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OS fNDIOS e a POLÍTICA INDIGt:NISTA NO BPASIL. 

O título escolhido para este relatório, introduz 

nao só o tema desenvolvido a seguir, mas retrata a verdade 

ira situação desigual e até contraditória em que se encon 

tra a política governamental indigenista no Brasil, compa 

rada aos avanços realizados pelos próprios Índios, na luta 

empreendida pela efetivação e reconhecimento dos seus di 

reitos. 

Com efeito, por iniciativa do Chefe Xavante MARIO 
JURUNA; deputado federal eleito há pouco mais de um ano, - 
consti tuiu-s.e a "COMISSÃO PARLAMEN'I'.AR DO fNDIO" que, em ca 
ra ter permanente, obrigatoriamente opinará sobre todos os 

. - 
projetos de lei que se relacionarem com a questão indígena, 

devendo, ainda, vigiar a correta aplicação da legislação e 
xistente e investigar casos específicos de violação dos di 
reitos dos povos indígenas.· 

Graças, tarnbem, ao trabalho pàrlamentar do referi 
do Deputado, a Câmara Federal dos Deputados em Brasília, 

aprovou um projeto de lei que modifica .. ã composição do Con 

selho Diretor da FUNAI, para que o mesmo passe a ser com 

posto por "pessoas apontadas por comunidades indígenas 

e conhecedoras da situação do Índio no Brasil" 

1 

l 
i 

Paradoxalmente, durante o mesmo ano de 1.983, em 
que a comunidade indígena obteve maior participação direta 
na discussão e regulamentação dos seus direitos, o Poder 
Executivo foi o autor exclusivo de vários projetos de lei, 

decretos ou regulamentos, que reduzem os direitos patrimo 

niais indígenas anteriormente assegurados pela Constituição 
Federal, que excluem a sua capacidade de exercer pessoaJmen 
te direitos e assumir obrigações na vida civil e r~strirgem 
o poder da Polícia Federal, no -que se refere à proteção das 
terras indígenas e à prevenção e repressão de conflitos 
com a ·sociedade envolvente. 
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Para fundamentar as afirmações acima, passamos a 

enunciar e relatar as várias leis já promulgadas, ou ainda 

em discussão, apontando seus principais aspectos e conse- - . quencias: 

I - PROJETOS DE LEI QUE ATINGEM A CAPACIDADE JUR!DICA 
DOS INDIOS. 

1. Projeto de Lei do novo CÕDIGO CIVIL, encaminha 

do para exame e aprovação do Congresso Nacional. 

No Capítulo que trata da personalidade e da capaci 

dade das pessoas físicas, o artigo 39 do novo Código Civil de 
clararã o seguinte: 

"Ar-t . 39 - São abso·lutamente incapazes de exercer pes 

soalmente os atos da vida civil: 

I - Os menores de dezesseis anos. 
II - Os que, por enfermidade ou retardamento men 

tal, não tiverem o necéssário discernimento 
para a prática desses ates. 

III- Os que, ainda por causa transitória, nao pu 

-derem exprimir sua vontade. 

IV - Os silvícolas, nos termos da legislação espe 
cial. 

Por força da consciência de um dever de proteção 
do Estado Brasileiro para com os indígenas (selvícolas), os 

mesmos são considerados relativamente capazes pelo Código Ci 
vil em vigor, a partir de l.917. E isto, certamente não de 

correu de terem eles sido considerados psíquica ou.rnentalmen 
te inferiores ou imaturos, mas por serem culturalmente dife 
renciados e, portanto, mais vulneráveis -às agressões da soei 
edade envolvente. Origina-se este dever do Estado na ~grande 
dívida", como dizia Rondón, para com os primeiros habitantes 
do pais. 

Enquanto relativamente capazes, os Ínqios: podem 
manifestar pessoalmente a sua vontade, no que são !~assistid::s" 
pela FUNAI, podem praticar atos da vida civil e, mesmo sem a 
assistência do orgão tutelar, podem celebrar contratos, . que 
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O projeto de Lei do ~ovo Código Civil altera inju~ 
tamente o "status" dos Índios, propondo que eles passem a ser· 
absolutamente incapazes. Com·esta inovação, exclue-se a efi 
cácia jurídica da manifestação da vontade dos Índios, enqua!!_ 
to o Estado, em vez de assisti-los, passa a representá-los. 

Isto significa que passa a ser desconsiderada a opinião dos . . . 
Índios, que terão de se submeter à vontade exclusi'\S. do orgão 

que exerce a tutela, a FUNAI, que, por sua vez, ·não é sub~ 

tida ao controle de nenhum curador. Irônica, mas sintomatica 
mente, esta proposta é feita quando grupos indígenas estão 

obtendo alguns sucessos, na esfera judicial, fazendo valer 

seus direitos. Se absolutamente incapazes na Lei, esses mes 
mos Índios não poderão mais constituir advogados independen 

tes, como vêm fazendo para a defesa de suas terras~ O~ abu 
sos de poder, que ocorrem de fato, serão consagrados pelo di 

rei to. 

Da a.,.Lâlise suscinta até agora feita, deve-se admitir 

que da aprovação integral do artigo 39 do novo Código Civil r~ 
sultará: 

aJ Um triplo retrocesso: retrocesso na tradição jurí 
dica brasileira, retrçcesso nas tendências internacionais, m~ 
nifestas em Resoluções das quais o Brasil é signatário, ~na 
procura de melhorar a condição dos povos indígenas, retroces 

so, enfim, enquanto solapa as conquis~àS.- recentes das soci 
edades indígenas, que conseguem faz~r valer os seus direitosº 

bl Uma inverdade jurídica, pois não corresponde ã 
condição real dos Índios, que sabem perfeitamente gerira sua 

pessoa, emõora possam ser prejudicados ao quererem gerir se 
us õens sem assistência. 

cl Um dispositivo racista, pelo qual uma etnia mais 

poderosa degrada, arbitrariamente, as etnias que dominou. 

2. Projeto de.Lei n9 2465/83, de autoria do Deputa 

do JOÃO.BAPTISTA F~GUNDES, do PDS de Roraima. 

Paradoxalmente em aparência, mas somente em aparên 

cia, tramita também na Câmar'ados Deputados o projeto de lei 
acima referido e que só pode ser repudiado, eis que pret~nde 
estabelecer a emancipação administrativa dos Índios. 
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Na legislaçao vigente, Estatuto do Indio, a emanei 

paçao só poderá se dar por iniciativa dos Índios, se _.preen 

chidas certas condições e por decisão judicial, depois de o~ 
vir a Funai e o Ministério Público. Os Índios emancipados se 

investem de plena capacidade civil, perdem o direito à tute 

la ou assistência da Funai.e são considerados plenamente in 

tegrados à comunhão nacional. Assim, perdem o seu ";status" 

de Índio~ e, segundo a opinião de alguns juristas, o direito 
à posse é usufruto das terras que habitam. Ao que se sabe, 

nenhum Índio requereu até hoje a sua emancipação. 

Pelo Projeto de Lei n9 2465/83, o Deputado FAGUNDES 

exêlüe do Estatuto do !ndio a sua iniciativa para iniciar o 
processo judicial de emancipaç~o, transformando-o em procedi 

menta meramente administrativo, incluindo como condições de 
viabilidade pressupostos que, até agora, eram exclusivos do 

Código Civil vigente e inaplicáveis aos Índios. Por outro la 
do, o projeto de lei não esclarece quem tem legitimidade ou 

competência para dar início ao processo de emancipação. Su 

põe-se que a mesma se dará por.-decreto·do Poder Executivo. 

Verifica-se, assim, que a incapacidade absoluta dos 
Ínàios, proposta pelo Poder Executivo no novo Código Civil e 

a e~ancipação administrativa e compulsória, prevista no Pro 
jeto de Lei n9 2465/83, são alterações legais que se comple 

tam. De um lado, se estabelece como regra que todos os Índi 

os_são incapazes de manifestar pessoalmente sua vontade, ge 

rir a sua pessoa e administrar seus bens. De outro, cria-se 

a possibilidade de compulsória e administrativamente trans 
formar Índios em cidãdãos comuns, sem estatuto próprio, ex 
cluindo da comunidade indigena os que se tornarem "inrom:x:los", 
seja pela sua liderança, seja pela sua capacidade de resis 

tência.à violação dos seus direitos. 

II - DECRETOS QUE ATINGEM OS DIREITOS INDÍGENAS ÀS TERRAS: 

1. Decreto n9 88.118, de autoria do Sr. Presidente 
da República e promulgado em 23 de fevereiro de 
1.983. 

Com o pretexto de regulamentar a demarcação de ter 
' ras indígenas, prevista hi dez anos pelo Estatuto do fndio,\ 
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o Sr. Presidente da República introduziu no procedimento de 

demarcaçao de terras indígenas o parecer conclusivo de um 

Grupo de ~rabalho que J absolutamente impertinente e ilegal, 

porque infringe disposições da Constituição Federal e doprõ 
prio Estatuto do !ndio. 

Na verdade sempre coube à Funai, e anteriormente 

ao seu antecessor, Serviço de Proteção aos Indios, a inicia 

tiva do procedimento de demarcação das terras habitadas e 

ocupadas pelos indigenas, depois de reconhs:::ê-las e delimitâ 

las, segundo o consenso histórico sobre a antiguidade da o 
cupação e levando em conta a localização ou situação contem 
porânea dessa ocupaçao. 

Por sua vez, a Constituição Federal declara que as 
terras possuiàas pelos indígenas são:i:halienâveis e conside 

ra nulos e extintos os efeitos jurídicos que tenham por ciJje 

to o domínio, a posse ou a ocupação das terras indígenas.De 

termina, tambem, que os ocupantes de terras indígenas não 
têm direito a qualquer ação ou indenização contra a União ou 
a Funai. 

, 
Ocorre, ainda, que o Estatuto do lndio, no seu ar- 

tigo 25,declara que o reconhecimento do direito dos índios 
e grupos tribais, à posse das terras por eles habitadas, se 
rã assegurado pela Funai e independerá de demarcação. 

Assim sendo, não são legalmente admissíveis no pro 

cesso de demarcação de terras as seguintes de.terminações do 

Decreto n9 88.118/83: 

a) Que a proposta de demarcação da Funai seja exa 
minada por um Grupo de Trabalho composto de represen·tantes 
do Ministério do Interior, do Ministério Extraordinário para 

Assuntos Fundiários e de outros orgãos federais ou estadu 
ais "julgados convenientes". 

b) Que na proposta da Funai .sejam levados em conta, 
a existência de não Índios nas terras, a existência de povo 
ados, de benfeitorias e de "projetos oficiais". 

c) Nem que esse grupo de trabalho, no seu parecer 
conclusivo e levando em conta os dados acima, sugira à Funai 

\ .· 
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que "reestude" a proposta. - 6 - 

Na verdade, o que determina o direito à posse das 

terras é a "posse imemorial dos indígenas" e o direito ao 

seu "habitat" natural, o que sempre foi considerado como um 

direito congênito dos primitivos donos da terra. A existên 
eia de não Índios, povoados e benfeitorias em terras histo- 
ricamente pertencentes aos ÍndÍgenas, só demonstra que as 

mesmas foram ocupadas ilegalmente pelos não Índios, e que 

a ameai .ocupação.se deu com o uso da força ou da coação. 

Por sua vez, a existência de "projetos oficiais" 

só evidencia que as próprias autoridades governamentais não 
respeitam.os direitos indígenas, que não se limitam ao di 
reito àe posse, mas incluem o de usufruto exclusivo de to 

das as suas riquezas naturais e de todas as utilidades na 
quelas terras existentes.e tudo em carater permanente. 

Consuma-se, assim, uma violenta agressão ào direito 

indígena mais importante, que é o seu direito à terra, eis 
que, a intervenção de orgãos federais e estaduais no proce 

dimento de demarcação terá como consequência a expropriaçao 
e a recusa em reconhecer direitos indígenas garantidos pe- . 
la Co~stituição Federal. 

Isso já foi demonstrado, por exemplo, no caso dos· 

Kaingang e àcs Guarani quando, em 1.9~0, o governador do P~ 

ranã conseguiu excluir da Reserva Mangueirinha 90.000 m2 de 

suas terras mais férteis; o mesmo se diga quando, em 1.981, 
o Secretário do Interior e Justiça de Mato Grosso,' ··. usando 
de sua influência, conseguiu reduzir substancialmente a Re 

serva Nhmmbiquara, no vale do Guapori; atualmente, influên 
cias semelhantes imobilizam a demarcação da área Potiguara, 

com vistas à sua redução, e impõe aos Pataxó Hãhãhãi, na Ba 
hia, tensões e privações que chegam ao nivel do heroismo, 
na resistência mantida para permanecer em uma fazenda de 
2.000 ha., área que lhes restou dos 36.000 ha. da sua Reser 
va demarcada há mais de 50 anos! 

2. Decreto 88.985, de autoria do Sr. Presidente 

da República e promulgado em 10 de novembro de 
1.983. 

Por força desse Decreto, o governo federal abre, 

./ 
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definitivamente, todas as terras indígenas à mineração meca 

nizada, que poderá ser concedida às empresas estatais e,"ex 

cepcionalmenteº, ãs empresas particulares. Note-se que, no 

caso, estão incluidas todas as áreas indígenas, isto é, re 

servas, territórios·federais, parques e colônias agrícolas 

indígenas, assim como as terras que são de propriedade ~ex 

~1usiva dos ÍndÍas~ 

Embora se alegue como razão determinante do decre 

to o desenvolvimento nacional e a necessidade de materiais 

estratégicos, sabe-se que o motivo real é a necessidade de 
exportar minérios em valor equivalente a 500 milhões de dó~ 
lares, para pagar os juros da dívida externa do Brasil, e a 
solução menos onerosa e mais facil para o governo brasilei 

ro será a de lançar mão das riquezas minerais existentes em 

terras indígenas, que c.ontinuam a ser consideradas como te.r 
ras de ninguém C"res nullius"), apesar do artigo 198 da Cbns 

tituição Federal afirmár o contrário: 

"Art. l98. As terras habitadas pelos silvícolas sao 
inalienáveis nos termos que a lei Federal determi 
nar, a eles cabendo a sua posse permanente e fican 
do reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 

daS' riquezas naturais e de todas as utilidades ne 

las existentes." 

Na verdade a exposiçao de motivos, que encaminhou 

o decreto para o Presidente da República, assinada pelos Mi 
nistros do Interior e das Minas e Energia, tem uma fundamen 
tação bastante clara a esse respeito, quando, depois deres 
salvar os direitos constitucionais dos Índios e o deveres 
tatal de protegê-los, assim como à sua cultura, declara: 

"Por o~tro lado, não há razões suficientes que po~ 
sam justificar a não exploração de recursos mine 
rais, fundamentais à segurança nacional ou ao pro 
gresso~do País, apenas por estarem suas jazidas 
em terras-indígenas." 

Esta afirmação, posta evidentemente para legitimar 
os propósitos do governo, contra event~al resistência da opi 
nião pública~ ou certamente das entidades que se preocupam ~ ... :y 

v'\ 
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com ·a defesa dos direitos indígenas, é extre~amente maliciosa 

e oportunista, face à preocupação generalizada do povo brasi 

leiro com a dívida externa do Brasil e a busca de soluções pa 
ra superar a crise econômica, o desemprego e a recessão, que 

já afetam a própria sobrevivência das classes mais pobres. 

Entretanto, examinando-se com mais cuidado o referi 

do decreto, verifica-se que o mesmo carece de urna justifica 

ção imprescindivel: a comprovação de que os minerais são efe 
tivamente "estratégicos", que se destinam à segurança e ao de 
senvolvimento nacionais e que só podem ser encontrados n~s 

terras indígenas~ 

Ocorre que, alem de inexistir qualquer enumeraçao 
dos minérios que serão objeto de exploração, a ninguem é dado 
supõr, à luz do bom senso, que tais minérios não possam ser 
encontrados em outras áreas do P~Ís. E o Estatuto do !ndio e 
bastante claro, quando estabelece no seu artigo 20, §19, le 

tra "f",que, para a expltlr'ação de riquezas do subsolo de rel~ 
vante interesse para a segurança e o desenvolvimento nacional, 

a União só poderá intervir em área indígena, em carater exce 

pcional, se não houver solução alternativa. 

Deve-se ainda considerar que, embora o decreto em 

questão atribua ã FUNAI significativos .poderes de pólícia e 
controle, para defesa dos interesses, da cultura e da incolu 

midade física dos Índios, a experiência vivida no passado,in 
clusive o recente, tem demonstrado que a Funai se revelou in 
capaz de dar aos ~ndios a proteção necessária que, neste~. e~~ 
so, deverá se estender a áreas de Índios que pouco, ou nenhum 
contacto tiveram com a sociedade envolvente, uma vez que o de 

ereto se aplica a "todas as terras habitadas ou ocupadas pe 

los indígenas, sem qualquer discriminação". É estao bem vivos 
ainda os prejuizos humanos e materiai_s causados pela minera 

ção,ãs áreas dos Índios Gavião~Xikrin. 

III - AÇÕES E OMISSÕES DO GOVERNO BRASILEIRO QUE POEM EM· 
RISCO A VIDA, A SAUDE e A CULTURA DOS POVOS INiGENAS. 

1. O governo do Território Federal de Roraima e 
os Índios Yanomani. \ 

\ 
\ 
\ 
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A Comissão pela Criação do Parque Yanomani (CCPY) 

tem conhecimento de que a CODESAIMA (Companhia de Desenvol 

vimento de Roraima), empresa estatal, em novembro de 1.983 

solicitou à FUNAI a celebração de um convênio para que se 

estabeleça uma açao conjunta, FUNAI I CODESAIMA, na execu 

ção de pesquisa e lavra exp~rimental de cassiterita, na à 
rea indígena da Bacia do Rio Parima, conhecida ~omo Serra 
de Surucucus, localizada no município do Alto Alegre, no 
Território Federal de Roraima. Esta solicitação foi feita 

depois de obtida a necessária aprovação do Departamento Na 

cional de Pesquisa Mineral (DNPM). 

Esta região se _localiza no coração do terri tácio 

Yanomani e é, comprovadamente, área de posse imemorialde~ 

ses Índios, habitada por cerca de 4.000 Índios, praticaneE 
te sem qualquer contacto com a sociedade envolvente. e se 

constituem na metade da população total Yanomani,que vive 
no Brasil. 

A partir de 1.975, quando se tornou'público que a 

área era rica em minérios, iniciou-se por parte de garimp~ 

iros uma corrida para a exploração de cassi~erita nessa r~ 
gião, com vários conflitos com a população indígena. Tais 
conflitos se agravaram em 1.976 quando, por falta de alime~ 

tos e outra provisões, os garimpeiros passaram a invadir e 
roubar as plantações dos indígenas, o que determinou a in 

tervenção da Funai e, em 2 de setembro de 1.976, o fechmten 

to da área pelo então Ministro do Interior. 

Já então gripes e doen~as: venéreas grassavam en 
tre os Yanomanis, que persistem até hoje entre os Índi05da 

comunidade Tepêxinahiopetherí. 

Em março de 1.979, enquanto procedia a estudos pa 

ra a transformação da área em Parque Indígena, a FUNAI au 
torizou a DOCEGEO, companhia de mineração da empresa .;esta 
tal VALE DO RIO DOCE, a explorar minérios. Entretanto, logo 
após o início dos trabalhos preliminares de prospecção geo 
lógica, e verificando as incoveniências da presença de bran 
cos entre os indios, esfomeados e traumatizados pela recen 
te invasão de garimpeiros, a direção da Companhia ·,·Y.ãle do 
Rio Doce, já no ano de 1.980, sugeriu ao Departamento Naci 
onal de. Pesquisa Mineral que transformasse os depósitos d~ 

' \ e-\ 
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cassiterita do Território Federal de Roraima em Reserva Naci= 

onal, conforme o·previsto no art. 54 do Código de Mineração.· 

Na me~~ o~~sião,a Companhia Vale do Rio Doce de 

cidiu suspender s.eus traba1hos de pesquisa, porque "o país 

possui outras áreas -produtoras. •.••.•. com capacidade de atendi 
- .. . . ,-. .•.. ·~~.. - 

mente , suficient~: .. e. a Longo prraac , das necessidades inter- 
nas de cas·siterita;. inclusive gerando e~cedentes exportá'}:LS. 

As condições de a.ces.so . àquela região, possível apenas por 

via aérea, encarecerão demais os custos de pesquisa, extra 
ção e comercialização do, minério-,. colocando a produção em 
desvantagem. de concorrência com a produção das outras par 
tes em atividade, ou em vias de at Lvaçâo ". (in P/EXT116/ 80 
de 28.02.80, enviada pela-CVRD ao DNPM). 

O DNPM não aceitou os valiosos argumentos da Va 

le ão Rio Doce,. que s:e referia inclusive !~à necessidade de 
preservar a integridade -fí'sica, cultural e social dos Yano 

mani, interesse a ser resguardado e, por si só, bem mais V!_ 
lioso do que qualquer exploração industrial", e determinou 

à Vale do Rio Doce que cedesse. es seus títulos de autoriza 

ção de pesquisa à CODESAIMA, empresa estatal do Território 
de Roraima que,. apesar da interdiçao da área, . , decl:arada 
por Portaria Ministerial publicada em 09.03.82 e assinada 
pelo Ministro do Interior, já se prepara para jrtl~r seus 

trabalhos de exploração e· lavra. 

Face à gravidade desses fatos, a Comissão ·pela 
Criação do Parque. Yanomani (CCPY) solicitou ao DNPM quer~ 
considere a ~oncessão dada ã· CODESAIMA, notadamente no que 
se refere ã utilização de mão de obra indígena,. visto que 

os Yanomani têm permanecido praticamente isolados do con 
tacto com a sociedaq.e. envolvente. Rei te.rara.;, também os ar 

gumento da Companhia Va·le do Rio Doce, sobretudo no que se 
refere à sugestão de considerar os minérios da região como 
reserva naional. Considerar.am, ainda, que os Yanomani nao 
estão completamente imunizados contra certas doenças, que 
o seu território não se encontra demarcadu e que a sua cul 
tua corre sérios e irreparáveis riscos. 

Embord a FUNAI não t~nha ainda assinaào o convêüo 
pz-e cerid.í.do pela CüDESArMA,. não se sabe, a.í nda , se as 

ci -e ações da CCPY s e r-âo a't endd das , mas a ve ndade é que, 
soli..:.__ 
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jetos como esses, em áreas onde os Índios vivem.ainda prati 

camente isolados, resultam em mortes, doenças e destruição 
social e cultural das suas comunidades, e nem mesmo trazem 

ao País os benefícios econSmicos ~sperados. 

2. Recomendações do Sr. Ministro da Justiça e do 

Sr. Ministro de Estado Secretãrio~Geral do 

Conselho de Segurança Nacional enviadas para 

aprovação do Sr. Presidente da República. 

Tais recomendações, contidas na EXPOSIÇAO DE MO 
TIVOS INTERMINISTERIAL n9 055, de 1 de agosto 'de 1.983,iêm 

por objetivo "disciplinar'~ no âmbito administrativo, ações 

necessárias ã superação de conflitos ou situações de ten 
sões envolvendo Índios e não Índios, seja nas própr.i.cs ãre 

as indígenas ou fora delas". 

Embora tal Exposição de Motivos não tenha 

ainda objeto de mais um decreto do Poder Executivo, 

s !i:do - suas 
recomendaç5es já estão sendo postas em prática, face à ini 
ciativa da FUNAI de co~unicã-las às suas Delegacias ~e 
gionais. 

As recomendações dos senhores Ministros têm um 
objetivo claro: excluir as Forças Armadas da sua missão de 

"assegurar.a proteçao das terras ocupadas pelos Índios e 
comunidades indígenas" (art. 34 do Estatuto do Indio), re 

duzir a competência da Polícia Federal, no que se refere à 
1prevenção 

e repressão dos conflitos em que os Índios esti 
verem envolvidos, introduzindo a açao da Polícia Militar 

• ~ • ,J - -- subordinada aos governos estaduais, açao essa que nao esta 

prevista no Estatuto do indio, um vez que os problemas indÍ 
genas sempre foram tratados na esfera Federal. 

Partindo de uma confusa interpretação extensiva e 
ilegal de alguns artigos do Estatuto do indio e da Doutri 
na, conclue que são ~nimputáveis, perante a Lei Penal, ~pe 
nas os silvícolas, restringinqo o termo ao seu significado 

literal, isto ê, indios que vivem isolados na floresta, de- 
clarando p~enarnente responsáveis por seus atos os demais Ín 
dios, em vias de integraçao ou integrados. \ 

I \. 
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A seguir, estabelece diferenças entre confli 

tos e tensões que ocorrem entre Índios e não Índios, uma 

vez que tais fatos ora se originam de crimes contra a vida 

ou o patrimônio indígena, cometidos pelos não Índios que 

invadem as áreas habitadas pelos Índigenas, ora sio provo 

cados pelos próprios indios, que se deslocam de suas áreas, 

promovendo"disturbios ou invasões de propriedades públicas 

ou privadas". Na verdade, os Índios só se deslocam de suas 

ãreas em busca de aux1lio, quando estao com fome ou doen 
tes, ou quando tentam recuperar terras das quais fora~ ex 

pulsos welos brancos. 

Mas a partir da distinção acima re-!"erida, con 
clue a Exposição·de ·Motivos que é de competência da Polícia 

Federal prevenir e reprimir apenas os crimes contra a vida 

e o patrimônio indígena, cabendo à Polícia Militar a pre 
venção e repressão dos demais casos. 

A seguir, depois de distinguir a garanti~ da 
lei e da ordem pÚõlica em âmbito nacional e âmbito local, 
explica que as Forças Armadas são orgãos incumbidos da exe 

cução da segurança nacional, destinados primordialmente ã 
defasa da Pátria e ã garantia da lei e da ordem em âmbito 
nacional. Assim, nas Unidades da Federação, Distrito Fede 

ral e Territórios Federais, as Polícias Militares subordina 

das ãs Secretarias de Segurança respectivas, precedem a 

ação das Forças Armadas no que se refere à afirmação docum 
primento das leis e manutenção da ordem pública, ainda que 
as terras indígenas sejam constitucionalmente definidas co 
mo·de propriedade da União. 

Isto posto, conclue que, em quaisquer situações 
de conflito ou tensões, a FUNÁI, ou os particulares intere~ 

sados dever~o requerer a ação imediata das Polícias Milita 
res co~ jurisdição na área. SÓ no caso de prevenção e · re 

p~essão de crimes contra a vida e patrimônio indígenas dev~ 
rã ser acionada a Polícia Federal; as Forças Armadas só pode 
rão ser acionadas em carater supletivo e quando esgotados os 
meios acima referidos. 

~ . Entretanto, todo esse arrazoado e insustentavel 

juridicamente, e ilegal, porque contraria o que dispoe o E~ 
tatuto dôlindio e as leis que regem a FUNAI. Nessas 6ltimas, 

' \ 
,1 
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atribue-se à FuNAI o exercício do poder de polícia na áreas 

ocupadas e habitadas pelos Índios, assim como nas matérias 
atinentes à proteção dos indígenas, sem ãistinção, podendo 
so licitar, s'e gundo o artigo n 9 31.j. do Estatuto . do f nd.í,o , "a 
colaboração das Fiorças Armadas e Auxiliares e da Polícia 

Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas pe 

los índios e comunidades indígenas". 

Ora, Polícia Militar subordinada ãs Secretarias de 
Segurança dos vários Estados da Federação, aos Territórios 
Federais e a'o Distrito Federal, não é Força Auxiliar •: das 

Forças Armadas, o mesmo ocorrendo com eventuais polícias ci 

vis ou com as que se encontram ã disposição do poder ~udici 
ária. Igualmente, não têm competência legal para assegurar 

a proteção das terras ocupadas pelos Índios ou exercer o p~ 
der de polícia "nas matérias atinentes ã proteção· ao Índio". 

Tais matérias são de competência da FUNAI, com a c~labora 

ção das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal,co~ 
forme o que ;dispõe a Lei. 

Entretanto, a crítica que se faz ã Exposição de 

Motivos nãos~ limita aos seus aspectos ilegais, mas ao po 
sicionamento omisso do governo federal e ao perigo·que re- 

.. : , ' .. - . sultara da pra~ica das suas recomendaçoes. Com efeito, a 

maioria dos conflitos causados pela questão de terras têm 
como origem.ª concessão ilegal de títulos de propriedade 
de terras iridigenas a não indios, pelos governos estaduais, 

- ter- ou à sua omissão ou coraplac~ncia no que se refere ãs 
ras invadidas por garimpeiros ou fazendeiros, face a 

resses eleitorais ou de "desenvolvimento regional". 

inte- 

Assim é que, com a concordância da FUNAI, a Poli 
cia Militar da Bahia foi acionada nos recentes incidentes 

verificados na Reserva PatahÓ hã hã hãi, para cercar e in 

timidar os Índios, deixando l~vres os fazendeiros e seus 

"jagunços" c3:rmados. Por outro lado, são já bastante conhe 

cidos os esforços do governo do Mato Grosso para afastar 
a Polícia Federal do inquérito ·instau~ado para investigar a 

o assassina~o do lider Guarani, Marçal·de Souza, ocorrido 

em 25 de novembro de 1.983. Evidentemente, o mandante do 
'i 

crime, que ao que tudo· indica é um fazendeiro poderoso, ~\ / 
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sentir-se.:.á bem mais protegido e em segurança, se o inqué 
rito policial for transferido para a esfera estadual. 

CONCLUE-SE, assim, de· tudo o que ·até agora foi 
relatado, q,ue a solução dos problemas indígenas não está 
namodificação·ou regulamentação do que está previsto nas 
l~is exis't~rl't:e~ /nem na ~laboração de decretos do Poder 
Bxecutivo, mas: depende exclusivamente. do cumprimento do que 
dispoem â.Con~tituição Federal, os Tratados ou Convenções 
Internacionais e a legislação.específica já existente, so 
bretudo no .que se refere ao problema mais angue tderrte , que 
é o re conhecãmerréo , . delimitação e . demarcação das . terras in 
ciígenas,n.os termps em que as definem e as garantem as nor 
mas legaiá do País .. 

São Paulo, 9 c;l.e fevereiro de 1.984 

Mar.ia Eunice Pclli va 1 
Coordenadora e Assessora 
jurídica da Comissão Pró 
Indio de São Paulo~ 


