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MINIST~RIO PÚBLICO FEDERAL 

Brasília, 22 de março de 1990. 

Senhor Subprocurador-Geral da República, 
Coordenador da SECODID 

. ..., 

Os Procuradores da República infra-assinados, 
designados por Vossa Excelência para acompanharem, como me~ 
bros do Ministério Público Federal, as atividades do Encontro 
das Comunidades Indígenas do Alto Rio Negro, realizada em 
São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, entre 9 e 14 de março do 
corrente ano, têm a honra de apresentar, nesta oportunidade, 
o incluso relatório preliminar, instruído com documentos. 

Aduzem que, em face da exigÜidade do tempo dis 
ponível, referido relatório não prescinde do confronto com os 
documentos e, em alguns casos, de investigações mais aprofu~ 
dadas. 

Atenciosamente, 

J~ y 
Excelentíssimo senhor Subprocurador-Geral 
Lemos Fonteles, 
DO. Coordenador da SECODID/MPF 
NESTA 

da República Cláudio 



S ERVICO PUB~ICO FEDERA~ 

PARTICIPAÇÃO DO MPF NO ENCONTRO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DO 
ALTO RIO NEGRO, EM SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, A-MAZONAS-AM, DE 
9 a 14.03.1990. 

RELATÓRIO PRELIMINAR 

Exmº Sr. Subprocurador-Geral da República, Coordenador da 
SECODID 

Os Procuradores da República José Roberto Fl 
gueiredo Santoro e Aurélio Virgílio Veiga Rios,designados por 
V. Exª para acompanharem, como observadores do MPF, o Enco~ 
tro das Comunidades Indígenas do Alto Rio Negro, realizado 
entre os dias 9 e 14 de março de 1990, em São Gabriel da Ca 
choeira, Amazonas, oferecem, nesta oportunidade, relatório 
sucinto do referido evento, bem como das denúncias colhidas 
entre os participantes, acompanhado de documentos. 

Outrossim, vai em anexo 
relatório da antropóloga Dominique Buchillet, 

ao presente, 
também, de s í q 

nada por V. Excelência, para acompanhar o 
com os Procuradores signatários. 

referido encontro 

Esclarecem os signatários, de início, que o 
presente relatório, seguindo orientação prévia de Vossa Exce 
lência, consistirá dos seguintes tópicos. 

I Relato das Atividades dia a dia 
II . Abordagem de temas relevantes 
III. Sugestões 
IV . Conclusão 
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I - RELATO DAS ATIVIDADES DIA A DIA 

DIA 09.03.90, SEXTA-FEIRA 

Embarque rumo a Manaus efetuado pelos Procur~ 
dores da República Aurélio V.V. Rios, José Roberto f. Santaro 
e da Antropóloga Dominique Bur.hillet. 
- Neste dia, além de contatos com a Infraero e a gerência da 
TABA, todos tendentes a solucionar o deslocamento dos Procur~ 
dores e da Antropóloga, foi mantido encontro com a Drª Ana 
Borges Coelho Santos, Procuradora-Chefe Substituta da Procur~ 
daria da República no Estado do Amazonas, a fim de se encaml 
nhar solução ao IPL nº 013/89-DPF/2/TAB/AM referente à mortes 
de índios nos rios ITUÍ e ITAQUI no Vale do Javari. 
- Após o encontro com a Procuradora-Chefe, os Procuradores se 
avistaram rapidamente com lideranças indígenas locais. 

DIA 10.03.90. SÁBADO 

Embarque dos Procuradores e da Antropóloga p~ 
ra São Gabriel da Cachoeira, onde, ao chegarem, foram recebi 
dos no aeroporto por lideranças indígenas, sendo transporta 
dos à cidade par viatura da Prefeitura local (micro-ônibus). 

DIA 11.03.90, DOMINGO 

Pela manhã, os Procuradores, a Antropóloga, e 
as lideranças indígenas da Comunidade de São Gabriel da C~ 
choeira se reuniram com Dom Walter Ivan de Azevedo, Bispo da 
Diocese do Alto Rio Negro,tendo este discorrido sobre a que~ 
tão indígena na área de sua Diocese, bem como a localização 
e tipo de serviços empreendidas pelas missões salesianas nas 
comunidades indígenas e ribeirinhas. 
- À tarde, os Procuradores e a Antropóloga se avistaram com o 
Padre Nilton do CIMI que, também, discorreu sobre a questão 
indígena no Alto Rio Negro. 

DIA 12.03.90, SEGUNDA-FEIRA 

Os Procuradores efetuaram visita ao 50 Bata~ 
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lhão Especial de Fronteira, sendo recebidos pelo Sub-Comanda~ 
te Major Bianchi, que, como cortesia, determinou fossem os 
Procuradores deslocados em aeronave militar a localidade de 
Yauaretê para se inteirarem da situação indígena in loco, qua~ 
do foram acompanhados pelo Tenente Damião. 
- Em Yauaretê,os Procuradores conversaram com o Irmão Guilher 
me (58 anos na região) e com o Padre Noberto ( responsável p~ 
la missão salesiana), que lhes informaram sobre as dificulda 
des da missão e da comunidade indígena local. 
- Após o regresso de Yauaretê, os procuradores mais a antropó 
loga Dominique B. participaram da abertura do Encontro das CQ 
munidades Indígenas do Alto Rio Negro para o qual haviam sido 
designados para acompanhar. 
- Aberto o Encontro, os índios e suas lideranças começaram a 
ofertar seus reclamos e pedidos. 
- Observe-se que ,na abertura do Encontro da qual participaram 
Professores da Universidade do Amazonas e autoridades eclesiá 
ticas, foi esclarecido, às comunidades presentes, a figura do 
Procurador e sua at~ação na questão indígena. 

DIA 13.03.90, TERÇA-FEIRA 

Pela manhã, tarde e noite deste dia, os Procu 
radares se dedicaram a participar do encontro, exceto por e~ 
trevista com o Prefeito de São Gabriel da Cachoeira,quando este 
relatou da disposição política da municipalidade em operacion~ 
lizar a criação do Território Federal do Alto Rio Negro. 

DIA 14.03.90, QUARTA-FEIRA 

Pela manhã, os Procuradores participaram do 
encerramento do Encontro, onde receberam documentos das com~ 
nidades do Alto Rio Negro, tendo nesta ocasião os índios do 
Baixo Rio Negro encaminhado requerimento a esta Procuradoria 
Geral por nosso intermédio. 
-·À tarde, aceitando convite formulado pelo Sub-Comandante 
do 5º B.E.F. 1 os Procuradores e a Antropóloga Dominique B. f~ 
ram almoçar naquela unidade militar, onde, como ocorrera a~ 
teriormente, estendeu-se esta cortezia a uma possível visita 
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a outras comunidades indígenas. No entanto, após os Procurad~ 
res terem se avistado com o Comandante do 5g B.E.F., Tenente 
Coronel Dias Torres o convite formulado foi recusado, senda 
que, as razões da recusa se fundaram, nem tanto pelas desco! 
tesias assacadas contra os integrantes do MPF e a antropó 
loga que os acompanhava, mas sim pelas concepções inveross! 
meis colocadas pelo oficial comandante em relação às funções 
do MPF, como dúvidas sobre as prerrogativas dos procuradores 
no trato da questão indígena, ingresso em áreas fiscalizadas 
pela FUNAI, e outras. Adernais, as concepções do oficial coma~ 
dante acerca do Projeto Militar Calha Norte e suas pespecti 
vas e consequências não condizem com o discurso oficial. Fl 
nalmente, as opiniões do oficial comandante sobre a ordem 1~ 

galem vigor, inclusive constitucional, são temerárias, pois 
desconsidera qualquer eficácia e efetividade das normas cons 
titucionais, embora sequer detenha exemplar da Carta Maior. 
- À noite, os procuradores assistiram a festa do 
encerramento do encontro, tendo neste momento recebido das 
mãos das lideranças indígenas documento final de proposta. 

DIA 15.03.90, QUINTA-FEIRA 

Regresso a Manaus. 

..~ .. 1 w--· 
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II. ABORDAGEM DE TEMAS RELEVANTES 

II.1. DEMARCAÇÃO DAS ÁREAS INDÍGENAS DO ALTO 
RIO NEGRO DE FORMA CONTÍNUA 

Não seria exagero afirmar que, o encontro das 
Comunidades Indígenas do Alto Rio Negro versou especificamen 
te sobre este tema. 

Deste modo, para melhor esclarecimento de Vos 
sa Excelência, passa-se a aduzir de forma sumária a questão. 

As demarcações das terras indígenas do Alto 
Rio Negro, hoje administrativamente solvidas pelos Decretos 
nQs 98.437/89, 98.438/89, 98.439/89, 99.094/90, 99.095/90,99. 
096/90, 99.097/90, 99.098/90, 99.099/90, 99.100/90, 99.101/ 
90, 99.102/90, 99.103/90 e 99.104/90, demandaram 
mente 15 anos de discussão. 

aproximad~ 

A proposta inicial de demarcação feita pela 
FUNAI, a qual as comunidades indígenas concordam, foi efetu~ 
da em 1985 e abrangia a área global inserida nos Decretos 
acima especificados, mais uma área hoje pertencente à miner~ 
dora Paranapanema, bem como as FLONAs referidas nos Decretos 
nQs 99.105/90, 99.106/90, 99.107/90, 99.108/90, 99.109/90, 
99.110/90, 99.111/90, 99.112/90 e 99.113/90. Esta proposta, 
que chegou a ser encaminhada, sofreu paralisação quando oco! 
reram mudanças no trato da questão indígena ( a criação do 
denominado "Grupão" e obrigatoriedade da SADEN ser ouvida so 
bre esta questão ). 

Para melhor exemplificar veja-se o mapa ané 
xo·página 08. 
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É de se anotar que esta proposta se alicerça 
em documentos que comprovam a posse imemorial das comunidades 
indígenas sobre esta área. Por outro lado, o relatório da a~ 
tropóloga,anexado a este, corrobora induvidosamente a tese 
de que a área discriminada é de efetiva posse imemorial dos 
silvícolas. 

Embora restasse cristalina a posse dos índios 
sobre a área especificada, a proposta da FUNAI não foi atend! 
da pelo Poder Executivo, ficando em seu lugar a seguinte pr~ 
posta: 

Recapitulação da situação fundiária do Alto Rio Negro no quadro do Proje 

to Calha Norte 

Pari Cachoeira (decretos presidenciais nºs _· .98.4J7, 98.438, 98.439 e 98. 
440 DO 23.11.89) 

* 3 Áreas indígenas Área Pari Cachoeira I 
Área Pari Cachoeira II 
Área Pari Cachoeira III 

(353.027 ha.) 
(155.335 ha.) 
( 11.158 ha.) 

( 18.000 ha.) 
(654.000 ha.) 

* 2 Florestas nacionais Floresta Nacional I 
Floresta Nacional II 

Yauaretê (decretos presidenciais nºs 99.094, 99.095, 99.096, 
99.1067 DO 12.03.90) 

99.105 e 

* 3 Áreas indígenas Área Indígena Maku 
Área Yauarete I 
Área Yauarete II 

( 43.154,8608 ha.) 
(374.325,7846 ha.) 
( 26.385,1145 ha.) 

(416.532,1742 ha.) 
( 66.496,3888 ha.) 

* 2 Florestas Nacionais Floresta Nacional Cubate 
Floresta Nacional Urucu 

I 
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Taracuá (decretos presidenciais nºs 99.103, 99.112, 99.113, DO 12.03.90) 

* 1 Área Indígena Área Taracuá (480.413,8294 ha.) 

* 2 Florestas Nacionais Floresta Nacional Taracuá I (647.744,7314 ha.) 
Floresta Nacional Taraa.á II (559.504,0986 ha.) 

{Içana)-Xiê (decretos presidenciais nºs 99.097, 99.107, DO 12.03.90) 

* 1 Área Indígena Área do Xiê (249.011,8239 ha.) 

(407.935,8158 ha.) * 1 Floresta Nacional Floresta Nacional Xiê 

rubatê (decretos presidenciais nºs 99.099, 99.lCXl, 99.101, 99.102, 99. 
109, 99.110, 99.111, 00 12.02.90) 

* 4 Áreas Indígenas Área Cuiari 
Área Médio Içana 
Área Içana-Rio Negro 
Área Cubatê 

( 13.883,3187 ha.) 
(262.411,8061 ha.) 
(224.940,6328 ha.) 
( 23.200,7860 ha.) 

* 3 Florestas Nacionais Floresta Nacional Cuiari (109.518,5549 ha.) 
Floresta Nacional Içana (200.561,4706 ha.) 
Floresta Nacional Piraiauara(631.436,6627 ha.) 

Içana-Aiari (decretos presidenciais nºs 99.104, 99.098, 99.108 DO 12.03. 
90) 

* 2 Áreas Indígenas (116.443,0461 ha.) 
(266.909,4039 ha.) 

Área Indígena Kuripaco 
Área Içana-Aiari 

* 1 Floresta Nacional Floresta Nacional Içana 
Aiari (491.400,2773 ha.) 
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É de se anotar ainda, que houve supressão de 
área sem qualquer justificativa e alocada a particular. 

Independentemente do mérito (facilitação para 
exploração das terras indígenas sem a observância dos precei 
tos constitucionais) que possa ter levado a União Federal por 
optar por esta forma de demarcação, esta fere o artigo 231 
da Constituição Federal, daí, urge acione o Ministério Públl 
co Federal ação para fazer com que o Judiciário corrija tais 
atos administrativos. 

} 
! 

1 
! 
1 
1 

·- ----~--------- 
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II.2. - FUNAI 

Os participantes do evento, sem exceção, ass~ 
caram acusações à FUNAI, sendo que a maioria destas, no senti 
do de que~ referido órgão é inoperante na questão indígena 
(saúde e assistência de um modo geral), e que, quando nela i~ 
tervem, o faz para se contrapor às aspirações das comunidades 
do Alto Rio Negro. 

Afora as denúncias gerais acima especificadas, 
outras foram apontadas e abaixo são nomeadas: 

a) venda aos índios de material (princípalme~ 
te telhas de zinco e remédios) dado à FUNAI para distribuição 
gratuita; 

b) querelas, inclusive com ocorrência de agre~ 
sões físicas, entre os chefes de postos da FUNAI e os índios; 

c) liberação da área indígena a turistas de t~ 
da procedência, principalmente estrangeiros, que causam da 
nos materiais e morais as comunidades visitadas, tais como: 
filmagem de áreas sagradas e afugentamento da caça. Neste t~ 
pico, ainda, foi afirmado que a FUNAI concede tais autoriz~ 
ções devido a ttconvênio'' com empresa de turismo sediada em Ma 
naus; 

d) impedimento arbitrário da entrada de pe~ 
soas nas áreas indígenas convidadas pela comunidade, para tanto 
solicita apoio militar; 

e) conivência e incentivo para que se efetue 
alistamento militar dos índios, a fim de servirem no Projeto 
Calha Norte; 

f) desconhecimento das associações fundadas p~ 
las comunidades indígenas; 

g) uso da mão-de-obra indígena para fins de de 
marcação sem a contraprestação de remuneração; 

f 

h) negociação com mineradoras para a 
ção de minerais na área indígena, bem como permissão 
livre trânsito de Policiais Militares Estaduais pelas 
dades com o feito de intimidação destas; 

explor~ 
para o 
comuni 

Imprensa Nacional 



'· 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL .10 

i) venda de produtos indígenas sem o 
das verbas auferidas para a comun~dade. 

retorno 

É de se esclarecer que,há denúncias de que a 
FUNAI local seria controlada por un grupo familiar TUKANO, os i_!' 
mãos Machado e que estes seriam responsáveis pelos desmandos 
acima descritos. 

II.3. DAS MINERADORAS 

Este tópico ao ser lido deve ser relacionado 
com dois outros contidos neste relatório preliminar, quais s~ 
jam, o da demarcação e o do Projeto Militar Calha Norte, isto 
devido ao fato de que esta questão se conecta, em primeiro, 
com a política do seccionamento das áreas indígenas com as 
criações das FLONAS, feita, entre outros motivos, justamente 
para possibilitar a exploração mineral sem o assentimento do 
Congresso Nacional em flagrante burla ao art. 231, § 3Q, da 
CF de 1988; em segundo, com a não inclusão de área indígena 
reconhecida pelos laudos antropológicos abalizados, inclusive 
oficiais (Proposta da FUNAI de 1985), nos recentes Decretos 
de homologação das áreas indígenas do Alto Rio Negro, a fim 
de beneficiar a imediata exploração de ouro pela Paranapan~ 
ma e; em terceiro, com a política inicial do Calha Norte de 
''desenvolvimento" da Região, o que pressupõe nesta concepção 
o avanço e integração, na fase inicial do Projeto, via minera 
doras. 

Colocadas estas premissas gerais, é de se pa~ 
sara análise da questão no momento do Encontro. 

Embora se tenha notícia de que há aproximad~ 
mente 16 (dezesseis) empresas mineradoras em vias de entrarem 
nas áreas reinvindicas pelos índios, o que, caso ocorra, 
ria lastimável, as queixas endereçadas aos Procuradores se b~ 
seiam na atuação específica da empresa Paranapanema que atua 
no rio Xiê. É de se esclarecer, desde logo, que a aludida em 

se 
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presa instalou-se na área denominada pelos mapas como Serra 
do Traíra, de início, através de "acordo" com certas Lí de r an 
ças indígenas, FUNAI e com beneplácito do Departamento Naci~ 
nal de Produção Mineral - DNPM, o que, como se vê, exsurge de 
pronto a invalidade de sua atuação. Por outro lado, no mame~ 
to, o que é grave, sua atuação vem respaldada pela exclusão 
de sua área de atuação dos Decretos de homologação das demar 
cações. 

As denúncias ofertadas em relação a aludida em 
presa são assim listadas: 

a) uso da polícia militar estadual para efeito 
de segurança de sua atuação, o que, sem qualquer esforço, co~ 
clue-se que tal providência é extremamente danosa aos índios, 
bem como ilegal; 

b) esgotamento das reservas minerais que os 
silvícolas utilizavam com parcimônia para efeito de troca, su 
primindo,assim, um dos poucos meios de sobrevivência destes; 

e) degradação ambiental, fuga da caça, inviabi 
!idade da pesca, atingindo os meios de sustento das comunida 
des indígenas; 

d) quando da instalação da Paranapanema no Rio 
Içana foi utilizada a mão-de-obra indígena para possibilitar 
o funcionamento da empresa, sem qualquer pagamento, tendo, 
neste período, os silvícolas perdido suas roças. Observe-se 
que os índios eram obrigados a abrirem picadas na mata para 
a passagem dos técnicos; 

e) proibição de passagem dos índios pelos rios 
próximos à mineradora, cortando, assim, a única via de aces 
soa muitas comunidades. 

Acrescenta-se neste tópico que, os participa~ 
tes do encontro trouxeram notícias de invasão de suas terras 
por grupo de garimpeiros. Daí, teme-se que se repitam os fa 
tos havidos na área Yanomami. 
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II.4. PROJETO CALHA NORTE 

Entre os objetivos do Projeto Calha Norte nos 
interessa apenas um, o desenvolvimento da Amazonia, já que os 
demais, bem como suas concepções aqui não cabem serem disc~ 
tidas, assim como há farta literatura sobre o assunto,inclusi 
ve, do atual Secretário do Meio Ambiente. 

O denominado desenvolvimento planejado para a 
Região do Alto Rio Negro previsto pelo Calha Norte, até o mo 
menta, segundo os participantes do encontro, só agravam a 
vida dos índios, pois com sua instalação houve uma desestrut~ 
ra das relações entre os brancos e os índios, assim como no 
interior de suas comunidades, bem como trouxe um agravamento 
geral da situação de saúde, educação e de preservação da iden 
tidade cultural. 

Destes aspectos, o mais grave é a. ·perda da iden 
tidade cultural, pois, é assente entre as comunidades indíge 
nas que, seus filhos, que sequer falam o português, são recr~ 
tados de forma forçada e, quando não, vão servir ao exér~ito 
para abandonarem suas comunidades, desenraizando-se. Procede~ 
te, ou não, a denúncia de alistamento forçado, a simples pr~ 
sença dos militares tem causado mudanças de comportamento nas 
comunidades que a longo prazo pode significar a sua extinção 
cultural. 

Por derradeiro, é de se abordar cinco 
cias feitas à presença do exército na Região, a saber: 

denún 

a) abuso sexual praticado pelos soldados em mu 

lheres índias; 
b) desrespeito a identidade cultural dos sil 

vícolas, bem como violência no trato com estes; 
c) patrulhamento com rigor de suas áreas, de 

terminando que~, ou o que, pode permanecer nas comunidades 
controle de trânsito como se áreas militares fossem as áreas 
indígenas; 
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d) incentivo à política de recrutamento de so! 
dados entre as comunidades indígenas; 

e) apoio indireto a atuação das mineradoras. 

Como se vê, deve a questão acima esboçada mere 
cer adequado tratamento das autoridades públicas. 

II.5. CRIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE YAUARETÊ 

As comunidades presentes ao encontro alertam a 
estes procuradores que o art. 12, da Carta do Estado do Amaz~ 
nas cria, ao arrepio da Carta Federal, Município em área indí 
gena e fora dos ditames legais. 

II.6. SAÚDE E EDUCAÇÃO - TÓPICOS 

É de se fazer apenas menção ao fato de que, os 
procuradores constataram que os barcos de saúde doados pelo Gover 
no Federal ao Governo Estadual para tratamento das comunidades 
indígenas estão se deteriorando por mera desídia, bem como 
constataram que os médicos que destes deveriam se encarregar 
não executam qualquer atividade. 

Na questão da educação tem-se que,embora o Pr~ 
feito Municip~l tenha nos mostrado que construiu diversas esco 
las rurais, as comunidades indígenas dizem que estas 
funcionam. 

sequer 

Por estes dois pequenos tópicos e mais aquele 
referente à; FUNAI é fácil concluir-se que as comunidades pre 
sentes ao encontro foram unânimes em dizerem-se desassistidas 
no que tange a saúde e educação. 
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II.7. QUESTÃO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS DO BAI 
XO RIO NEGRO 

Aproveitando o encontro, as populações indíg~ 
nas do Baixo Rio Negro encaminham pedido a esta P.G.R. por 
nosso intermédio tendente a solucionar questão similar a apo~ 
tada neste relatório no tópico II.1 .. 

III - ~UGESTÕES 

Os Procuradores signatários do presente relatá 
rio vêm sugerir a Vossa Excelência que: 

a) determine que se tome as medidas judiciais 
cabíveis tendentes a possibilitarem a criação da área indíg~ 
na do Alto Rio Negro demarcada de forma contínua, atendendo, 
assim, aos reclamos das comunidades que nela habitam; 

b) seja suscitada ação de declaração de incon~ 
titucionalidade do art. 12, da Carta Maior do Estado do Amazo 
nas, na parte em que cria o Município de Yauaretê; 

c) seja aberto inquérito policial, a fim de se 
apurar eventuais ilícitos ocorrentes na Administração da 
FUNAI na Região; 

d) se examine da possibilidade de interpor-se ações 
visando a coibir abusos cometidos pela mineradora Paranapan~ 
ma dentro das áreas indígenas, bem como seja aberto inquérito 
policial, no sentido de investigar eventuais ilícitos contra 
organização do trabalho praticados por esta; 

e) seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Ml 
nistro do Exército para esclarecer ao comandante Militar da 
Amazônia as funções constitucionais do MPF e solicitando res 
posta das denúncias contidas neste relatório; 

f) autuação do ofício das comunidades indíg~ 
nas do Baixo Rio Negro e designação de Procuradores para tra 
tarem das questões neste constantes. ,;'" 
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Conclui-se que, as providências acima sugeri 
das podem atender aos reclamos das comunidades indígenas do 
Alto Rio Negro, e assim se agindo, poder-se-á cumprir o di~ 
posto no inciso VI, do art. 129 e no art. 231 da Carta da R~ 
pública. 

Brasília, 27 de março de 1990 

Procurador da República 

Imprensa Naclo11al 


