto operacional e exige•
aprofundada investigação, tratando-se de desmedida pirataria, ,i que '
estão a receber o apoio dos já conhecidos garimpeiros que atuam na
área principalmente e a partir da área indígena de SURUCUCU e outras,
cuja intencão consiste no dcsenfreata ocupação na já reconhecidas pi~
tas de pouso clandestinas, também indentificadas na carta áerca feita

na quarta

(49) Divisão de Levantamento,

datada de fevereiro

da 89

Comando Militar da Amazônia,'

(DOC-3).
I •
r

-
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04

NATURAIS RENOVAVEIS

lJELEGAClA DE HOitAll\JA

03 jü

Tt

xo.

l\LlllR,

C~IICO,

lJE OURO, e outros

,·-r--

..:.'-'
1.,

r cc onhoo Ldos 9.:irirnpciros,

'l'J\HZl\N,

CEJ\HÍ\,

que desconhecem

cujos noino s s ao s t:1m/\S-

'l'OMÉ, NEGi\O,

o pre,"':nome

B/\Il\NO,

MINEIHO,

LIOCJ\

(apelido), reconhecidos

'

e

que identificam nomes de pistas de pouso, bem como identificados quando
o 1Ex-IDDF em gestões
com a FUNl\I e SPF, os fizeram abandonar a área,
que ora retornam com amplo apoio.
Inobstante a ação que neste momento ingressamos cm
juizo, não pretende o IBJ\MA discutir o dever que sempre teve sobre a
FLONA RORAIMA, ao contrário pretcnte tão somente requerer a tutela ju-'
risdicional para . :àssim · 'reprimir
a invasão e retirar
os invasores de '
sua yrea administrada, cuja propriedade é incontestavelmente da União '
Federal •
Desta forma, é imprescindivcl
a manifestação
da Proc~
•
r.::idoria da República, por suas atribuições afetas ao Ministério Público
.Federal em respeito a garantir os Bens PGblicos, da Uniã~, consoantes '
os ji determinados de pres0rvação da Ploru, Fauna, recursos naturais <..'IH
o
especial a FLONJ\ ROR/\lMA, fruto âe clcprdcJiJçÜo irracional, ·tiolcntu
clandestina.

.\

f

Obscrvü-sc diante de injustificavel esbulho d.::i!i ter-'
r as da União Federal, que está a exigir -peLa vontade e denúnc a do l\dm_:!:.
1
nistrador
IUJ\MA, INS'l'I'.ru·ro llPJ\SILE.IUO DO J.lEIO JU.WIE[l'fH E DOS IlECURS0$
lllll\'l'UILJU;S llEiU:OVAVEIS; J\ efetiva r o t'Lz adn dos
invasores,
através
de força t
í

1'

·policial.
Considerando-se recente invasão, cm prazo de apcnüs
seis meses, detectados também, pela 4~ Divisão de Levantamento do CM/\,'
na Carta já çitada, onde localiza aproximadamente 70 pista de pouso
clandestinas, requer desse Juizo ao amparo dos dispositivos legais normativos o competente MANDADO JUDICIAL, pedindo ainda, que a medida seja
deferida com a rnãxima urgincia, utilizDndo-se as forças policiais e/ou
Militares,

cm garantia

da ordem de V. Ex~ e em raz~o da irea de influ&11

eia pertencer a Segurança Nacional.

~ •.·ci:i;-~,

1~1? ·Jit
Al!·

·~l •.
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a c o r do com v Ls co r í.a na iiroa,

Do
crnn a Delegacia

de Poljcia

Substituto,

c on t o t o

Fcdernl no Estado de Roraima, Dr. c~rlos'

Sirgio Bezeria da Fontoura,
e Delegado

e posterior

Dr9 Silvia

trouxeram

Maria Menezes

o depoimento

Leite, Diretor,

pessoal da gravidade

'

da situação e confirmação dos fatos a Fls. anteriores citados.
'
O IBJ\MA trás a V. Ex~, o conhecimento de recente

de medida

concessão

ra Instância,

pela Jústica Federal <le Prime_!

liminar concedida

em processo

Federal

RG 28.179/89 Jústiça

do Amazonas

'

no qua L, ,
11

l\

liminar

esta c1.ll:ura, já se entrevem
a urgincia da situaçio

código

deve

ser,

a meu v e r dcfer

os rcqucsitos

recomenda

,1

Lda cI.s quu,

elo nrtigu 927 elo C.l'.C., ~

a aplicaç5o

do artigo

928 do mcsmo1

11.

"Assim, em razão dos fundamentos alinhados na forma da primeira parte do artigo 928 C.P.C, pres1indido
justifica-'

pe

câo , do ulcg.1do, na ap.rcciacüo do requerimento
J•~

11

•

Defiro,

dado liminar de reintegração

,--.,

d·~;.llmtiu1r
t

/

pois, o requerimento

",)':,

de

••.

11•

~--::~

~xpedição

na posse, com fundamento

de man

nos artigos

499 do CC e 926 a 928 do C.P.C11•

J

- Dr. BENJ.l\MIN LISBOA Rl\YOL -

P E D I D O
J

:1·

,·..

,.,

Requer procedente

a ação

reivindicatória,

tornando

definitiva a medida liminar, tão logo seja concedida, decretando-se'
a reintegração cm favor da União, sob a J\<lministração do Il3N1/\.
Apresenta o pedido a esse Juizo Federal no Estado'
do Amazonas, em raz5o de ainda inexistir representação da Jústiça
daral no Estado de Roraima, e estahto como ainda estão tramitando
processos

federais nessa Comarca,

quele Juizo.

----·--·-····

por declinação

de competõncia

F~

d~-'

~

.
1.
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I

DELl.:.GJ\ClA De ROl\AU\,M

Isto posto, sejam os encargos legais e os danos cau:;<.1dos a FLONJ\ HOHJ\IMJ\, carreados

aos invasores,

contlcnaclos.

Protesta o IBAMA pela produção
periciais

e testemunhais

em direito

admitidos,

de provas

juntando

documentais

a inicial, doeu

mentas citados.

,.

«'

P. Deferimento

Manaus

(AM),

26 de maio <le 1989

JONAS CEZJ\R Wl\LLAUER
Procurador

Autárquic_o-Il3AMA.
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