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r Pronunciamento 

I. Relatório: ,•t'' 

1. Nos dias 28 e 29 de julho passado, atendendo s~ 

licitação do Exmo. Sr. Presidente do C.D.D.P.H., deslocamo- 

,··, 

J, 
r::1 nos para o Território Federal de Roraima. ! ,.,., 
l'. 'lJf, 

,, 1 Jf:', 1 .. ,1,,, .. , .•. ;H 
2. O sentido da viagem foi o de obter conhecimen-. _!.;/, . JI' 

to, para a adequada avaliação, de fato ocorrido no municÍpio'.-).j.iit;;1· 
' ,, J~. '11 

de Normandia, mais especificamente na maloca Santa Cruz, hJ>}iJffij 
' i<Jl,; 
.· ' ':~·; 
1 • ~jf~.: 

. • .. -'1 ')/;:J 
I I '···1,fl 1 ·/•,,. 

o fato consistiu em terem os Índios mantidos ~m·:: }H 
• •, i, i·!fr' 

cárcere privado três ( 3) pessoas, que prestam serviços na Fa·.-.::-i'.f'. -::! ·. \\'. 
pes-····· ·.': 

bitada por indios Makuxis. 

3. 

zenda Guanabara, de propriedade do Sr. Newton Tavares, 

soas estas ali exercendo tarefas de segurança vez que 

tadas pela :firmma Sacopã., espec.-ializada em tal ramo. 

º 
.. 
,, 

1. 

contra : :i!( 
- ··~·11l 

1 ; i~j:~ · .. ·I · ... ;!;H: 
. tl~)i-l:·~\f•J 

· ,1 ·· Ir··., 
'\ ! i:~; 

4. Cabe esclarecer, ainda, que nosso trabalho con 

·\....,' 

sistiu em longas conversações, na ordem cronÓlÓgica, com: o 
• 1 

Secret~rio de Segurança P~blica; o Governador :do Territ~rio;!: 
~ 1 1 ' •• 

o Delegado da Policia Federal; os membros do Ministério PÚ"'.' ;i\. 
i' 

blico, o Juiz Criminal; o Bispo e padres; os Índios (Tuxauas·· '.}/:.: 
' 'f 

e conselheiros) makuxis; os pecuaristas e a OAB/RR. 
: ·,1. 
. .. 
•': 
.u, 

II. Avaliação: 

A - O fato e~ si: 

ii 



1. O fato, em si, 

. .... - ·- 
? •• 1 ··~. ! , 11, 

retrata a situação geral do Ter-'·· .. ·:,·,: 
' ~ :.::1 '' 
Ide 
1- 
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ritÓrio de Roraima, onde a inde.finição e a morosidade na 

marcação das terras indígenas aliadasao desconhécimento jda 
' 

'1 ,j' t .:-~' 
titulação fundiária criam perene situação de conflito. 

2. No caso da Fazenda Guanabara o que se tem é o 
julgamento de ação discriminatória proposta pelo INCRA con 

tra o Sr. Newton Tavares, decidida por improcedente vez que 

reconhecida a posse desde 1918 a João Menezes da Silva e su 

cessares. Assim, o MM. Juizo a quo afastou a alegação do IN 

CRA de que as terras seriam devolutas, porque na faixa inter 

na da fronteira (dentro dos 150 km.); e de que Newton Tava 
/ - . res, que detem as terras por ''Carta de Adjudicaçao'', so te- 

ria o dominio Útil sobre as mesmas. 

3. Não recorrida a decisão voluntariamente pelo I~ 

CRA, o E. Tribunal Federal de Recursos do feito teve ciência 

por recurso de oficio, de que não conheceu, por considerar 

que o artigo 475, II, do C.P.C. não abrange as autarquias f~ 

derais. Em grau de agravo de instrumento, objetivando o pro 

cessamento do recur~o extr~dinário, o em. 'Min. Ner= da Sil 

va, por despacho proprio, negou seguimento a pretensao. 

4. Ora, disto fica certo que: 

\..,,; 
a) o mérito da quc s t ao náo f'oi f'erido pelas Cor 

tes maiores de Justiça de nosso Pais; 

b) não há decisão judicial sobre se a área da 

Faze1~a Guanabara abarca terra indígena, ou 

- nao. 

,-.-.-..:.. - . 
1 
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5. Pois bem, alegam. os Makuxis que ali estão 
. 

des- 

de tempos imemoriais. 

6. Na verdade, estancados ao sopé da montanha, 

ocupando pequena gleba, que o fazend~iro Newton Tavares con 

sidera sua, ali tendo permitido a presença indigena por mera 

1ibera11dade, qualqt1er tentativa Makuxi no ampliar a ~reade 

plantação, ou tentativa de introduzir a criação bovina, 
, 
e 

imediatamente obstada pela equipe de segurança. 

7. Sucederam-se, a partir dos primórdios deste ano, 

inúmeros episódios de escaramuças perpetrados pelo pessoal 

da segurança da Fazenda Guanabara, indo desde a destruição de 

roçados, e casas,até ameaças de agressão fisica e condutas 

de aviltamento pessoal. Esses episódios foram, por escrito,' 
!·. 

expostos ao Delegado da FUNAI na área: Esmeraldino Neves. 

~ 1' 

8. Não há providências tomadas por tal servidor pÚ ..• 
blico. 

9.. O cárcere privado pÕe-se, então, como resposta 

à inércia da administração4titelar em assumir concreta provi 

ctência, e porque mais uma vez eram os Índios questionados 

por empregados da segurança sobre roçado de banana que 

çavam a fazer. 

come 

;/ 
,. ';. 

10. 
' ' 

Existiu, sem duv í d a , o cárcere privado e lesões ,\ 

corporais nos empregados retidos, assim como há lesões pos! 

tivadas em um Índio e em uma Índia~ em estado de gravidez,' 

quando da "operação de resgate'' comandada pelo Secr:etário de 

Segurança PÚb 1 i c a, pc-s s o a l mente, em conjunto com 

militares e um e outro elemento do Ex~rcito. 

policiais 
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ev! 
i como 
' 

;~ 1 

11. Nesse passo informo ao Conselho que dada a 

dente conexão entre os fatos~ a conexão instrumental 
' definida no artigo 76. III,do C.P.P. ~, e presente 

orientaçio jurisprudencial do E. Tribunal Federal de 

recerite 
1· 

1' r ~-..- ·. 
Recur- 

sos, proclamada no H.C. nº 6.819 D.J. 30.04.87 - pg. 7718 

~, pel~ qual são da competência da Justiça Federal os even 

tos delituosos envolvendo os indígenas, quer CO!TX) autores, quer como vi 

timas, desde que tenham como causa subjacente a posse de ter 

ras, indiquei aos membros do Ministério Público local e 

Policia Federal que assumissem a apuração conjunta dos 

' a 
even 

tos. 

12. 

' 

Solicitei, inclusive do em. Dr. Procurador-Geral '.1 

da Justiça do D.F. e dos Territórios adotasse S. Excia. de-· 

terminação nesse sentido ao Dr. Promotor de Justiça. 

13. Ao Ministério PÚblico do D.F. e Territórios, em 

princípio, caberá na instância de conhecimento a condução das 

investigações, e ao MM. Juizo Criminal, fazendo as vez~s da 

jurisdição federal há de caber a decisão sobre os fatos, em 

lº grau, acaso não transpareça responsabilidade criminal de 
jti 

quem detenha prerrogativa de função .. 

14. Assim, portanto, o fato. 

B - A posiçao da Igreja Católica: 

! ' 

1. Nos escalões administrativos; para o sindicato. 

ruralista e para a própria imprensa atribui-se a D. Aldo Mo~· 

giano ~ Bispo em Roraima~ e párocos da região o incitamen 

to dos indígenas. 
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- f> ·'•!}\:l;·,;·\:,, 
2. Posiçoes mais extremadas sustentam que os p~~~~,,~ 

·• . _ :i ,', - .. ' ·1·: .li·~ 
dos assim conduzem-se na intençao deliberada de esta~elr_c~~ .. ~it/~ 
terri tÓri o Ln d Í geria autônomo, cal e ado em filosofia marxÜ~t~/i~11.'. ,_ ·':tl\!".''. , , . ~,-;.~11~, 
que abrangeria as areas do Brasi 1, da Venezuela e da Guia_na. :·t- .: ·:rli 

: ' i'1'' .!h/! ,J 
1 1 ":1- 

3. Não aprovamos tais ilações. 
,. ; 

4. A ação da Igreja Católica é de nitido 

n: 
-,•i 
J: 

conteúdo 

evangelizador. 

5. E o anúncio da "Bo a Nov a" não reside, 
,, 

unicamen -.: .. 

te, no conforto espiritual, para que permaneça o pobre 
,··. ,' 

sem- · 

pre pobre e o rico sempre rico, numa estrutura 

dominação e subserviência. 

consagrada de · 
. 
i '1- 

6. A Palavra é a amrubos dirigida e objetiva a con- 

versão de a~bos. 

7. Aos prjmeiros para que, dentro de uma visão so 

lidá.ria. cresçam e produzamm no trabalho honesto de cada dia; 

aos segundos para que, também dentro de uma visão solidária, 

í gu a l mc n t o cresçam e produzam om harmonia com aqueloutrosque 

têm o legal e legitimo direito a usufruir de uma vida saudá 

vel e boa. 

8. Dificil fica para quem assentou suas relações 

de trabalho no livremente dispor da mão de obra indigena, b~ 

rata e semmpre ao seu dispor. permitir que ela também produza 

por siso. em sua prÓpria terra, e também participe do grande 

esforço nacional de ·construç~o de uma Sociedade,· verdadeira 

mente, nemocrr1ticu. 

9. Não é porque o Índio~ e aqui corrija-se grave 
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preconceito que me foi dado perceber - veste-se como o bran ·'·,·~: - .. ,' 
, # - r • 1 

co, usa seus oculos ou r-e í og í os e dirige caminhoes e bic:Lcle ,. :· 
l - ,,, 

tas, que haveremos de concluir que não mais·-é i-ndio,--·---antes---\~ ' , ... 
j " - ,t' L 

t ' l . .r • d . d d I '•' per ence a esca a a n r e r-r or a s oc r e a e branca. ;.'1t;1 

,'1 1 

10. A sua linguagem está ~~~ata. Importa a preserv~ 

ção d; seus costumes tribais maiores e o respeito àssuas de 

cisões no modo de utilizar e fazer produzir a terra, porque 

o mais residirá no sadio contato de culturas, sem que uma 

queira absorver a outra, mas convivam normalmente no elo 

maior da nacionalidade brasileira em que ambas fundam-se e 

f'undemm-se. 

11. Creio firmemente que este é o propÓsito único da 

Igreja Católica, nas varias áreas de sua atuação: promover a 
a:firmmação do homniem para que, todos irmanados,incessantemente 

busquem a linguagem e a ação concreta de paciênciatesperança 

e amor. 

12. Desagradará, sem dúvida, a muitos nessa tarefa, 

porque os atos de compreensão, partilha e doação são desco 

nhecidos para quem tudo possui, ou condição tem de tudo po~ 

suir, mas o egoismo exaltado, que propicia o desvairado lu 

cro, não tem mais lugar~ se eretivamente quisermos a paz e a 

prosperidade. 

13. Colho de D. José Freire Falcão, Arcebispo de 

Bras:Í.1 ia, ao escrever sobre "Vocação Humana .e Cristã'', no Po 

vo de Deus do recente dia 2 de agosto, palavras corretas,que 

bem dão a medi da da .aç ao pastoral da Igreja Cató~ ica, verbis: 

''Missão que se acompanha, por isso, da luta per 
manente contra o mal que há em cada um de nós; 

";---·- 
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nas estruturas da sociedade. Em sua presença no 
mundo não pode o discípulo do Senhor ser cÚmpli 
cedas trevas. É seu dever denunciar com co~a: 
gem os desvalores existentes em nossa socieda-. , 
de: as injustiças, as violaç;es da dignidadeihu f - , ..•... 
mana, a idolatria do dinheiro, do poder e do 
prazer, toda uma visão ~aterialista da vida. É 
seu dever opor-se a tudo o que contraria o de 
signio de Deus de amor a cada homem e à vocação 
humana de amor a Deus e de amor aos outros''. 

14. Afasto, pois, em relação à Diocese de Roraima 

qualquer outra inspiraçao que não a motivação aqui exposta de 

evangelização, até mesmo para que párias, prostitutas e bêba 

dos cessem de ser os indios, que circundam e na periferia es 

tão da Capital rorai'lnense, como todos reconhecem. 

,._, 
C - Conclusão. 

1. Feita esta exposiçao, proponho: 

a) manifeste-se o C.D.D.P.H. pelo imediato pos! 

cionamento favorável à demarcação das terras 
indigenas no Território de Roraima como ação 

politica governamental prioritária vez que 

estudos em Lnl sentido já foram encetados e 

concluidos, dando-se disto ciência ao Exmo. 

Sr. Presidente da RepÚblica; ao Exmo. Sr. Mi 

nistro do Interior e ao Exmo, Sr. Presidente 

da FUNAI. 

b) manifeste-se o C.D.D.P.H. pelo imediato posi 

cionammento favorável a que o MIRAD proceda à 
completa definição fundiária em Roraima, pr~ 

vidência esta que se casará, perfeitamente, 

com a anterior na medida em·que· as áreas ru 
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rais que permanecerem fora das que pertençam 

aos Índios fiquem corretamente definidas.7am . 
bém aqui a proposta é de ação política gover i 

i - l 
na.mental prioritária. 

e) manifeste-se o C.D.D.P.H. em aplauso à dire 

triz do Exmo. Sr. Governador do TerritÓriode 

Roraima em criar a Secretâria de Justiça do 

Território, que há de ter a condução polÍt! 

caem fatos como o que se vem de analisar,a~ 

sim então instituida instância de esgotaaen 

to. antes que se perfaça a solução de repre~ 

- sao. 

-.....,.· d) manifeste-se o C.D.D.P.H. no sentido de que 

um representante do Ministério da J~stiça e 

outro do Ministério Público Federal .integrem 

o denominado ''Grupão'', ou seja, o Grupo In 

terministerial criado para implementar a de 

m8rcação de terras indigenas; 

e) seja aproxima reuniao do C.D.D.P.H. no ViE 

dou r o mês dC' i;<' Lembro, realizada no Ter ri tó 
rio de Roraima. 

Brasil ia, 1987 

Conselheiro - 

... ,·~~ 


