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RELATÕRIO NDI: DESEMPENHO EM 1989 E PERSPECTIVA PARA 1990 

Em 1989, primeiro ano de vida institucional do NDI, cum 

pre-se a etapa de sua estruturação enquanto sociedade civil. Os 

resultados obtidos nessa etapa, para os quais contribuiram os so 

cios fundadores, os funcionãrios, os amigos e instituições alia 

das do Brasil e do exterior, encontram~se sintetizadas no prese~ 

te relatõrio. 

1. Legalização: 

~A fase burocrâtica de legalização do NDI teve i.nicio 

com a subscrição pelos sõcios da ata da Assembleia de Fundação e 

com o registro, dos seu5 estatutos junto ao Catõrio do 1Q Oflcio 

do Distrito Federal. Para tanto, foi necessária a publicàcão do 

res~mo dos estatutos no Diário Oficial da União, de 14/11/88, a 

lem anexação de outros documentos, consumando-se o registro em 

11/11/89. A seguir, foi providenciada a sua inscrição na Receita 

Federal, obtendo-se o registro nQ 03 658 093/0001-34 no CGC. Uma 

vez de posse desse registro, foi aberta uma conta bancãria no Ban 

co Real, agência"ª 441- W3 do Distrito Federal .• e posteriormente 

outras no Banco de Boston, agência 0010 e no Banco Itau, agência 

0522. 
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A fase de legalização foi concluída com a obtenção ju~ 

to ao Governo do Distrito Federal, do alvarã de funcionamento da 

sua sede em BrasTlia. O NDI jã dispõe de credenciamento formal co 

mo consultor da Câmara dos Deputados, conforme estabelece a Porta 

ria n9 18/89 da sua Primeira Secretaria. 

2. Fianciamento: 

Da sua fundação atê o mês de julho de 1989, o NDI rece 

beu doações das seguintes instituições: (1) Env t r o n ame n t a l Policy 
., 

Institute (USO 5,000); (2) Indian Low Resource Center (USD4~QDO); 

(3) Fundação Luigi Negro (USD 4,000); (4) Alberto Tridente (USD 

2,160); (5) Rainforest Action Ne two r k (USO 2,-000); to t a t l í z a nd o 

(USD 17,160). Esses recuras foram aplicados nas despesas de regi~ 

tro, no pagamento (informal) de bolsas para o secretãrio executi 

voe para a assessora jur1dica, no deslocamento do secretãrio- exe 

cutivo e do diretor tecnico para as reuniões da diretoria (que 

nesse perTodo foram realizadas em São Paulo), e em investimentos 

em equipamentos (computador e fax) comprados no exterior. Os re 

cursos obtidos no primeiro semestre de 1989 foram insuficientes 

para cobrir o orçamento do Plano Trienal e não permitiram a orga . - 

nização da sede permanente e a contratação da equipe da secreta 

ria executiva. 
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No segundo semestre de 1989, o NDI recebeu as s e qu i n 

tes doações: (1) 40.000,00 cruzados novos, da Quilombo Produ 

ções Artisticas; (2) USD 50.000 da Cultural Survival; (3) USO 

26,650, da CEE/MLAL; (4) USO 6,800, da Acra/Itâlia; totalizando 

USO 83,430 e NCz$ 40.000,00. Esses recuros permitiram a organl 

zação da sede permanente, a contratação (gradual) da equipe da 

secretaria executiva, o funcionamento efetivo das instancias de 

decisão e a execução do programa de trabalho. A partir do mes 

de setembro, a contabilidade do NDI passou a ser processada por 

escritõrio contratado, apresentando o seguinte quadro de desp~ 

sas: 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO - Qg'.ZEMBRO 

Recursos em NCZ$ 379.276,06 487.235,91 542.133,17 600.375,92 

Desp. Imobiliza 4,075.24 525.77 1,259.53 - - 
da 

De s p . Re g u 1 ares 8,506.33 7,862.00 6,801.58 10,329.89 

Ao final de 1989, o NOI dispunha de NCZ$ 600.375,09 1 

em aplicações financeiras, e USD 20,080 em caixa. 
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3. Organização da Sede Permanente: 

Atê junho de 1989, o NDI funcionou provisõriamente na 

residência do secretãrio-executivo, na SQS 106 - A - 102 Brasi 

lia, DF, não dispondo de equipamentos e funcionãrios. Em 11 de 

agosto de 1989 foram alugadas duas salas para a instalação da 

sede permanente, situadas no Setor Comercial Sul, quadra 06 ,bl~ 

co A, Ed. Jose Severo (salas 303 e 304), Bras1lia, DF. A loca 

çao inclui duas linhas telefônicas. As salas, embora vizinhas, 

nao dispunham de ligação interna. 

Para a instalação do NDÍ foi necessãria uma reforma 

durante o mês de agosto, para a realização dos seguintes servi 

ços: interligação das salas, trans~ormação de um dos lavabos em 

copa, colocãção de div1s5rias, carpetes e persianas, pintura, e 

serviços de eletrecista, carpinteiro, serralheiro, chaveiro e 

faxina geral. 

Para o funcionamento da sede permanente, foi necessa 

ria a compra e instalação de diversos equipamentos: mesas (7), 

cadeiras (12), safa (1 ), estantes (3), gaveteiros (4), cafetei 

ra elétrica (1 ), refrigerador de ãgua, aparelho de ar condicio 

nado, mãquina IBM elétrica usada, computador, impressora, mobi 

lia para computador, fax (2), uma terceira linha telefônica, 
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sistema KS, xerox (aluguel com opção de compra), aparelhos te 

lefônicos, televisão, v1deo e automõvel Parati ano 86. Esses 

equipamentos constituem o patimônio do NO~ num valor estimado 

em USO 63,800. 

A inauguração da sede permanente do NDI deu-se, com a 

realização de uma assembleia-geral dos sócios fundadores, no 

dia 25 de agosto de 1989. 

4. Formação da Equipe da Secretaria Executiva 

Atê março de 1989, apenas o secretãrio executivo de 

sempenhou regular.mente funções remuneradas, a titulo de presta 

ção de serviços. Coube-lhe a elaboração do Plano Trienal e dos 

estatutos, o encaminhamento da documentação referente a lega1i- 

zaçao e as gestõés iniciais para a articulação das primeiras 

iniciativas do NDI, 

A partir de março, o NOI passou a contar com a sua as 

sessora juridica, que realizou levantamentos sobre as ações j~ 

diciais em curso e contatos com advogados e procuradores, pa~ 

sando a definir a pauta de acompanhamento judicial do NOI, ju~ 

tamente com o diretor técnico, antes mesmo da inaaguração da se 

de permanente. 
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Foi somente a partir de setembro, ja dispondo dos re 

cursos necessãrios, que agilizou-se a formação da equipe da se 

cretaria executiva. 

Considerando a necessidade de adaptação dos funcionã- 

rios aos objetivos do NDI e ao seu estilo de funcionamento, foi 

aaotada uma estratégia de c o n t r a t a c ào nr ad u a l cios irite,gr-ant€s·~- da 

equipe. Em setembro, logo apõs a inauguração da sede permanente, 

foi contratada a secretâria. Em outubro, apõs a compra do auto- 

mõvel foi contratado o office-boy/motorista. Em novembro, com 

vistas ao aproveitamento do fluxo de trabalho legislativo que 

seguiu-se ao primeiro turno das eleições presidenciais, foi con 

tratado o assessor parlamentar. 

Numa reunião da diretoria do NDI realizada no mês de 

dezembro, apõs o 29 turno das eleições presidenciais, foi deci 

dida a contratação de assessor para o poder executivo. Foi, ta~ 

bem avaliado satisfatoriamente o desempenho dos dois funcionã 

rios de apoio, sendo decidida a subdivisão entre eles e o secre 

'-" tãrio executivo das funções de administração anteriormente pr! 

vistas para a figura de um administrador. A diretoria optou P! 

la promoção da secretãria e do office-boy/motorista, que pass~ 

rama se responsabilizar pela contabilidade e controle de mate 

rial e equipamentos, respectivamente, tornando-se desnecessãria 

1 . 

SCS, Q. 06, BL. A, Ed. José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 



. ., ~ \ 

f'·ll~l:;I ~r __ l~l~.11a1. 
NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

07 

a figura do administrador. Decidiu-se, pois, pela contratação 

de um office-boy, visando a desincubir os outros funcionârios 

de serviços.externos. Estas decisi:ies orientaram a composição final 

da secretaria executiva. 

Os integrantes da secretaria executiva sao contrata 

dos nos termos exigidos pela legislação vigente, os seus salã 

rios sofrem reajustes mensais equivalentes ã taxa de inflação,e 

eles também recebem salãrios indiretos correspondentes a conve 

nio para assistência medica, vale refeição e vale transporte. 1 

Dispõem,portanto, de condições dignas de trabalho, e deles se 

poderã exigir um pleno desempenho ao longo do ano de 1990. 

5. Articulação Politica: 

A atuação do NDI tem sido definida pelas assembleias 

ger_ais dos sócios fundadores. Quatro assembleias foram realiza-. 

das durante o ano de 1989. Alem das questões organizacionais i~ 

ternas do NDI, as ênfases temâticas das pautas das assembleias 

foram dadas ao conteúdo do programa de trabalho do NDI e â ava 

liação pol1tico estratêgica das politicas governamentais, exigi 

da por cada conjuntura, e dos seus efeitos sobre os indios e so 

bre as instituições. 
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O v1culo entre as iniciativas priorizadas pelo NDI e 

movimento ind1gena foi ~~tabelecido atrav~s da UNI e da ação 

dos seus militantes que integram o NDI, Outras organizações 

trabalham muito próximas ao NDI, subsidiando a sua atuação, fa 

cilitando a sua relação com as âreas e com as lideranças indig~ 

nas, e dividindo custos e tarefas. Destacam-se o CEDI, o CTI, a 

CCPY, a CPI-SP, a CPI-AC, o Centro Maguta, o INESC e a CONAGE, 

cujos dirigentes e assessores participaram das assembleias do 

NDI quando as pautas se relacionaram ao trabalho comum. 

No caso Yanomami, que teve um carãter prioritãrio e 

emergencial para a atuação do NDI no segundo semestre de 1989, 

estabeleceram-se articulações mais amplas envolvendo a OAB, a 

Igreja Catõlica, a SBPC e outras instituições, atravês da "Ação 

pela Cidadania11, também composta por Parlamentares e Procurado 

res. Nas iniciativas relacionadas ã questão amb í e n t e l , foram es 

tabelecidas relações com a ÕIKOS e com o Forum da Amazônia. 

As relações do NDI com organizações de outros paises 

·'- desenvolveram-se juntamente com a UNI e o CEDI, com ênfase para 

a Cultural Survival, dos EUA e o MLAL, da Lt â l i a . Com vistas a 

questão ambiental, o NDI estabeleceu relações com a Greenpeace, 

Friends of the Earth, Environamental Defense e Gaya Fundation~ 
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6. Execução do Plano de Trabalho: 

Dificuldades iniciais na obtenção de recursos para a 

estruturação e funcionamento do NDI retardaram a execução do 

Programa de Trabalho previsto no seu Plano Trienal e exigiram 

uma seleção mais r1gida das suas iniciativas, sobretudo no :Pri 

meiro semestre de 1989. 

O Plano Trienal do NDI previa uma maior ênfase de 

trabalho, no primeiro semestre, para o acompanhamento da atua 

ção do Congresso Nacional. Inicialmente, houve reformas dos re 

gimentos internos da Câmara dos Depútados e do Senado Federal, 

para a adequação do Poder Legislativo ãs novas competências de 

correntes da promulgação da Constituição. O aspecto mais impor 

tante das reformas regimentais foi a definição das novas Comis 

sões Tecnicas de ambas as Casas, ficando definido o tratamento 

da questão indigena no âmbito do Senado pela sua Comissão de 

Assuntos Sociais, e no da Câmara pela Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Minorias, sendo que a implantação dessa 

ultima ficou para o ano de 1990. 

A principal iniciativa do NDI em relação ao Congresso 

Nacional foi a elaboração, juntamente com outras organizações - 

especialmente a CONAGE - de proposta para um projeto de lei re 

gulamentando a pesquisa e leva de recursos minerais em terras 
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indigenas. Esta proposta foi apresentada na Câmara dos Deputados 

pelo Deputado Octãvio Elisi8 (PLC nQ 2218 de 1989) e esta tramitan 

do na Comissão de Constituição e Justiça, ofl<l€ ag~arda parecer 

do Deputado Sigmaringa Seixas, relator. A mesma proposta foi tam 

bem apresentada no Senado Federal pelo Senador Severo Gomes 

(PLS nQ 110 de 1989 ), tendo recebido parecer favorãve1 do 

Senador João Castelo, relator na Comissão de Infraestrutura, on 

de aguarda votação, em carãter terminal. 

O NDI acompanhou tambêm a elaboração das leis ordinâ 

~ias relativas a temas conexos ã questão indígena, tendo sugeri 

do emendas a um dos .. projetos de lei que implantaram o program! 

"NJssa Natureza" e ã lei que institui o Sistema Unificado de 

Saúde. 

Durante o·segundo semestre e ate a realização do pr1 

meiro turno das eleições presidenciais, o Congresso Nacional vi 

veu um periodo de recesso branco (previsto no Plano Trienal), 1 

nao se verificando qualquer avanço significativo na tramitação 

de projetos. Entre o primeiro turno das eleições e o recesso de 

fim de ano, o NDI iniciou gestão no Senado, com vistas ã elabo 

ração de projeto de lei complementar tratando das ressalvas - a 
nulidade je atos referentes ãs terras indigenas, e na Câmara, 

com vistas ã elaboração de projeto de lei ordinãria regulame~· 
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tandó a exploração de recursos hidricos em terras indigenas. Com 

estas gestões, que resultarão na apresentação de projetos no ini 

cio do ano legislativo de 1990, o NDI deu encaminhamento ãs que~ 

tões prioritãrias relativas no Congresso Nacional, previstas no 

seu Plano Trienal. 

Quanto ao programa de trabalho relativo ao Poder Judi 

ciãrio, o NDI deu prioridade ã articulação de iniciativas através 

do Ministério Publico Federal. Durante o primeiro semestre, en 

q u a n to o M P F s e r e e s t r u t u r a v a e rr,. f u n e ão d e s u a s no v a s e o m p e tê n e i - 
~ 

as e estrutura decorrentes da Constituição de 1988, o NDI particl 

pou de contatos e reuniões com vistas â definição das prioridades 

de atuação do MPF em relação aos direitos indigenas. O MPF cons 

t~tuiu um grupo· de trabalho especifico, através da Portaria nQ 300 

d~ Procurador Geral da Republica, composto por sete procurado 

res. e coordenado pelo Sub-Procurador Geral D~ Victor Muzzi. 

Essas reuniões resultaram num acumulo de relações entre 

o NDI e o MPF, que permitiu o estudo e o encaminhamento de casos 

concretos, e a definição do caso Yanbmami com prioritãrio, com 

vistas ã fixação de jurisprudência quanto aos direitos territori 

ais dos indios. Dessas relações decorreu a incorporação da asse~ 

sora juridica do NDI ã Comissão de Direitos Humanos do Conselho 

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 
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A partir do segundo semestre, e conforme as decisões 

das Assembleias Gerais, o NDI definiu uma pauta de casos e açoes 

judiciais para acompanhamento, relattvos ãs seguintes etnias: Ti 

c una , Yanomami, Waiãpi, Kampa, Gavião, Xavante, Krenak e Guarani. 

Alguns casos não resultaram. ate o momento, na proposição de medi 

das judiciais (Xavante, Krenak e Guarani). Outros casos .i mp 1 i c~ 

ram na proposição de iniciativas judiciais através do MPF (Yanoma 

mi e Waiãpi). Outros, ainda, referem-se a ações de acompanhamento 

direto pelo NDI (Ticuna, Kampa, Gavião). 

O N DI promoveu em 1 9.-89 duas mobilizações de lideranças 

indigenas para Brasilia. Em agosto vieram dois chefes Waiãpi que 

participaram de reunião do Grupo Interministe.rial responsã.vel pela 

decisão sobre demarcação de terras, em cuja pauta estava proposta 

a redução da ãrea Waiãpi através da criação de uma floresta nacio 

nal, objetivo frustrado pela presença dos indios. Eles .estiveram 

também no MPF, onde relataram a situação da ãrea e solicitaram m~ 

didas judiciais de defesa da sua integridade territorial. Dessa 

visita resultou a preparação de uma ação declaratõria de posse da 

totalidade do território Waiãpi. Os indios estiveram acompanhados 

da antropóloga Dominique Galois. 

A segunda mobilização indigena foi de um grupo de cinco 

Yanomami, coordenados por Davi Kopenawa, que estiveram em Brasi 

lia durante o mes de setembro, para cumprir uma agenda de audiên 
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cias com os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Fede 

ral, do Supremo Tribunal Federal e com o Procurador Geral da RepQ 

blica. Nessas audiências, os Yanomami relataram a gravissima si 

tuação de saúde e de poluição ambiental decorrente da invasão do 

território ind1gena por milhares de garimpeiros. 

Apôs a visita dos indios, o MPF ingressou com uma açao 

cautelar, seguida de uma ação declaratôria de posse objetivando a 

$Ua caracterização como terra indígena, ja que o governo 
sõ havia demarcado corno tal dezenove "i l has " que, somarias 

federal 

correS:po~ 

diam a apenas um terço da ãrea ind1gena. Acompanharam essa mobili 

zaçao indigena representantes da CCPY e do INESC. 

O NDI estabeleceu durante o ano de 1989 um compromisso 

de acompanhamento das atividades dos indigenas, estudantes de dl 

reito, do Centro de Pesquisas Indigenas de Goiânia. Esse acomp~ 

nhamento ficou a cargo do Diretor Técnico e da assessora jur,di 

e a d o N D I , q u e o r g a n i z ar a m s em i n ã ri os na P U C 1 o e a 1 , a 1 ê m d e cu i 

darem do reforco ã formação curricular dos estudantes. 

O NDI acompanhou, t ambám , o processo das eleições ores i 

denciais, atravês da formulação de subsidios e de contatos com 

as assessurias de diversos candidatos quanto ã questão indigena. 
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Demandas e Recomendações para 1990 

1. O Plano Trienal estabelece como parâmetro para as relações in 

terinstitucionais do NDI a elaboração de convênios com as de 

mais organizações que participam da sua atuação. Durante 1989, 

essas relações evoluíram satisfatoriamente, porem, de maneira 

informal. Cumpre-se, portanto, no ano de 1990, formalizar e de 

finir com maior precisão a politica interinstitucional do NDI. 

Como demandas imediatas, hã a necessidade de estabelecer convê 

nios com o Centro de Pesquisas de Goiania e com; Comissão de 

Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Minorias da Câmara. As 

relações de colaboração e troca de serviços com instituições 

como o CEDI e o INESC, alem de outras que atuam em areas esp~ 

cificas como a CCPY, tambem deveriam ser formalizadas. 

2. A atuação do NDI em 1989 não potencializou as relações entre a 

questão indigena e os problemas ambientais. Essa potencializa 

ção poderia reforçar jurídica, politica e financeiramente a de 

fesa dos direitos indigenas. Os aspectos ambientais devem ser 

melhor avaliados em relação aos casos concretos assumidos pelo 

NDI. 

SCS. Q. 06, Bl. A, Ed José Severo sala 303 Cep 70300 Brasília DF 
telefone (061) 226-3360 fax (61) 224-0261 



1 5 

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

3. Entre os caos assumidos pelo NDI em 1989 houve diferenças qu~ 

litativas. Enquanto a maioria deles implicou num envolvimento 

mais direto do diretor tecnico e da asse~sora juridica, pelo 

menos um,o caso Yanomami, envolveu o NDI como um todo e por 

muitos meses. Portanto, hã casos que assumem um carãter priori 

tãrio e se constituem em carros-chefe da atuação do NDI. Esses 

cassas devem ser objeto de um melhor planejamento, articulação 

e capitalização. O caso Uruêu-uau-uau, que serâ discutido na 

assembleia geral de março de 1990, tem caracteristicas de caso 

a ser priorizado. 

4. A articulação de trabalho entre- assessoria juridica e diretor 

técnico, que se estabeleceu durante 1989, apresentou resulta 

dos bastante positivos. Consid~rando a constituição plena da 

equipe da secretaria executiva e tambem discussões jâ havidas 

em assembleias gerais, o NDI deve adotar procedimentos simila 

res em relação aos assessores para o Legislativo e Executivo. 

5. A atuação do NDI nos dois últimos meses implicou na emergência 

da sua imagem publica e no crescimento das solicitações in 

formações e entrevistas pela imprensa e por outros interlocut~ 

res de dentro e de fora do Brasil. O NDI deve estabelecer uma 

pol1tica mais definida nesse sentido, inclusive tomando inici~ 

tivas e não se limitan~o a responder is demandas surgidas. 
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6. A reformulação da equipe de apoio da secretaria executiva do 

NDI deverã implicar numa estratégia de capacitação têcnica dos 

seus funcionârios, através de cursos de formação a serem fre 

quentados fora do horãrio normal de trabalho. 
~ ; 

7. Durante o ano de 1989, o potencial de vãrios dos sõcios do NDI 

foi pouco aproveitado. O NDI deve buscar fÕrmulas para um mai 

or engajamento dos seus militantes na sua atuação cotidiana. 

8. Foi bastante deficiente a circulação de informações entre os 

sõcios do NDI a respeito da sua atuação cotidiana. A secrete- 

ria executiva deve produzir um informativo interno, resumindo f 1· 
f 
~ 1 

os principais aspectos dessa atuação e contendo outras informi 

ções relevantes sobre acontecimentos que envolvam a questão i~ 

digena e o seu tratamento pelas instituições publicas existen 

!· 
' t 

tes em Brasilia: 

9. O NDI realizou durante 1989 quatro assembleias gerais. Deve manter 

essa prãtica, realizando outras quatro em 1990,nos inicias e 

términos dos semestres. A diretoria do NDI deve reunir-se com 

o secretãrio executivo nos interregnos entre as assembleias. 

10. Quanto ao trabalho do NDI junto ao Congresso Nacional em 1990, 

a secretaria executiva deve priorizar o Senado como instancia 

mais produtiva do ponto de vista da tramitação de projetos ~=de 

lei prioritãrios. No segundo semestre haverã eleições para a re 
\ 
' 
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novaçao total da Câmara, mas de apenas um terço do Senado, o 

que significa que dois terços dos senannres não se candidata 

rao a reeleição e seus mandatos sõ se extinguirão em 1994. 

11. O NDI deve acumular informações sobre a dinimica polltica 1 

interna do MPF. No inlcio de 1991 haverã sucessão na Procura 

daria Geral da Republica e a nomeação do sucessor e feita a 

partir da Presidência da Republica, ouvindo o Sen~do. 

12. O NDI ji negociou recursos que, se confirmados, serão sufi 

cientes para 1990. Porem, não temos ate o momento nenhuma 

fonte ~acional de financiamento. O Pl~no Trienal contem .oti 

1 
! 

entaçã6 polltica no sentido da obtenção de fontes nacionais, 

sendo que recebemos uma significativa doação da Quilombo Pro 

duções Artlsticas em 1989. Um convênio com a Comissão de 

Me i o A m b ·; e n t e , D e f e s a d o C o n s um i d o r /ê)1 i no r i a s e a h i p Õ t e s e 

mais p a l p âv e l , f i/m. 

M 
SECR 

10Mlill; 
O JOSt BRANDO SANTILLI 

. 1 
TÃRIID EXECUTIVO DO NDI 

1 
J .. 1· 
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! 
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