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BALANÇO SINT~TICO DAS ATIYIDADES 

Coordenadoria de Terras Indíge~as - SG/M~RAD 

Informação Técnica nQ 65 Em(30.04.86-\ 

A intervenção do MIRAD no que concerne à problemática indi 
gena se dá de modo regular e previsto em ato normativo do Poder E~e 
cutivo, através de sua participação no GT Interministerial instl 
tuído pelo Decreto 88.118/83, que aprecia os processos 'de delimit2.. 
ção das terras indígenas. 

Neste GT-Interministerial, integrado igualmente pela FUNAI 
e MINTER, o MIRAD se fez representar inicialmente por seu Secretá 
rio Geral, este sendo substituído a partir de setembro de 1985, p~ 
lo Coordenador da CTI/SG. Desde a sua constituição, a função bási 
cada CTI tem sido analisar os processos de delimitação encaminha 
dos pela FUNAI, por isso procedendo a estudos documentais e também 
a pesquisas de campo incidindo sobre material histórico, estatísti 
co, cadastral e sacio-econômico implicados nas propostas apresenta 
das. 

De ·acordo com o Decreto 88.118 acima citado cabe ao MIRAD, 
em continuidade ao extinto MEAF, estudar. as propostas apresentadas 
pe1a FUNAI sobre a ótica da questão fundiária e da prevenção de fu 

turos problemas sociais, dando destaque ao critério da situação 
atual (ao invés de um estudo isolado da condição e posse dos in 
dígenas, que seria tarefa própria ao organismo indigenista). 

Ineficácia das práticas administrativas estimula conflitos 

A questão das terras indígenas foi na velha República mui 
to mais objeto de ações emergenciais, de tentativas de resolver confli 
tos já cris~alizados e agudizados, do que a simples e rotineira a 
tualização de direitos (de índios e brancos) contemplados por pr~ 
ce9imentos administrativos corretos. 

Durante quase dois anos, de abril de 1983 a feyereiro de 
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1985, o GT-Interministerial evidenciou um baixo rendimento na tar~ 
fade delimitar terras indígenas. Nesse interim foram viabilizadas 
·apenas 15 das 62 propostas encaminhadas pela fUNAI, correspondendo 
a somente 1,3 milhões da ha (ou seja, 6,3% dos 20,5 milhões de ha 
quetotalizavam as áreas propostas). 

Qual a significação desses dados face à realidade das neces 
sidades indígenas? Tomando como um indicador aproximativo do dime~ 
sionamento das terras indígenas o total de terras então identific~ 
das mas não demarcadas, est~ montante seria de 51,9 milhões de ha 
distribuidos em 159 áreas indígenas. Confrontando-se as demandasre 
ais existentes com a extensão total das áreas delimitadas _pelo GT 
Interministerial (correspondente a 2,5% destas demandas), torna-se pa 
tente a ineficácia de seu funcionamento, bem como a sua irre~evâ~ 
eia como mecanismo administrativo que pretende decidir e resolver 
sobre o problema das terras indígenas. 

Neste contexto a ausência de respostas institucionais fu~ 
ciona como um fator definidor de insatisfação e como um verdadeiro 
gerador de crises. Apenas 7 das 28 áreas remetidas ao GT para deli 
mitação no ano de 1984 receberam decretos presidenciais, destes fi 
cando somente três pequenas áreas que somam 42 milha para atestar 
da existência da sistemática legal e da perman~ncia do GT- Intermi 
nisterial. As 4 áreas restantes, todas elas envolvendo crises de 
grande porte e situação de emergencia decorrente da gravidade e r~ 
pSrcussão dos conflitos verificados, conduzidas em canais não in~ 
titucionais e mediante negociações singulares, é que constituem as 
mais significativas áreas delimitadas, cortespondendo a mais de 7 
vezes a extensão das 3 que seguiram à tramitação administrativa pre 

vista. 

A atuação do MIRAD 

Desde a sua primeira intervenção no GT-Interministerial 
(maio/85) o MIRAD tem procurado modificar essa situação, buscando, 
com.a recolocação em movimento dos processos administrativos, res 
taurar a credibilidade de índios e não índios na eficácia dos meca 
nismos institucionais existentes. Com isso o ~ue se pretendia era 
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minorar (ou mesmo antecipar-se) às chances de ocorrencia de graves 
conflitos fundiários, propiciando, inclusive a medida que o GT nor . - 
malizasse seu funcionamento, elementos para uma futura revisão e 
aperfeiçoamento da sistemática em vigor. 

Nesta perspectiva julgava-se fundamental que as. decisões 
administrativas fossem tomadas com seriedade e competencia~ bem e~ 
mo implementadas com agilidade e eficiência, ao invés de serem tão 
somente impostas e viabilizadas por situações conflitivas, acarre 

' - 
tando o enfrentamento direto de grupos sociais e o surgimento de 
clima de tensão e comoção social, logo levado pela imprensa à opi 
nião pública. 

Em sua atividade de análise e assessoramento à particip~ 
ção do MIRAD no GT-Interministerial, a Coordenadoria de Terras In 
dígenas (CTI/SG) constituiu um rico acervo documental sobre a ques 
tão das terras indígenas, desenvolvendo estudos específicos que 
abordaram sobre diversos prismas (antropológico, fundiário, jurídi 
co, cadastral, socio-econõmico, estatístico, etc) os processos en 
caminhados pela FUNAI. Como resultado destas análises e de recome~ 
dações. quanto à tramitação e decisões pertinentes, os técnicos da 
CTI elaboraram 6l Inform~ções Técnicas, abaixo listadas no Quadro I. 

·1 



_QUADRO J: 

INFORMAÇÕES TtCNICAS PRODUZIDAS. PEIA OX)RDENAOORIA DE TERRAS INDÍGENAS - SG/MIRAD (Amsro/85 a ABRIL/86) 
1 ! 
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NÚMERO 
-- 
01 
02 
03 
04 
05 

06 

07 
08 
09 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

18 

19 

A S S U N T O D A T A 

Viagem da canissão Intenni.nist~ial a A.I. 'Ibldo Ch:i.ml:E.gre - Mune. ChapecÕ/SC 
Subsídios para a reuníâo do GI'. Interrninisterial sobre a A. I. 'Ibldo qtlmbaque/SC 
Subsídios para a reunião do GI'. Intenninisterial sobre a A. I. Bakairi/Ml' 
Subsídios para a reunião do Gl'. Intenninisterial sobre a A. I. Paresi do Rio Fonnoso/MT 
Sobre a criação e regularização das reservas indígenas Tukuna, Alto Solimões/AM 
Subsídios para a reunião do GI'. Intenninisterial sobre a A. I. eoatá-Iaranjal/AM 
Subsídios para a reunião do cr. Intenninisterial sobre a A. I. Salunã / MT 

Subsídios para a reuní.âo do Gr. Interministerial sobre a A. I. Pirakuá/MS 
SUbsidios para a reunião do Gl'. Intenninisterial sobre a A.I. Boca do Acre/AM 
Subsídios para a reunião do Gr. Intenninisterial sobre a A.I. Uru-Eu-Wau-Wau/RO 
Subsídios para a reunião do GI'. Intenninisterial sobre a A. I. 'Po'janawa/N:.. 
Accmpanhamento · dos trabalhos das áreas a serem desapropriadas para reassentaroomto dos colonos de 
Sede Trentin/SC. 
SUbsidios para a reunião do Gl'. Intenninisterial sobre A.I. Andit'á- Ma:r.au i MT 

Subsídios para a reunião do Gl'. Intenninisterial sobre A. I. Takuaraty /Yuykuarusu/MS 
Sobre a incidênipia de glebas do INCRA em áreas rea:mhecidas cano TÜkuna/AM 
Subsídios para a reunião do GI'. Intenninisterial sobre a A.I. Uru-Eu-Wau-Wau/RO 
Das razões e da procedência para o assentamento de um grupo de "cafuzos", moradores na A.I. de Ibirama(S:: 

Sobre proposta de transferência de área ao INCRA pertencente ao IBDF para solução de assentamento de 
colonos (Ãrea Posto de Fatento. de Chéq;ecó)-/SC 
sobre a definição de Reserva,Parque Indigena, Colonia Agrícola, Território Federal Indígenas e Areas In 
mgenas - 

22/25.08.85 
16 •. 09.. 85 

Set 85 
23.09.85 
Set 85 

30.09.85 

-24.05. dS. 
01.10.85 
30.09.85 

03.10.85 
11.11.85 

16.10.85 
21.10. 85 

' 31.10.85 

14.11.85 
19.11. oS 

ltw.85· 

22.11.85 

02.12.85 

•••• 
• 



QUADRO I: (cont ••• ) 

INromAct)ES 'l'EXmO\S PRODUZIDru3 PEr.A QX)DENAOORIA DE TERRM INO!GEW\S - SG/MIRAD (AOOS'ID/85 a ABRIL/86) 

os 

NÚMERO D A T A A S S U N T O 

20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
32 

33 

34 
35 
36 

Noticiando ao Min •.. Nel50!1 Ribeiro a assinatura e publicação no Diário Oficial da thião dos decretos de 
5 Areas Indigenas - Bakairi/Pakola (MI') ; Japuira (MT) ; Mamoadate (AC) ; Campinas/Ratukina (AC) ; Rio For 
noso (Mr) 

Sobre a nulidade de títulos incidentes da Ãrea Indígenas Japuira/MI' 
SUbsidios para a reuníâo do G. T. Intenninisterial sobre a A. I. Igarapé do cailcho/AC 
SUbsídios para a remtlão do G.T. Intenninisterial sobre a A.I. Kiriri/BA 
Subsidios para a reunião do G. T. Intenninisterial sobre a A. I. Arara / PA 
Histórico sobre os Indios Arara e da participação do OJrRIJUI nas neqocíações eon o ~PA 
Medidas capazes de superar a violêncta e as tentativas de.e,q:>ropriac;ão contra as pessoas e as terras 
xacriabã e Maxacali/BA. 
Subsídios para a reunião do G.T. Intenn.inisterial sobre a A.I. Sangradouro/Volta Grande/MT 
Subsídios para a reunião do G.T. Intenninisterial sobre a A.I. caititu 
Subsídios para a reunião do G.T. Intenninisterial sobre a A.I. Guarani do Bracuí/RJ. 
Subsidios para a reunião do G.T. Ir).tenninisterial sobre a A.I. Kulina do Médio Juruá/AM 
sobreos inl)asses Guarani em Ibirama/SC e possíveis encemínhsmentos 
Exame de docunentacão apresentada na 19 reunião da Conissão Intenninisterial para l-b:Jetnit~. e_, 
Fortalecimento da FUNAI. 
Subsídios para a reunião do G.T. Intenninisterial sobre a A.I.Pankararé 
Subsídios para a reunião do G.T. Intenninisterial sobre a A.I. Tenharim (Mannelos) /'PM.. 

Sobre a situacão Administrativa das Ãreas Irrligenas Tikuna/AM 
Breves infonnacões sobre A.I. Kiriri/BA 

03.12.85 
10.12.85 

DE?z·.0s 

03.01.86 
09.01.86 
20.01. 86 

06.02.86 
27.02.86 

13.02.86 

13.02.86 

Fev.86 

25.02.86 

27 •. 02.86 

28.02.86 

06.03.86 

03.03.86 

12.03.86 
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INroRMAçt5ES Tfx:NICAS PIDDUZIDAS FEIA CXX>RDENAOORIA DE TERRAS ·INDlGENAS - SG/MIPAD ( AOOS'ro/85 a . ABRIL/86 ) 

NÚMERO D A T A A S S U N T O 

37 

38 
39 
40 

41 

42 

43 
44 
45 

46 
47 

48 
49 

50 

51 
52 

53 

54 
55 

sobre_ a situacão Atual dos Tapeba - caucaia/CE 
.Subsídios para a reunião do G. T. Intenninisterial sobre A. I. Igarapé Tauamirim/AM 
Subsídios para a Retmião do G. T. Interministerial sobre A. I. Pankararu/PE 

Sobre o cadastro da População cafuza de Ibirama/SC e una posição sobre a criação da Reserva Cafusa 
Das razões para a desapropriação da Gleba Rio Prata/se 
Sobre a tramitação dos processos de delimitação e hcnologação de A.I. de participou o MIRAD (mar9) de 85/ 
mar~/86) 
Sobre situaçio atual das A. I. de Nonai (inclusive a Aldeia Péi-Kãi) e .de Irai / se 
Sobre a discussão do PMACI - (FD/AC/AM) 
Breves informaçÕes sobre a A. I. Wassu-Cbcal/AC 
Subsídios para a reuníâo do G. T. Intenninisterial sobre a A. I. Kanamari do Rio Juruã/AM 
Subsídios para a reunião do G.T. Intenninisterial sobre a A.I. Piraju'y/MS 

Breves infonnacões sobre a incidência de Parte da Fazenda Cinoo Estrela na A.I. Igarapé do Cauc"oo/AC 

Relativo à fonnação do G.T. para estudar a situação fundiária das Caro.midades do Rio Ceará,ai incluidos 
os indígenas Tapeba.s/CE 
Sul;)sídios para a reunião do G. T. Intenninisterial sobre a A. I. wassu-cocal/AC 
Breves informaçÕes sobre a A.I. Pankararé/BA. 
Da decretação de A.I no Alto sol ímôes para o Grupol!:tnicn.Tikuna/AM 
Sobre os ina:>ntestáveis direitos Territoriais dos Paresi do Rio Fonnaso/MI' 
Balance sintétioo das atividade de Coordenadoria de Terras Indígenas - SG/MIRAD 

Da carpetência para decidir sobre Delirnitação,Dernargação, Harologação, etc •.•• de áreas, Reservas 
Parques Indigenas 

ou 

1 11 

15.03.86 
10.03.86 
18.03.86 
19.03.86 
19.03. 86' 

19.03.86 

24.03.86 
31.03. 86 
02.04.86 
09.04.86 
09.04.86 

10.04.86 

10.04.86 
11.04.86 
16.04.86 

17.04.86 
18.04.86 
22.04.86 

22.04.86 
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INFORMAO,ES ~CAS PRODUZIDAS PECA <XORDENAOORIA DE~ INDIGENAS - SG/MIIW) (AOOS'IOÍ85 a ABRIL/86 ) 

NÚMERO A S S U N T O D A T A 

22.04.86 

24.04.8~ 
03.03.86 
03.03.86 

' 25.03.86 1 

Dez.85 
03.03.86 
03.03.86 
03.03.86 

56 1 Breves infomações sobre a A. I. xacriabá/MG 

58 

Esclarecimentos quanto a intervenção do MIAAD oo estmo de problemas fundiários e na caracterização 
de ocupantes não-irrlios. 
Subsidias para a retmião do G. T. Intei:ministerial sobre a A. I. canauanim/RR 

57 

59 Subsidies para a reuniaõ do G.T. Intenninisterial sobre a A.I. l:bqueirão/RR 
60 Breves infomações oobre a presente situação Jurídica Administrativa da A.I. Kadiwe~ 
61 Sobre as quest.ões das terras indígenas e da proteção do Meio Ambiente no J\mbito no PM1lCI (00/'PC./~) 

62 Subsídios para a reunião do G.T. Inte:rministerial sobre A.I. Wai Wai/PR 
63 Subsídios, para a reunião do G. T. Inte:rministerial sobre a A. I. Rio Biá/AM 
64 Subsidies para a reunião do G. T. Intenninisterial sobre a A. I. Piun/RR 
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Paralelamente outras atividades _foram empreendidas~ como a 
r~alização de numerosas viagens de campo e a participação em dive~ 
.sos Grupos de Trabalhos e Comissões (Quadro nQ II), colaborando a~ 
sim com outros órgãos públicos (FUNAI, MINTER, MJ, SEPLAN, GETAT, 
CVRD, entre outros). 

.·.·~11 
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Além das atividades já citadas houve ainda extensa corre1 
pendência, intercâmbio de informações e atendimento de solitações 
de diversas entidades (públicas e privadas, nacionais e estrangei 
ras) e dos interessados diretos nas questões tratadas (índios e 
não ínidos). Sobre este último ponto, um quadro (Quadro n9III) r~ 
lacionaas Comissões Indígenas que, acompanhadas pela CTI, estiv~ 
ram com o Ministro Nelson Ribeiro (ou com o Secretário Geral); le 
vando suas reivindicações r~lativas a problemas fundiaríos. 

QUADRO NQ III 

Comissões Indígenas Recebidasno MIRAD 

01. Líderes Kaingang, do Toldo Chimbangue (SC) - maio, setembro 
e novembro de 85. 

02. Líderes Tikuna, do Alto Solimões (AM) - setembro/85 

03. Líderes Kadiwéu, do Mato Grosso do Sul - setembro/85 

04. Lideres Tukano, do Alto Rio Negro (AM), dezembro/85 

05. Líderes Kiriri, da A.I. Kiriri (BA), dezembro/85 e janeiro/86 

06. Líderes Makuxi de Roraima, janeiro e março/86 

07. Líderes Cafuzos, da A.I. !birama (SC) e Cacique Xokleng janei 
ro/86. 

08. Líderes Xacriabá, de Minas Gerais, fevereiro/86. 

09. Líderes Pankararé, da Bahia, fevereiro/86. 

10. Líderes Xocó, de Sergipe, fevereiro/86. 

Outras comissões também foram recebidas pela CTI e por ou 
tros órgãos vinculados ao MIRAD, dentre as quais, representações 
dos povos Paresi, Rikbatsa, Bakairi, Xerente, WassG1 Apurinã, 
Kaxinauá, Iauwãnawá e Poyanáwa. 

1 
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· O GT-Interministerial na atual gestão MIRAD 

As novas diretivas do órgão fundiário quanto à questão 
das terras indígenas não se expressaram apenas em termos dos pri~ 
cípios formulados no PPNRA enolº PNRA, mas principalmente no rJ 
tmo de trabalho que foi imprimido ao GT-Interministerial de maio/86· 
pela atuação do MIRAD ~pesar das dificuldades decorrentes da cri 
se interna da FUNAI que teve cinco presidentes durante o período 
em pauta, o que gerou uma acentuada descontinuidade na convocação 
de reuniões e na formação e·encaminhamento de Processos). 

No quadro abaixo é realizado um inventário de todos os prQ 
cessas de delimitação e homologação de demarcação de terras indJ 
genas aprovados pelo GT-In~erministerial durante os últimos doze 
meses das áreas propostas, sendo indicado o nome e o estado da f! 
deração em que se encontra, a superfície (em hectares), o nome dos 
povos indígenas e o nº de pessoas que são os beneficiários efetl 
vos desta medida. Alguns elementos ainda são fornecidos quanto à 
tramitação dos processos, em uma coluna sendo referida a data da 
reunião e/ou o número e data do Parecer Conclusivo que aprovou tal 
proposta. A última coluna, intitulada Decreto, aponta o número e 
data dos a~os presidenciais das áreas já decretadas; as demais, 
que não possuem ainda tal reconhecimento, são mencionadas apenas 
especificando-se a natureza da proposta'("Em delimitação'' ou "Para 
Homologação"). 
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O quadro de nº V descreve sintéticamente o resultado do 
trabalho deste GT-Interministerial, durante um ano de atividades. Para 
isso discrimina os processos em três categorias: a) as áreas que 
foram contempladas com decretos presidenciais; b) as proposta de 
delimitação que, apesar de aprovadas no GT, estão retidas em ins 
tâncias anteriores à edição do decreto presidencial; e) as· propo~ 
tas de homologação de demarcação que permanecem em estágios anterio 
res à Presidência. da República. Como se detalhará mais-adiante (Qu~ 
dro X), inexistem propostas de delimitação ou homologação de d~ 
marcação que estejam em pendência na Presidência da República, o 
conjunto das áreas ainda não decretadas (as categorias b e e) pe~ 
manecendo na esfera da MINTER, sem serem encaminhadas à homologa 

1 - 

ção presidencial. 

QUADRO NQ V 

Balanço da Areas Aprovadas no GT-Interministerial 

Com Decreto Presidêncial 12 3.059.640ha 10 povos/ 6.466 

Com Delimitação Aprovada 25 6.942.972ha 29 povas/18.115 
pelo GT 

Com Homologação de Demarca 13 l2.551.534hal 20 povos/5.337 
ção Aprovada 
-- 
Total 1 50 112.554.146 l 57 povos 29.918 

] 
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Foram apreciadas e aprovadas pelo. GT-Interministerial ne~ 
te período 50 áreas indígenas, totalizando aproximadamente 12,5 mi 
lhões de ha reconhecidos naquela esfera administrativa. Em termos 
de consequências e significação destas cifras, cabe observar que a 
viabilizaçaõ destas propostas beneficiaria diretamente a 51 povos 
indígenas existentes no país,· atingindo a quase 30 mil · indígenas 
localizados principalmente na região Amazônica. 

É importante comparar o volume de terras indígenas viabl 
lizadas pelo GT-Interministerial durante diferentes períodos,o pri 
meiro de abril/83 a fevereiro/85, com a participação do MEAF, o se 
gundo de maio/85 a abril/86, já com a atuação do MIRAD. 

Em relação aos processos de delimitação, verifica-se que 
no segundo período (embora.este corresponda a metade do tempo do 
primeiro) o montante de áreas aprovadas pulou de 14 para 37, cuj~ 
a extenção representa quase 10 vezes a extensão total 
das áreas aprovadas no primeiro período. Em relação à homologaç~o 
de demarcação estas cifras revelam a mesma ascenção entre esses 
dois períodos, passando de apenas 1 área para 11, totalizando um 
expressivo total em termos de superfície (2,5 milhões ha). 

Quadro nº VII 

Comparação entre Processos Aprovados pelo GT-Interministerial 
com participação do MEAF e do MIRAD 

DELIMITAÇÃO 
Período NO PvtPnc:::in Nº extensão 

04/83 a 14 l. 259. 098 1 736 ha 

02/85 
(MEAF) 

05/85 e 
04/86 
(MIRAD) 37 10.002.612 ha 13 2. 531. 53A ha 
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Tais dados demonstram com meriqiana clareza que o GT-In 
terministerial não pode mais ser caracterizado como ponta de es 
.trangulamento dos processos administrativos de criação de terras in 
dígenas. No passado a aprovação pelo GT não seguia procedimentos 
muito claros, a assinatura do representante dos Ministérios (espe 
cialmente do MEAF) apenas se dando após consulta e concordância aos 
escalões superiores. A realização das reuniões era sigilosa, sem a 
participação dos interessados ou de seus representantes, inexisti~ 
do uma ata onde figurasse com nitidez as áreas aprovadas e fossem 
justificadas as razões de não aprovação das demais. 

Atualmente - e em grande parte por iniciativa do MIRAD - 
o GT se comporta como uma instância técnica, avaliando os prece~ 
sos a medida que são elaborados pela FUNAI e colocados em apreci~ 
ção pelo Coordenador do GT. 

Todos os esforços do representante do MIRAD e da própria 
FUNAI tem sido feitos no sentido de formalizar cada vez mais as 
reuniões,elaborando atas, justificando as posições assumidas e te~ 
tando definir os fluxos e prazos para tramitação dos documentos. 

Aliás cabe notar que a eficiência com que tem atuado o 
GT-Interministerial não provem tão somente da comparação com o p~ 
ríodo anterior em termos da estatística das áreas aprovadas ou da 
colocação em execução dos procedimentos prescritos na Portaria I~ 
terministerial nº 002/83. O rendimento da atividade do GT tem sido 
superior à capacidade operacional da FUNAI de elaborar propostas 
adequadas, isso verificando-se não apenas com relação ao ano de 85, 

mas também aqueles de 1983 e 1984. 

Além de apreciar todas as propostas encaminhadas pela 
FUNAI durante estes doze meses, a equipe da CTI/MIRAD procedeu l 
gualmente ao re-estudo das propostas encaminhadas em anos anterio 
res e estagnadas sem qualquer decisão. Graças a isso é possível di 
zer que não existe mais hoje um "entulho'' de processos no GT sem 
providências ou com situação administrativa não claramente definl 
da. O quadro de nº VII apresenta um inventário de todas as reuniões 
realizadas durante este período, relacionando as datas e as áreas 

colocadas pelo Presidente da FUNAI em pauta. 

1 
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QUADRO Nº VII 

Reuniões do GT-Interministerial, instituido pelo 

Decreto Nº 88.118/83, durante os anos de 1985 e 1986. 

Data Areas Indígenas 

03.05.85 Kayapó (PA). Aprovação do Parecer das Áreas Indígenas Kaxarari 
(RO); Póyanawa (AC); Waiãpi (AP); Nukini (AC); Pimentel Barbosa 
(MT); Tubarão/Latundê (RO); Boca do Acre (AM) e Campinas/Katu- 
kina (AC). 

30.05.85 Funil (GO) e Toldo Chimbangue (SC) 

11.06.85 Uru-Eu-Wau Wau (RO) e Zoró (MT). 

11.09.85 Bakairi-Paxola (MT); Formoso (MT) e Rikbatsa/Japuira (MT). 

24.09.85 Évare I (AM); Évare II (AM); Mamoadate (AC); Irantxe (MT); Zoró 
(MT); Salumã (MT); Pirakuá (MS); Aripuanã (MT). 

26.09;85 Mamoadate (AC); Capinas/Katukina (AC); Évare I (AM); Évare II 
(AM); Betânia (AM); São Leopoldo (AM); Santo Antonio (AM); Vui- 
Uata-In (AM); Bom Intento (AM); Feijoal (AM). 

01.10.85 Feijoal (AM); Santo Antonio (AM); são Leopoldo (AM); s·om Inten- 
to (AM); Vui-Uata-In (AM); Betânia (AM); e Coatá-Laranjal (AM). 

07.10.85 Pirakuá (MS); Aripuanã (MT); Japuira (MT); e Paresi do Rio For- 
moso (MT). 

09.10.85 Aripuanã (MT) e Zoró (MT). 

31.10.85 Kiriri (BA) e Pankararé (BA) (adiada Sine Die) 

17.12.85 Kaxarari (RO); Boca do Acre (AM); Poyanawa (AC); Nukini (AC); 
Igarapé do Caucho (AC); Karajá/Santana do Araguai (PA) e Takua 

raty (MS). 

28.01.86 Kaxarari (RO/AM); Boca do Acre (AC); Poyanawa (AC); Igarapé do 
Caucho (AC); Karaja/Santana do Araguaia (PA); Takuaraty (MS) e 
Sangradouro/Volta Grande (MT). 

25.02.86 Kulina do Médio Juruá (AM); Caititu (AM); Karaja/Santana do Ara 
guaia (PA); Andira-Marua·(MT); Waiapi (AP) e Guarani do Bracuf""" 
(RJ). 

10.03.86 Kulina do Médio Juruá (AM); Meque~s(RO); Nhamundá-Mapuera (AM/PA 
Tenharim (AM); Rio Biá (AM); Anta (RR); Boqueirão (RR); Canaua- 
nim (RR); Raimundão (RR);. Wai-Wai (RR); Zuruahã (AM); Apurinã 
do Igarapé Tauamirim (AM). 

1 
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Contiruação do~ Nº. VII 

Data Areas Indígenas 

21.03.86 Mãe Maria (PA) 

10.04.86 Rio Mequens (RO); Geralda/Toco Preto (MA); 
Kanamari/Rio Juruá (AM); Wassu/Cocal (AL); 
Utiariti (MT); Tirec~tinga (MT); Rio Branco (RO); 
Piraju (MS) e Juminá (AP). 

O quadro seguinte, de nº VIII, aponta as áreas que não 
foram colocadas em discussão durante o período em que o MIRAD tem 
participado do processo decissório. Em função dos arts. lº e 2º da 
Portaria Interministerial 002/83, a indicação das áreas a serem dis 
cutidas em cada reunião é uma das atribuições 
FUNAI e Coordenador do GT. Nos casos em que é 
CTI a razão de não apreciação de uma dessas 
so é colocado na coluna de observação. 

do Presidente da 
1 

do conhecimento da i 
., 

propostas, is - 1 
1 
! 
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QUADRO NQ VIII 

Areas Indígenas remetidas ao GT-Interministerial que não 

foram incluídas na pauta das reuniões (05.85 - 04.86) 

A R E A PROCESSO M E M O SUPERFÍCIE (ha' R A Z Ã O 

01. Yanomani/RR FUNAI/BSB/ 040 9.149.108 Posição do C.S.N face a área e 

2192/84 fronteira 

02. São Domingos/PA FUNAI/BSB/ 041/82 5.474 Sem Indicação 
2992/82 

03. Irantxe/MT 46.790 Sem Indicação -- -- 
. 

. 
04. Jaguapiré/MS FUNAI/BSB/ 065/85 2.089 Área Sub-Judíce, CJ/MINTER cor 

3742/85 dera não pode ser objeto de dE 

são administrativa 

05. Pankararu/PE FUNAI/BSB/ 004/86 14.294 Sem Indicação 
2275/80 

06. Kapinawá /PE FUNAI/BSB/ 004/85 12.260 Sem Indicação 
497/82 e 
068/85 

07. Taba/lascada/RR 0916/84 015/84 7.000 

08. Rosevelt/RO 0654/83 233.055 -- 
~ 
u::1. Truaru/RR 0918/84 014/84 6.640 

10. Arariboia/MS 2618/82 051/84 413.587 

11. Pacaas-Novas/RO 1878/83 043/84 279.906,3833 

. 
12. Pankararé/BA 1627/80 052/85 30.522,1435 Reunião fixada para 31.10.85, 

0302/85 adiada sine die 

13. Kiriri/BA 1627/80 052/85 12.299,8736 (idem) 
0302/85 

14. Jacamin/RR 914/81 022/84 107.000 - 
,15. Estivadinho/MT FUNAI/BSB/ 440/83 1.970 Sem Indicação 

4882/78 
16. Figueiras/MT FUNAI/BSB/ 713/83 10.000 Sem Indicação 

4882/72 490/83 
' . 
'.17. Koatinemo/PA FUNAI/BSB/ 005/84 288.600 Proposta em reformulação (am- 

3832/78 pliação) 

1 
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Para completar a plena visualização dos processos admini~ 
trativos encaminhados ao GT~Interministerial o quadro de nQ IX,c~ 
locado abaixo, re_laciona as áreas levadas à discussão mas não apr~ 
vadas, indicando a dat~ de reunião e especificando as razões pelas 
quais o Parecer Conclusivo não foi assinado. 

QUADRO N2 IX 

Areas Indígenas incluidas em pauta e que, no entanto, 
não foram aprovadas pelo GT-Interministerial 

ÃREA PROCESSO MEMO ~11\o SlFERFÍCIE (Ha RAZÃO 

o, Funil/GO ~ªDR/047/ 063/83 30.05.85 16.000 MIRAD- considera válida a Porta 
rl6 ria de 1982; 

. 
02. Salumã/MT FUNAI/858 012/85 24.09.85 533.940 Posição da SEMA ~ontrária à 

292/78 0231/85 P1 ""'""LFl 
03. Aripuanã/MT Fl.J'.JAI/BSB 021/85 25.07.85 733.400 Aguan::13 parecer PJ/FUNAI quanto 

4982/78 24.09.85 nulidade certidão negativa 
26.09.85 
07.10.85 
09.10.85 

04. Takuaraty/Ivy FUNAI/BSB 045/85 28. 01.85 2.475,1364 Area sub-judíce, CJ/MINTER cons 
kuarusu/MS 13942/79 dera não pode ser objeto de dec 

são administrativa. 
05 Guarani do Sra- FUNAI/BSB 061/85 25.02.86 700 Aguarda FUNAI complete levantam 

cuí/RJ 3360/82 to fundiário e manifestação Gov 
no do Estado do Rio d~ Janeiro 
quanto a colaboração no pagamen 
da indenização . 

06. Sangradouro - FUNAI/BSB 310/83 25.02.86 42.190 Parecer nº 086/86 não foi assinJ 
Volta Grande/MT 1128/80 002/85 pelo Representante MINTER 

07. Rio Mequens/RO FUNAI/BSB 010/85 10.04.85 105.250 Solitado adiamento de discus. 
3205/82 e pelo representante do MINTER 
3232/85 

08. Juminá/AP FUNAI/BSB 013/86 10.04.86 2.788,19 Ag_anj3 manifestação CSN para ir 
1446/85 a apreciação GT-Interministeria 

09 . .f:bqueirão FUNAI/BSB 011/84 10.03.86 13.950 Área sub-judíce 
3437/81 

_19. Coatá-Laranjal FUNAI/BSB 019/84 01.10.86 805.000 Área sub-judíce 
2950/80 

: 

1 
' 
1 

' 
' 
1 

i 
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Cabe destacar com enorme apreensão a situação das ãreas sub 

judice, que na concepção da Consultor ia J.ur Ld í c a do. MINTER são tl:, 
das como não passíveis de decisão, por via administrativa . O nQ 
de áreas nessa condição aumenta assustadoramente, parecendo ser e~ 
te um instrumento c6modo que já começou a seu utilizado de modo 
repetitivo pelos proprietários interessados em embargar o reconh~ 

cimeto dos direitos indígenas. Se tal posição não for revista atr~ 
vés de pareceres jurídicos fundamentados é possível que o Estado 
não venha a constituir em terras indígenas áreas que possuem títu 
los definitivos, limitando-se a reconhecer o direito indígena qua~ 
do este se aplica em terras da União e contra simples posseiros. 

Os pontos de inércia 

Em que pese os esforços desenvolvidos pela CTI e o novo 
rítmo de atividos imprimido ao GT-Interministerial, é preciso cons 
tatar que os avanços no processo de reconhecimento das terras in 
digenas tem sido muito menores do que seria dEsejávél, mantendo 
se a existência de um grave descompasso entre as necessidades e de 
mandas indígenas e a viabilização pelos canais institucionais regu 
lares destes direitos. 

Segundo a sistemática em vigor a delimitação de uma área 
é feita pelo GT-Interministerial com a posterior aprovação dos Ml 
nistros (MINTER e MIRAD), devendo em seguida ser homologada por d~ 
ereto presidencial. Como mostra o Quadro nº VI apenas 12 das 50 
área~ aprovadas no GT foram contempladas com decreto e podem ser 
consideradas como estando inteiramente delimitadas. A grande maiE 
ria das áreas aprovadas pelo GT permanecem ainda caracterizadas administrati 
vamente como "em demarcação'', uma vez que o Parecer Conclusivo fir 
mado não foi ratificado pelos Ministros. 

O quadro de nº X descreve o processo de circulação · dos 
processos acima mencionados, que foram aprovados pelo GT mas agua~ 
damo cumprimento das formalidades e exigências posteriores. Pelos 
dados acima apresentados é possível identificar que os pontos de 
obstrução do processo são: a) a preparação das Exposições de Motiveis e 
minutas de decreto, de acordo com as orientações atuais realizada' 

1 
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não na FUNAI, mas na Consultoria·Jurídica do MINTER; b) a tramit~ 
ção que precede a assinatura do Ministro do Interior. Na segunda 
situação encontram-se 27 áreas, enquanto na primeira totalizam 10. A para 
lisia progressiva de todo o processo revela-se no fato de que r~ 
centemente sequer a tramitação tem conseguido atingir a segunda f~ 
se,·ficando o fluxo congelado após a aprovação do GT. 

São bastante inquientantes as análises que se pode fazer 
emcima destes dados. Apesa~ da participação do MIRAD e das tent~ 

1 

tivas de dinamizar o funcionamento do GT-Interministerial, ainda a 
maioria dos processos de delimitação permanecem inconclusos, aguar 
dando providências que não se encontram mais na farbita de atuação 
da FUNAI ou do MIRAD, mas sim do MINTER. Neste contexto se destaca 
a dramaticidade da situação de diversos grupos indígenas, imprens~ 
dos em seus territórios pelas frentes de expansão, sem dispor de 
alternativas legais efetivas para a defesa das terras que habitam 
ou utilizam para a sua sobrevivência. 

Concluindo,é necessário manifestar nossa preocupação de 
que a paralisia dos processos administrativos, como ocorreu nos 
anos de 83 e 84 dentro do próprio GT, e tem recentemente ocorrido 
em fases posteriores à aprovação do GT, venha a propriciar o agr~ 
vamento dos conflitos fundiários envolvendo os grupos indígenas e 
as populações rurais, tornando estas situações a cada dia mais e~ 
plosivas e de solução mais difícil e onerosa para o Governo Fed~ 
ral. Caberia aqui lembrar como oportunas as apreensões resultantes 
de uma análise do GT-Interministerial em período anterior a exis 
tencia do MIRAD: 

" a falta de respostas institucionais é um es 
tímulo ao agravamento das relações interétnicas 
nas regiões onde existem casos pendentes e um in 
centivo à adoção de formas mais radicais de luta 
por parte dos índios. É como se todos os canais de 
atendimento às suas demandas quanto a terra P.sti 

vessem práticamente fechados, só podendo haver al 
guma resposta com a intensificação do conflito". 

(Oliveira Filho e Almeida, "Demarcações: Uma ava 
liaç~o do GT-Interministerial", 1985, pg. 49) 
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·As soluções possíveis 

Para evitar que isto ocorra, com o Governo Federal sendo 
instado a atuar como bombeiro em situações polarizadas e dramãtl 
cas, julgamos indispensável a adoção de medidas prioritárias de 
curto e médio prazo que permitiriam uma desobstrução e retomada 
regular dos processos administrativos de terras indígenas. 

Como iniciativas que podem ser de realização imediata, s~ 
ria de grande interesse uma maior normatização da tramitação dos 
processos de criação de áreas indígenas, com a emissão de uma por 
taria interministerial que estipulasse com clareza os fluxos, os 
prazos e as instâncias envolvidas em cada fase do processo decisó 

rio. 
Existem processos datados de 1984 (2) e 1985 (3) que até 

hoje não foram colocados pelo Presidente da FUNAI e Coordenador do 
GT na pauta das reuniões para apreciação. Existem processos (5) a 
provados pelo GT em maio de 1985 e que aguardam até o momentot por 
quase um ano, a assinatura do Ministro do Interior. 

Desde outubro de 1985 acumularam-se na Consultoria Jurídi 
ca do MINTER 28 processos de áreas indígenas inexistindo qualquer 
providência_ posterior, sem sequer serem preparadas as Exposições de 
Motivos e as minutas de Decreto para serem encaminhadas ao 

tro do MIRAD e do MINTER. 
~Eesar da Portaria Interministeriªl._de nº 002/83_estabele ..... -~ 

ce r, ... .em, s.e11 art, 4º 911k~..Q.uando julgar convenien_te o GT _Qoderá s_o~i 
~ i ta r a prese n ç.a_de~ a II t r os. ó.r..g.ão.s......p.1í b.l i e o s_Q.ê_ ava 1 t!:!.Ç ão -2._~ _ __.!,!.!!lª 
~J..!@_L_.J_eJJl. __ .9_ÇQ.rrJ_çl_o uma distorção quando se trata de questão que ----~---·---....-·-~ 
af.e:ta __ o C.S~N .. A.s ... ~Z:~-ª-~ T~~-U . .rJJ:t, ... P.9.m_ .fê:.t~-~er Conclusivo e_mitido, . .. - --·- -·· --~-, - . ,--·· __ ,, ..•....•. - --- ·- ···- 
com o Aprovo, Ex_pç,s_i..ç_ão. de .. M.otJ.v.os .. e mí.nut a, _.P_I;? _qecri=j:_o já firmadas - , .. z.-.-- _ ...•... ~-.-• - - --- ' ---. --·--.::---- -- ·--- -----·-··------------ 
pelo Mi_~_?J.t.~_o __ do ~IR.AD., . f'or.am .r.eme t í das __ para análise e modificação 
- •• .,... • • , •••. • ·-- ••• ,._ ._......,._,. - .,..,.,.._ •• , ...., • ._ •• ,,,,_ •• w ••••• -.;•·-;:,· ·- • • 

p ~ l_.9_ . ç ~--~4 e ar a e ter i z a r:!9 o- .§..ê ~-ª~sim o s u_r g_!._~ n t.u~--~-(!l e ata"!..~!-.~~ 
çJ~óJ:J.Q.. que __ ._ç:ont.r_çi._rj,_i~.--0".d.i.s.po.s.t.o ... n.o.-ar. . .t.?._ . ..2.~ .. Eª portar ia cita da. 

É importante ter em vista, contudo t -;·-~-;;;-~~-·;i-d~ de ;o 

Minis 

dif.icação da sistemática administrativa quanto as terras indígenas, 
promovendo uma revisão do Decreto 88.118/83, conforme já fora sug~ 
rido no PPNRA (maio/85). O sentido desta mudança pode ser descrito 
através da enunciaç~o.dos quatro pontos seguintes: 

l 
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1. a simplificação e racionalização do processo. No mame~ 
to atual cada área indígena passa por duas vezes pela 

'do GT e pala aprovação dos Ministros, exigindo a emissão 
apreciação 

de dois 
decretos, um de delimitação, outro de homologação da demarcação. 

De fato pela Lei 6.001/73 é quanto a demarcação já prQce~ 
sada que se requer um ato homologátório da Presidência da Repúbli 
ca (art. 19 § lº). Já o Decreto 88.118/83 focaliza tão somente a 
necessidade de um decreto de delimitação, com base no qual serão 
conduzidos os posteriores t~abalhos demarcatórios (art. 4º). É da 
conjunção da lei e do decreto que resultam os procedimentos atuais, 
repetitivos e morosos. 

Acreditamos como muito oportuna a retomada do espírito da 
Leí 6.001, para a execução de ato homologatório presidêncial ! 
quele que se segue a consecução da demarcação, reconhecendo-a e fi 
xando os limites definitivos. Quanto a delimitação, poderia ser 
concluída através de ato administrativo conjunto reunindo o órgão 
indigenista e o organismo fundiário (Portaria Interministerial 
MINTER, MIRAD e FUNAI) com base no qual poderiam ser conduzidos os 
trabalhos técnicos de demarcação. A.mudança de sistemática deveria 
ser feita mediante decreto normativo, que revogasse o Decreto nº 
88.118/83. 

2. a democratização do processo decisório, quanto a delimi 
tação. Tal processo deveria ser conduzido basicamente pela FUNAI, ' 
MIRAD e MINTER, prevendo-se igualmente participação das lideranças 
indígenas e dos assessores (antropologos ou indigenistas) indic~ 
dos pelas comunidades, tendo estes acesso a documentação existen 
te, podendo opinar e manifiestar-se os problemas tratados. Tais con 
dições deveriam ser incorporados a novo decreto que revogasse o 
88.11/83 alterando radicalmente o grau de visibilidade e de legiti 
midade social do processo de delimitação. Seria de bom alvitre que 
tal diretiva se estendesse também a etapa da identificação, estab! 
lecendo tanto a presença de técnicos ~specializados do MIRAD (CTI/ 

SG) _quanto a ue representantes indígenas e de sua assessoria. 

1 
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3. o levantamento da presença de não índios nas áreas 
em estudo, a contabilização de suas benfeitorias de boa-fé, bem 
como o estudo das cadeias dominiais e da titulação existente são 
tarefas que seriam mais adequadas realizadas pelos organismos fu~ 
diários. Essa, aliás, são as recomendações da Exposição de.Motivos 
062/80, que confia tais trabalhos ao INCRA, uma vez que a este es 
tará afeto o problema do reassentamento das familias de posseiros 
e trabalhadores rurais que fixaram em área indígena. Os recursos 
para o pagamento das benfeitorias, por sua vez, devem fluir do 
MINTER ou da própria FUNAI. 

4. na execução dos trabalhos demarcatórios, o.INCRA pod! 
rá colaborar com a atuação da FUNAI, oferecendo apoio técnico atr~ 
vés de seus setores especializados ou dos projetos fundiários da 
região. Tal cooperação poderá ser de grande valia em locais onde 
o INCRA possua uma razoável infraestrutura de operação e inexistam 
outros recursos técnicos ou financeiros (D.S.G. ou projetos 
ciais) que permitam concretizar com presteza o processo de 
ção e garantia das terras indígenas . 

esp! 
prot! 

.•.. 

--· ·-·, i . . 
1 
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OUTRAS ATIVIDADES DA C.T.I. MIH.11.D: 

Os trabalhos da CTI/MIRAD não se restringem à assesso 
ria e representação junto ao GT-Interministerial, mas também com 

preendem diferentes aç5es, todas ligad~s aos principios· politicos 

e proposições do PNRA, dos quais depende a total regularização e 

proteção das terras indígenas. 

a) Revisão ou r~destinação das glebas arrecadadas: 

Dentre os trabalhos aqui mencionados situa-se a pr~ 

posta de uma revisão ·das glebas de projetos fundiários ligadas ao 

INCRA, quando incidentes em áreas indígenas. Neste sentido a Coor 

denadoria de Terras Indígenas preparou um parecer tratando espec~ 

ficamente do caso de incidência em áreas Tikuna no Alto Solimões' 

{Cf. Inf. Téc. n9 15), o qual está no momento tramitando junto aos 

setores competentes do INCRA, para as devidas providências legais 

-administrativas. Com base nos procedimentos adotados para o caso 

Tikuna, o MIRAD poderá propor uma sistemática mais global, o que 

lhe permitirá resolver todos os demais. 

Total A.I. já decretadas------------- 12 

com incidência gl. do INCRA---------- 03 

Sob jurisdição do lTERAM --~---------- 01 

Semelhantes procedimentos também poderão ser adotados 

nas ?ituações em que as áreas decretadas estiverem sob jurisdição. 

de institutos de terras estaduais, e/ou sob interferência de ou 

tros organismos públicos. 

O desintrusamento das áreas indígenas decretadas e/ou 

já aprovadas se impõe, o que viabilizará a posse da terra e o us~ 

fruto dos recursos naturais~ quem de direito,os indígenas, bem 

como a superação dos conflitos existentes e/ou iminentes. Progra 

mas de reassentamento devem, portanto, ser montados, tendo por b~ 

se.um detalhado levantamênto fundiário e avaliação das benfeito - 

rias de boa fé a serem indenizadas. O reassentamento se impõe não 

só porque a EM 062/80 dispõe e orienta, mas especialmente porque' 

as condiç5e~ s6cio-cuJturais dos ocupante~ ass~m exige e o pr6prio 

Es~atuto ·aa Terra (Lei nQ 4.504/64) determina ( .. art. 29, § 2R -a 

§ _ 49) • Neste 'sen.tido,. apenas r aqueles posseiros _que . detém pequenas · 

;. 
' 
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posses no interior das áreas indígenas serão objeto de reassenta 

menta de parte do MIRAD. 

Total A.I. já decretadas---------- 12 

Total ocup/ a serem reassentados -- 88 

Total A.I. aprov. GTI ------------- 37 
Total ocup/ a serem reassentados --470 

b) Necessidade de um programa específico para reas 

sentamento dos ocupantes não Índios da A. I. 

Um minucioso dimensionamento das necessidades em tor 

no do reassentamento dos ocupantes não índios deve ser objeto dos 

programas já anunciados. Isso implicará basicamente na indicação' 

de áreas para desapropriacão e consequente Ins tauracâo dos respec- 
• > > 

tivas processos, bem como na liberação de recursos que permitam a 

implementação do reassentamento propriamente dito (Infraestrutura, 

transporte, apoio por implementação da produção, etc). 

No momento o MIRAD está agilizando os processos de 

reassentamento dos posseiros da A.I. Mãe Maria/PA (aprovada pelo 

GTI/Cf. Decreto 88.118/83). Neste sentido o GETAT está viabilizan 

do as áreas de desapropriação e a CVRD (Companhia Vale do Rio Do 

ce) liberará os recursos devida indenização das benfeitorias. 

O caso do Toldo Chirnebangue é em certo sentido excep 

cional, pois o mesmo foi decretado enquanto reserva indígenas, de 

vendo os proprietários terem suas terras também indenizadas. Ante 

acordo estipulado (MINTER/MIRAD/MJ/SEPLAN/GOV. EA. SC) I os pr~ 

prietários trabalhadores terão direito a reassentamento com' base 

no módulo rural Regional. 

Buscando viabilizar a liberação da reserva indígena, 

a SEPLAN se propôs liberar os recursos necessários para o pagamen 

to das indenizaç~es (terra_ e benfeitorias). O MIRAD, por seu tuE 

no, já concretizou uma desapropriação (Fazenda Zandavali}, o que 

em parte possibilitará o assentamento dos 40 optantes. Uma outra 

gl~ba está sendo negociada com o IBDF, o que permitirá a conclu - 

são dos trabalhos, já que com esta área será possível atender ao 

.total com direito ao reassentamento. 

Total A.I. já decretada---~----~------- 12 

Com benfeitorias a serem pagas--~------ 08 

Com benf. mas nã·o ·reivindicadas --·--..:--- 01 

l 
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Total A.I. aprov. GT ------------- 37 

C/ benfeitorias a serem pagas---- 27 

Pelos trabalhos já realizados envolvendo o reassent~ 

mento de não - índios ocupantes de áreas indígenas, chega-se à 
conclusão sobre a necessidade de se montar um programa específi 

co.para atender estes ocupantes~ 

Um primeiro ponto a justificar um tal programa esp~ 

cífico refere-se à dispar~dade em termos de volume de casos, de 

ocupantes não-índios de áreas indígenas, quando confrontados com 

o nGmero de sem-térras existentes no país. Enquanto os primeiros 

não chegam a alguns milhares (mesmo considerando os ocupantes 

não-índios de todas as áreas indígenas), o número dos sem-terras 

alcança nruitos milhões de famílias. 

Um outro aspecto a ser levantado e que justifica a 

criação do programa sugerido, vincula-se à escassez de recursos 

do INCRA, o que muitas vezes retarda a implementação das ações 1 

pertinentes. Neste sentido, verbas especificas devem ser libera 

das com o objeto de viabilizar o reassentamento dos ocupantes 

nao - índios das áreas indígenas. 

Como se sabe, a presença de não-Índios em ãreas indi 

genas tem se realizado muitas vezes em condições be~ particul~ 

res. Por exemplo, a pocse das terras pode ocorrer de forma comu 

nitária, o que também acontece em outras manifestações sócio 

culturais. Na sua luta por regularização fundiária ou reassenta 

mento em outras áreas, os ocupantes não-Índios reforçam as condi 

ções para uma unidade ~clítica bastante sólida, no mais das v~ 

zes de caráter conservador. Muitas vezes ·esses ocupantes também' 

se aproximam criando laços mais estreitos, especialmente ante o 

enfrentamento comum de uma traumática situaç~o de conflito e re 

tirada. 

A adoçio das medidas antes sugeridas pode solucionar 

de modo efetivo os problemas decorrentes da regularização das 

tet·ras indígenas. Os ~studos e aç6es realizadas indicam que a in 

tegração dos Índios na posse. de· suas terras exige mais do que 

a intervenção exclusiva da FUNAI. Neste sentido a demarcação fí 

sica se coloca apenas como uma das t~refas ~ serem realizadas. 

·nas eia por ·si mesma não garante o acesso da .terra aos índios.As . - 
sim sendo, é fundamental a·adoção de uma poiítica que garanta o 

r e às serrcarnent;o do,s ocupant~s não Índios_ em condições digna~, o 

l 
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que implica também em pagamento das benfeitorias realizadas de 

boa fé, em que pese a posição contrária d~ FUNAI, assumida com 

base em parecer da Procuradoria Jurídica. Mas é só com o atendi 
mento das citadas necessidades que se poderá evitar conflitos 1~ 

tentes ou superar aqueles já existentes nas áreas, como decorrên 

eia da presença de ocupantes não-índios. 

e) Assessoramento às diferentes unidades dos 

Organismos fundiários. 

Com relação às questões decorrentes da existência ou 

viabilização das áreas indígenas, o INCRA não possui qualquer se 

tor específico que centralize e difunda as informações, estabele 

cendo orientações consistentes para .as suas diversas unidades a~ 

ministrativas. Frequentemente as diretorias regionais, os proje 

tos fundiários e os órgãos· subordinados ao MIRAD, desconhecem as 

finalidades, os fundamentos e as normas legais que determinam e 

instruem as ações e programas locais colocados em execução pela 

FUNAI. Os contatos são circunstanciais e fragmentários, sendc es 

ses órgãos consultados sobre a possibilidade de colaborar em s! 
tuações específicas, sem que para isso disponha de recursos téc 

nicos e materiais a isso destinados. 

Considerando a especificidade da questão indígena no 

conjunto dos problemas fundiários bem como a ocorrência de inúm~ 

ros conflitos fundiários entre índios e'brancos, nos quais as 

unidades regionais do INCRA são instadas . a intervir de modo d! 

reto ou indireto, acreditamos ser fundamental fornecer um asses 

soramento técnicoemtudo que concerne ao assunto terras indíg~ 

nas aos diferentes órgãos e unidades subordinados a este Minis 

tério. 

De tal tarefa ficaria encarregado um setor, o CTI/ 

SG/MIRAD que centralizasse as informações e os contatos com o.ó~ 

gão indigenista (FUN~I}, distr~buisse materiais informativos,pro 

ceRsos e instruções, acompanhasse casos específicos, estudando 

alternativas e orientando tais unidades na elaboração de planos, 

na· condução de medidas aplicadas e outras providências 

trativas cabíveis em tais circunstâncias. 

adminis 

A .formalização deste setor técnico - -qre já, vem desen 

volvendo intensa atividade neste último ano-, junto a outros ór 

gãos· públicos:e,unidades fundiárias, sendo bastante conhecido P~· 
las diversas entidades civis, científicas e confessionais rela 

1 
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cionadas ã problem~tica indi~ena, bem como pelas pr6prias 

30 

lide 

ranças indigenas - é uma necessidade inadiável, que virá a pro 

piciar uma melhor articulação entre as ações desenvolvidas em 

diferentes niveis pelos organismos fund~ários, (vide minuta em 

anexo), asse~~orando-as e compatibilizando-as com as orientações 

.definidas pelo 19 PNRA. 

'J 
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PORTARIA/N2 DE DE DE 1986 

o MINISTRO DE ESTADO DA R~FORMA E DO DESENVOLVIMENro AGRÁRIO, 
no uso.de suas atribuições e, 

CONSIDERANDO que é dever do poder público assegurar às populações indi 
genas o direito a posse das terras que integram o seu habitat e que ga 
rantem a sua continuidade socio-cultural (artigo 22 parágrafo 42, d; 
Lei 4.504, de 30.11.84); 

CONSIDERANDO que isso se dá mediante procedimentos definidos em legisl~ 
ção especifica, onde são fixadas atribuições especificas ao organismo 
fundiário (art. 198 da Constituição Federal; art. 17-38 da Lei 6.001 de 
19.12.73; Dec 88.118, de 23.02.1983); 

CONSIDERANDO que a garantia do uso pleno destas terras pelos indigenas 
é considerada como uma das finalidades básicas da Reforma Agrári~ sendo 
assumido o compromisso de promover o reassentamento de familias de não 
Índios que ocupam as terras indigenas, bem como colaborar com outros 
Órgãos no sentido de favorecer a delimitação, demarcação e 
ção fundiária destas terras (Cap. II, item 8, do 12 PNRA); 

CONSIDERANDO que o cumprimento dessas atribuições exige uma articulação 
entre o MIRAD e outros Órgãos fundiários operacionais que lhe são vinc~ 
lados na preparação de pessoal técnico especializado, na proposição de 

regulariz~ 

diretrizes e planos de ação e no assessoramento ao Ministro, atividades 
que cabem à Secretaria Geral (em conformidade respectivamente com os 
arts. 22 e 52, bem como os itens I, II, IV e V do Dec. 91.214, de 
30.04.1985); resolve; 

I - Instituir a Coordenadoria de Terras Indigenas, vinculada à Secreta 
ria de Política e Articulação da Secretaria Geral deste Ministério, com 
as seguinte atricuiçÕes: 

A) Proceder estudos técnicos especializados, que possibilitem o exame e 
a avaliação do material remetido pela FUNAI, relativo aos processos de 
delimitação e homologação de demarcação de terra~ indígenas, apreciando 
os fundamentos e as implicações dessas propostas em seus aspectos antro 
polÓgicos, fundiários e legais, inclusive com a realização de trabalho; 
de campo (quando isso se fizer necessário); 

B) Fornecer um assessoramento técnico às diferentes unidades e sub-uni 
dades (departamento, divisões, diretorias regionais e projetos ~undiá 
rios) dos Órgãos vinculados a este Ministério, em tudo que concerne ao 
assunto Terras Indígenas, acompanhando casos específicos, estudando al 
ternativas e orientando tais unidades na elaboração de planos, na condu 
ção de medidas aplicadas e outras providências administrativas cabÍvei; 
em tais c t r-cuns t.ânc t as r 
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C) Participar de grupos de trabalho, instituídos pela FUNAI ou outros 
Ministérios, que tratem da delimitação, demarçação, retirada de invas~ 
r-e's , homologação ou rede:finição de limites das terras indígenas, incl~. 

1 

sive representando o MIRAD junto ao Grupo de·Trabalho Interministerial, 
que pÕe em execução do Dec. 88.118/83, submetendo constantemente as· 
suas diretrizes à avaliação e superior decisão do Sr. Ministro; 

D) Proceder, em questões criticas referentes as terras indígenas, a uma 
consulta ampla junto a outros Órgãos governamentais relacionados, bem 
como a entidades civis, cientificas e confessionais que atuem no âmb! 
to do indigenismo, coordenando e compatibilizando ações e metas das d! 
ferentes esferas governamentais e propiciando uma. maior participação e 
visualização social junto aos processos decisórios em pauta. 

NELSON RIBEIRO 
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