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1. OS YJ\NOMAMI
Os índios Yanomami ocupam, tradicionalme~
te, a região limítrofe entre o Brasil e Venezuela. Quase 10.000
yanomami vivem em território brasileiro, nos Estados de Amazo nas e Roraima, em irea extremamente acidentada, coberta de floresta equatorial e impropria para a agricultura intensiva, fa zendo com que este povo mude de moradia a cada 3 ou 5 anos,peE
mitindo que a floresta se reconstitua, sem prejuízo sensível a
sua fauna e flora. Apesar de conhecida esta ocupação desde
o
século XVIII, por expedições científicas, os Yanomami sao
um
dos Últimos Índios brasileiros a serem contatados por nossa civilizaçã~ por causa disto, o sertanista Cliudio Villas-Boas dis
se, em 1978:

-

"Os Índios Yanomami são uma das Últimas
nações indígenas do Brasil, ainda conservando seus padrões culturais originais ,
mas nem isso afasta a ameaça de desinte gração que pesa sobre eles com a aproxima
ção de nossa sociedá.de.
11

-

Para se ter uma idéia do que seja o povo
yanomami, basta dizer que ainda hoje, de uma população de aproximadamente 10.000 índios não mais do que meia dúzia sabe
se
expressar em português. Recentemente um~~ seus líderes, David
Yanornami recebeu o importante prêmio Global SOO de ecologia por
seu trabalho pela preservação do ambiente e da vida de seu povo.

s

Apesar de inúmeras referêncià:Y~a existên eia e localização deste povo desde a-Comissão de Limites Portuguesa Gama Lobo D'Almada, em 1787, é apenas no recente ano
de
1950 que começam. a se instalar algumas missões religiosas. Até
1973 os contatos destes índios com nossa sociedade foram esporá
dicas e pontuais: expedições científicas, comissões de limites,
missionários, membros da FAB, aventureiros, balateiros, caçado~
res e cast~nheiros. Em 1975, com a divulgação das pesquisas ge~
16gi~as do Projeto Radam-Brasil, desencadeia-se uma grande corrida à mineração em todo o terrítório de Roraima, inici~o
um
I
longo e triste processo de invasão desfordenada e de
contatos
ruinosos à saúde e cultura yanomami. ~ nesta época que o Estado
brasileiro, através de sua agência indigenista, a FUNAI, inicia

os

estudos

para providenciar

2. O RECONHECIMENTO

a demarcação

DAS TERRAS

da terra yanomami.

YANOMAMI

~
Preocupada
~dos índios yanomami, em 1977 a
477/N, de 22/12/77, publicada no
505/N, de 29/05/78, publicada no

com a situação dos recem cont~
PUNAI através das Portarias n9
D.O.V. de 30/12/77, p. 5603
D.O.U. de 08/06/78, p. 2.821

512/N, de 10/07/78, ambas publicadas no D.O.U. de 18/07/78, p.
as
3.635, delimitou 21 áreas yanomami. B fácil verificar que
portarias foram sendo baixadas na medida em que os técnicos da
FUNAI iam descobrindo novas "malocas" indígenas. Não se
sabia,
ao certo, da existência de um grupo único habitando um
único
território. Nesta primeira delimitação apenas se buscou a definição da morada contemporânea dos indígenas, baseada num precário conhecimento da sua sociedade, usos, costumes e tradições

-

-

Em 1979, ainda sem as informações completas, a recém criada entidade civil, Comissão Pela Criação
do
Parque Yanomami - CCPY -, com o apoio de expressivas personalidades de inteligência brasileira, como Carlos Drummond de Andra
de, D.Paulo Evaristo Arns, Dalmo Dalari, Darcy Ribeiro, entre gam à FUNAI um substancioso estudo sobre a necessidade dos ín dias yanomami terem para sua posse um território contínuo naqu~
la época calculado em torno de 6.500.000 ha. (documento n9s
1
e 2, pág.
). A partir deste estudo ficou patente para as autoridades brasileiros e a comunidade científica nacional e in ternacional (que se preocupa com o destino dos yanomami
entre
outras razões,f:er o grupo indígena mais numeroso a ter superficiais contatos com a civilização) que a sobrevivência deste povo e sua cultura dependia da existência de uma área contínua
que correspondesse a seu habitat.
Paralelamente aos estudos desenvolvidos
pela CCPY, técnicos da FUNAI avançaram no conhecimento
dos
índios yanomami, definindo em longo trabalho de levantamento a
área efetivamente ocupada pelo grupo. Este trabalho resultou,em
1980, numa proposta de criação de um Parque Indígena que, ape sar de ter sido elaborada dentro da FUNAI, não logrou ser efeti
vada. A área aproximada era de 10.095.945 ha. (doe. 3, pâg. ),
Era a primeira vez que técnicos da FUNAI reconheciam a necessidade de uma área contínua para a sobrevivência dos yanomami.
06
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Parece,

porém,

que os estudos
0

levados

a

efeito não foram de molde a satisfazer ao autoridades brasileiras da época. A FUNAI desejava conhecer melhor os yanomami an tes de definir com exatidão a área efetiva e tradicionalmente
por eles ocupada. Assim é que em 1982, o seu Presidente, Paulo
Moreira Leal envia ofício ao Ministro Mario À'dreazza solicitan1
do que fosse interditada uma área de aproximadamente 7.000.000
ha. para que ficassem resguardados os direitos dos Índios e de
terceiros até que se conhecesse a integridade e realidade
da
área. Justificava assim a medida, o então dirigente da agência
indigenista:

----

--

"A interdição é medida que, ao meu
ver,
se justifica, porquanto esta Fundação ain
da não conseguiu atrair e pacificar (sicJ
todos os Índios Yanornami, e por não
ter
desenvolvido projetos de apoio e assistén
eia nem pesquisas antropológicas, que as~
segurem a delimitação e demarcação defini
tivas. 11 (ver documento 4, pág.
).
De fato, o Diário Oficial da União esta~
pava em sua edição de 11 de março de 19~2 a Portaria GM/n9 25,
assinada pelo Ministro Mário Andreazza e HUe interdita a
área
de aproximadamente 7.000.000 ha. para proteger o patrimônio ambiental e a sobrevivência dos yanomami, assim como providenciar
estudos aprofundados para delimitação e demarcação definitivas
da área, efetivando, assim, a proposta da FUNAI .

•

Em seguida à interdição, mas sem muita
transparência, foram realizados os estudos exigidos pela Portaria Ministerial. Em longo documento, com nada menos de 45 páginas de justificativas, é encerrado o estudo em 1984, tendo sido
encontrada uma área definitiva de 9.419.108 ha. (ver documento
5, pág.
). Para se chegar a esta área, foram ouvidos
além
dos técnicos e estudiosos, autoridades como o Governo do então
Território de Roraima (doe. 6, pág.
) e o Serviço Nacional
de Informação (doe. 7, pág.
). Outro importante
documento
que serviu de base para as conclusões deste estudo foi o Relat~
rio da Missão Especial n9 28/81 da Divisão de Segurança e Infor
mação do Ministério do Interior (doe. ·8, pág.
).
Em janeiro do ano seguinte, 1985, é assinada a Portaria n9 1817/E de 08 de janeiro de 1985, pelo Presidente em exercício da Funai, mas ao que tudo consta ainda
que
07

assinada,

esta portaria

nunca chegou

a ser publicada

(doe.

pág.
). A Portaria criava o Parque Indígena Yanomami com
área levantada no estudo descrito no parágrafo anterior.

9

a

Os estudos estavam completos mas o gove!
no federal relutava em reconhecer a área indígena yanomami, m~
vido por exclusivos e inconfessáveis motivos políticos.
Fica
isto muito claro no ofício n9 161,de 1986, enviado pelo Presidente da FUNAI ao Secretário Adjunto do Ministério do Inte
rior, em que trata de solicitação de informação de organismo
internacional sobre a delimitação da área yanomami:
.'-

--

-

-

"O grupo de trabalho ainda não se mani festou sobre a proposta em virtude
do
envolvimento de relevantes aspectos polí
ticos do assunto, para cuja solução de~
penderá de entendimentos preliminares
dos srs. Ministros e do próprio Presiden
te da República, ")ofício n? 161/PRES/DPI,
de 26/02/86).
Enquanto internamente, apesar de todos
os estudos já elaborados, o governo federal se negava a reco
nhecer oficialmente a área yanomami, nos encontros internacio
nais, onde era cobrada por uma ação mais enérgica em defesa
destes índios, os representantes do governo contavam outra his
tória. Durante o 99 Congresso Indigenista, organizado
pela
O.E.A., em outubro de 1985, na Cidade de Sante Fé, Nuevo México, nos Estados Unidos, o Governo Brasileiro apresentou longo
'
e bem organizado Informe com o Título: ''Informe del Gobierno
de Brasil - Politica Indigenista Brasilena", assinado pelo Ministério do Interior, Fundação Nacional do índio, Assessoria
de Estudos e Pesqtiisas. Nas bem ~ais de 100 páginas, o informe
faz a descrição das diversas áreas indígenas, especialmente a
questão de terras. Em um dos anexos, garante que a área indíg~
na Yanomami está identificada com um superfície de, para pasmo
de todos, 13.369.108 ha.!
Ainda no ano de 1985, o Poder Legislativo tentou, por lei, criar o Parque Indígena Yanornami, com projetos do Senador Severo Gomes e do Deputado Márcio Santilli
Mas com a promessa do Executivo de providenciar logo a demarca
çao e a intercorrência da Assembléia Nacional Constituinte
os dois projetos sofreram solução de continuidade.
08

-

No ano de 1987,

o Minist~rio

do Interior

um
e o da Reforma e Desenvolvimento Agrário, resolveram fazer
ea
estudo complementar para saber se efetivamente era real a
de
encontrada anteriormente. O estudo, terminado em fevereiro
do
1988, confirmou a necessidade de área contínua. Como parte
estudo, detalhado arrazoado de Marco Antonio Lazarin demonstrava porque é necessário uma área contínua em função do uso tradicional que os Índios dão à terra (doe. 10, pág.
). Parecia
não poder haver mais dúvida ou surpresa, era apenas questão de
vontade política e eficiência administrativa a demarcação
da
área yanomami, contínua e sem subterfúgios.

3. O CO~CEITO JUR!DICO DE TERRA IND!GENA
Antiga, a legislação brasileira sempre
concedeu aos indígenas urna posse especialmente protegida. Desde
o Alvará de 1960, 19 de abril, o Direito luso-brasileiro reco nhece a ocupação indígena corno a "primária, naturalmente e vir
tualmente fonte jurídica de posse territorial", como dizia
em
1912 João Mendes Júnior no célebre livro: "Os Indígenas do Bra.zil, seus Direitos Individuaés e Políticos''. Assim, o que
as
constituições fazem desde 1934 ao garantir as terras indígenas,
sua posse, seu uso e sua intransferibilidade, não é mais do que
a manutenção de urna longa, consolidada tradição jurídica brasileira, que tem sua fonte nos Alvarás do Império Português, que
por sua vez visita os ensinamentos de Bartolorné de Las Casas e
Pe. Vieira.

-

Longa e desnecessária seria a análise da
legislação do império e da velha república para alegar direito
violado na década de 80, é mister tão somente lembrar que este
atual direito não nasce com a legislação vigente, mas forma tr~
<lição sempre adaptada aos novos tempos e aos novos momentos da
evolução do Direito e de sua estrutura. Neste século, o direito
indígena sobre as terras começou a ganhar impulso no direito p~
blico e foram emprestados conceitos evidentemente nascidos com
a organização jurídica da Administração Pública, como o de domi
nio público, pessoa jurídica de direito público, irnpenhorabilidade, inalienabilidade, indisponibilidade, que caracterizam as
terras dos Índios.
O Direito brasileiro sempre qualifica
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de

-

tal forma a terra indígena que se pode afirmar com segurança
que os conceitos de posse e propriedade do Direito Civil
nao
são suficientes para explicá-la. Aliás, com muita clareza,
o
Ministro Victor Nunes Leal analizando a Constituição Federal de
1967 afirma exatamente isso:
"Aqui não se trata de direito de propriedade comum: o que se reservou foi o terri
tório de índios ... Não está em jogo, pro~
priamente um conceito de posse, nem
de
domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um povo.
Se
os índios na data da Constituição Federal
ocupavam determinado território, porque
desse território tiravam seus recursos
alimentícios, embora sem terem constru
ções ou obras permanentes que testemunhas
sem posse de acordo com nosso conceito essa área da qual e na qual viviam
era
necessária a sua subsistência ... A Consti
tuição dispôs sobre o assunto e retirou ao Estado qualquer possibilidade de redu zir a área que, na época da Constituição,
era ocupada pelos Índios, ocupada no sentido de utilizada por eles como seu am
biente ecológico."

-

-

A Terra indígena é fquela na qual um grupo humano, com usos, costumes e tradições diferenciadas, isto é,
com uma cultura diferenciada, realiza a plenitude de sua exis tência enquanto grupo humano. Na definição de uma terra indígena entra não apenas o espaço ocupado pela morada, ou pela roça,
mas o campo de caça e as trilhas de coleta, os locais sagrados
•
e aquele de onde se extrai matéria prima para a fabricação
de
seus remédios, armas e objetos pessoais. E mais, o território
necessário ã reprodução de um sistema econômico que, ainda que
rudimentar, é capaz de manter viva e saudável uma população, é,
como diz o Ministro , o habitat de um povo.
Como não se trata de apropriação privada
de uma sorte de terras, não apenas porque não se pode localizar
um proprietário, mas principalmente porque não pode suportar as
consequencias da propriedade privada: a alienação, transmissão
e sucessão, a inteligência dos juristas brasileiros a qualifi cou de terra pública. Mas foi uma longa elaboração jurídica,que
iniciou em 1680, com o Alvará Régio de 19 de abril, que criou o
indigenato ou "terras congenitamente possuídas" ou "originariamente reservadas'', no dizer de João Mendes Junior.As constitui-
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çoes de 1934, 1937 e 1946, determinam ao Estado Brasileiro

o

Respeito às terras em que os Índios se achem localiza<los permanentemente, desde que não as alienem ou transfiram:
1934 - "Artigo 129 - Será respeitada
a
posse de terras de silvícolas que
nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes no entanto ,
vedado aliená-las."
1937 - "Artigo 154 - Será respeitada

aos
silvícolas a posse das terras
em
que se achem localizados em cará ter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedados aliená-las'
1•

1946 - "Artigo 216 ~ Será respeitada aos
silvícolas a posse das terras onde
se achem permanentemente localizados, com a condição de não a trans
ferirem."
As diferenças das nossro primeiras constituições são míninas, não é claro o caráter público do domínio
das terras indígenas, mas o é sua indisponibilidade: nem
os
índios, nem o Estado e muito menos qualquer particular, a qual·quer título, pode promover a transferência destas terras. Elas
estão destinadas CONSTITUCIONALMENTE à posse dos grupos indígenas, quem obrar em contrário, está contra a Constituição.

taro

Themistocles Brandão Cavalcanti, ao come~
artigo 216 da Constituição de 1946 se expr~ssa claramente:
"A Constituição assegura aqui o n t i possidetis das terras ocupadas pelos índios,
com a condição de que não a transfiram. B
o reconhecimento da posse imemorial
dos
donos das terras dos sucessores daqueles
que primeiro a povoaram e que, até hoje ,
ainda não se incorporam aos hábitos e aos
costumes da civilização colonizadora.( .. )
O princípio é auto-executável, reconhece
um direito cuja medida e extensão depende
apenas de prova quando contestada judi cialmente." (Comentários da Constituição
de 1946, artigo 216).

mais claras

As Constituições posteriores por~m
sao
quanto ao caráter público das terras indígenas:
1967 - "Artigo 49 - Incluem-se entre

11

os

'-'
v

'-

bens de União: IV - as terras ocupadas pelos silvícolas "

.•....
'--'

-

-

- Artigo 186: ~ assegurada aos sil
vícolas a posse permanente das ter
rasque habitam e reconhecido
~
seu direito ao usufruto exclusivo
dos recursos naturais e de todas
as utilidades nelas existentes."

-

1,,...,

'-"

-'-..,
'-'

1969 - Emenda Constitucional n<? 1 - "Arti
go 49: idem

-

- Artigo 198: As terras habitadas
pelos silvícolas são jnalicnáveis
nos termos em que a lei federal de
terminar, a eles cabendo a sua pos
se permanente e ficando reconheci~
do o seu direito ao usufruto exclu
sivo das riquezas e de todas
as
utilidades nelas existentes."
§ 19 - Ficam declaradas a
nulidade e a extinção dos efeitos
jurídicos de qualquer natureza que
tenham por objeto o domínio, a pos
se ou a ocupação de terras habita~
das por silvícolas."

-._.
-

-

-

'-'

O inconfundível estilo de Pontes de Miran
da traduz de forma singularmente profunda·a idéia de terra indígena e da extensão e forma de sua posse: (

-

"Desde que há posse e localização perma nente, a terra é do nativo porque o quis
a Constituição, e qualquer alienação
de
terras por parte dos silvícolas ou em que
se achem permanent;mente localizados
e
com posse, os silvicolas, é nula. (Comentários, tomo II, p. 348).
~ claro, a partir de 1967 o duplo caráter
do conceito de terra indígena. De um lado, o caráter público,in~
lienâvel, intransferível, inusucapível, das terras indígenas, cu
jo do domínio é da União. De outro lado, a posse exclusiva
e
permanente dos Índios.
O Professor José Afonso da Silva, em mem~
rável palestra proferida na Universidade de São Paulo, em 1983 ,
com muita propriedade,quando defendeu a auto-aplicabilidade
do
artigo 198, demonstrou o caráter púbii~o das terras indígenas
com estas palavras:
"A relação entre o indígena e suas terras
12

(\~ .
. --

não se rege pelas normas do Direito Ci
vil ... Sua posse extrapola a órbita puramente privada e é a base de seu habitat

no sentido ecol6gico de interação <lo conjunto de elementos naturais e culturais
que propiciam o desenvolvimento equilibra
do da vida humana ... Esse tipo de relação
não tem nada a ver com as limitações indi
vidualistas do Direito Privado."
Esta relação de que fala o Professor José
Afonso da Silva, foi inserida na Carta Magna brasileira, tal a
sua grandeza, importância e relevância jurídica. Os constituintes de 1988 aprofundaram singularmente a matéria, mantendo
o
caráter público do domínio, garantindo a exclusividade da posse
e reconhecendo originário o direito dos Índios a suas terras
Mas, para não restar dúvidas a respeito do que seja terra indígena providenciaram os constituintes um parágrafo para definí la:
"Artigo 231 - § 19
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as
por
eles habitadas em caráter permanente, as
imprescindíveis à preservação dos recur sos ambientais necessários a seu bem-es tare as necessárias a sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costu. mes e tradições."
Esta disposição constitucional além
de
deixar mais clara a definição de posse indígena comanda à União
que proceda a sua demarcação, para melhor proteger e fazer respeitar o patrimônio indígena. O artigo 67 das disposições transitórias determina a-União que esta demarcação seja concluída
no prazo de 5 anos a partir da promulgação, os trabalhos neste
sentido devem, portanto, ser acelerados.
IV. ATO ADMINISTRATIVO E DEMARCAÇÃO.

-

As terras indígenas existem independentemente de demarcação, bastando que os Índios tradicionalmente as
ocupem, como exige a Constituição vigente, ou sejam por
eles
habitadas como preconizava a anterior Constituição de 1969. Em
todo caso, o Estatuto do !ndio - Lei n9 6001/73 interpreta bem
estas normas quando enfaticamente define:
"Artigo 25 - O reconhecimento do direito
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-

dos índios e grupos tribais i posse perma
nente das terras por eles habitadas, nos
termos do art. 198, da Constituição federal, lndcpcn<lerá de sua demarcação, e se·ri assegurado pelo 6rgao de assistência
aos silvícolas .. :{grifamos)

B evidente que não poderia depender

de

uma providência administrativa o efetivo reconhecimento deste
direito instituído na Constituição. Porém, cuidadosa, a lei e a
Constituição de 1988 determinam ao Poder Público Federal
a
ser
demarcação das terras indígenas. Mas a demarcação além de
ato obrigatório, com prazo de cinco anos, está. vinculado à definição constitucional do conteúdo de terra indígena. Não
faz
parte da discricionaridade da Administração Pública, é ato vinculado, pois para sua validade são necessários certos requisi tos não só formais, como substanciais, o ato deve ser baseado
em certas ocorrências, numa situação de fato adrede e profundamente analisada, o ato tem que ser motivado e a Administração
ao praticá-lo tem seu poderes limitados a parâmetro constitu
cional facilmente identificável. Nem mesmo a oportunidade
do
ato é totalmente discricionária, já que a Constituição estipula
um prazo fatal pra sua realização. Deve-se acrescentar que alei
nv 6001/73, em seu ar~igo 65 estipulava também um prazo de cinco anos para a demarcação de todas as terras indígenas, prazo
que venceu em 1978 sem que a Administração o tivesse cumprido .
Sábia, a Constituição de 1988 o renovou. O Poder Público
está
obrigado a praticar o ato de demarcação, mas deverá demarcar o
que exatamente é terra indígena, nem mais nem menos.
Celso Antonio Bandeira de Mello, ao definir ato administrativo vinculado diz ser aquele que:
"por existir prévia e objetiva tipifica ção legal do Único possível comportamento
da Administração em face de situação
igual prevista em termos de objetividade
absoluta, a administração ao expedi-los
não interfere com apreciação subjetiva
alguma" (Elementos de Direito Administrativo, p. 61)
No caso de demarcação de terras indígenas,
nao uma lei qualquer, mas a Lei Maior, definiu com rigor
qual
~
o critério a ser adotado: o da ocupação tradicional. Cumpre
a
Administração encontrar objetivamente, e sem mais delongas, os
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é necessário que o
Poder Pfiblico proceda a estudos e anilises, primeiro para co nhecer quais são as tradições do grupo, isto é, seus usos, cos
tumcs e organização social e territorial, o que determinaria a
forma tradicional de ocupação, somente assim poderá
saber
quais as ireas permanentemente habitadas, quais as utilizadas
a
para suas atividades produtivas, quais as imprescindíveis
preservaçao dos recursos ambientais necessârios ao bem-estar
do grupo, e quais as necessârias ã sua reprodução física
e
cultural. Este estudo há de ser realizado, não é demais repe tir, segundo o ordenamento constitucional, a partir dos usos ,
costumes e tradições do próprio grupo em apreço. Uma vez definido isto, a administração não tem m~is possibilidade de ava liação subjetiva, deve, por imperativo constitucional, demar cara terra, porque este é, no caso, o interesse público definido pela cogente norma da Constituição de 1988. B de se escl~
recerque, ainda que não fossem tão precisas, as Consituições
brasileira anteriores, desde 1934, já traziam este marco coge~
te e vinculante ao Poder Público~ que não podia demarcar terras indígenas menores do que aquelas efetivamente ocupadas pe.los índios, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade.
limites

desta tradicional

ocupação.

Assim,

-

-

-

-

Dentro do Sistema Jurídico Brasileiro
portanto, o ato administrativo que homologa a demarcação
de
terra indígena é vinculado e sua vinculação tem procedência
constitucional, a ilegalidade cometida fere o ato de inconstitucionalidade. Assim se manifestou ji o Supremo Tribunal Federal, em memorável decisão do Tribunal Pleno, que julgou açao
popular que visava a declaração de incostitucionalidade
de
atos lesivos ao Patrimônio da União decorrentes de lei esta
dual n9 1.077, de 1958, do Estado do Mato Grosso, que
reduziu a irea de terras reservadas aos índios Cadiuéus. A decisão,
unânime, conheceu o recurso como ação originária e declarou i~
constitucional a lei, fundada no voto do relator Ministro Amaral Santos, que teve por base as Constituições de 1946 vigente
à época da emissão da lei estadual e de 1967 - vigente à época
do julgamento, 27/03/69-:
"A redução da área possuída, em tão gran
de extensão, não poderia fazer-se median
te simples lei estadual, sem ofensa ao
artigo 216 da Constituição de 1946.
A
incostitucionalidade da referida
Lei
é flagrante. A lei ignorou o texto constitucional."
15
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fl de se reafirmar que, a partir de 1988 o

comando constitucional ficou mais claro e mais preciso,
nao
falando apenas em ocupação ou habitação, mas em necessidades p~
ra a reprodução física e cultural segundo os usos, costumes e
tradiç6es dos próprios Índios. Sendo assim, qualquer ato dcmar,
catório do Poder Público que não respeite a real e efetiva ocupação segundo os usos, costumes e tradiç6es do grupo, é inconstitucional.
A proteção das terras indígenas é obrigaçao do Estado brasileiro, ou, como dizia o jurista Dalmo Dalari
1:l evidente que já não existe a possibili
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dade prática de devolver aos índios todas
as terras que lhe foram tiradas, mas
é
perfeitamente possível a juridicamente
obrigatório respeitar o direito das tri bos remanescentes" (Terra dos índios Xoró
p.

10).

S. OS RECENTES ATOS DO GOVERNO FEDERAL.
Corno já ficou demonstrado, não descurou o
Governo Federal dos estudos necessários à demarcação das terras
dos Índios yanomarni. Desde de 1979 que estudos privados como da
Comissão Pela Criação· do Parque Yanomarni - CCPY e do poder pú blico definiram a ocupação tradicional deste grande grupo indígena (ver documentos em anexo, em especial doe. n9 11 - Mapa do
território Yanomami, pg
). Bastava apenas o ato formal der~
conhecimento, que não poderia atribuir área menor do que a encontrada nos estudos elaborados.
Foi assim que, pouco antes de promulgada
a nova Constituição, os Ministros do Interior, Reforma e Desenvolvimento Agrârio, Agricultura e o Secretário Geral do Conse lho de Segurança Nacional, assinaram portaria interministerial
n9 160, de 13 de setembro de 1988, publicada no D.O.D. de
14
de setembro às pag. 17636, que, por um passe de mágica diminuiu
para 8.216.925 ha. a área Yanomami e, ainda que não tenha cri~
do um Parque indígena, declarava de posse permanente dos indíg~
nas a TERRA lNDIGENA YANOMAMI, tudo de acordo com a lei e
a
Constituição. Porém, no ítern segundo, em claro e evidente des respeito a Constituição de 1969, então vigente, determinava que
fossem demarcadas apenas 19 áreas internas da Terra Indígena
e no ítem terceiro, determinava que o IBDF administrasse orestante da área, criando ali duas Florestas Nacionais. B incompa16
·...._

·,._
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tível a existência de florestas nacionais em área indígena, Pº!
que o usufruto destas é CONSTITUCIONALMENTE exclusivo dos gru pos indígenas que a ocupam.
Promulgada a Constituição de 1988, um mes
depois, agravou-se a inconstitucionalidade, porque a nova Carta
clarificava ainda mais o conceito de terra indígena, não dando
margem a criações de institutos que pudessem diminuir o uso dos
índios de suas terras. Talves porque verificou a contradição
existente entre o ítem I e os II e III da portaria 160, a Administração, sem qualquer explicação, estudos ou análises, baixou
nova Portaria, já sob a égide da nova Constituição, a de
n9
250, assinada pelas mesmas autoridades, e que já não reconhecia
mais uma área yanomami contínua, mas apenas "ilhas" yanomam1 ,
que corresponderam mais ou menos à primeira idéia que se tinha
da ocupação deste grupo tribal, em 1978. Isto é, deitava
por
terra o governo federal a 10 anos de estudos. Hoje é muito fácil demonstrar, e a FUNAI já o fez diversas vezes, que estas
ilhas não traduzem sequer a morada efetiva e atual dos
Índios,
muito menos o largo conceito constitucional de habitat. E fácil
observar que, como já o dizia o Presidente da FUNAI, a delimit~
çao da portaria atende mais a motivos políticos (como por exemplo o afastamento da fronteira), do que a realidade de ocupa
ção indígena exigida pela Constituição federal. A observação do
mapa que a esta se anexa (doe. 11, pág.
) é elucidativa qua~
to ao critério político de demarcação proposta.
Em 17 de fevereiro de 1988, completando a
inconstitucional portaria 250, o Governo Federal baixou 19 de eretos, de n9s 97.512 usque 97.530, demarcando 19 areas yanom~
mi reduzindo drásticamente a área total para perto de 2.500.000
ha. o que significa 25t da área efetivamente ocupada e oficialmente reconhecida por diversas vezes pela Administração.
Em 2 de março Último, mais dois decretos
inconstitucionais sobre o tema foram publicados, os de
97.545 e 97.546, que criam respectivamente a Floresta Nacional
de Roraima e a Floresta Nacional de Amazonas, ambas em terra i~
dígena yanomami. Ironicamente, o parágrafo 29 do artigo 19 dos
dois decretos, afirma que a "finalidade precípua" da Floresta
Nacional é a "conservação da fauna e da flora da região", além
do "fim social de amortecer o choque oriundo das diferenças cul
turais existentes na regiã~"· Não é possível que urna área
de
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amortecimento cultural seja demarcada em prejuízo da área indígena e, mais absurdo ainda, utilizando 75\ <le seu território.
Mas, o mais grave é que, contra o mandamento constitucional

contra a vontade da Nação, se está decretando a morte de um povo que, sem seu espaço perderá a cultura, depois a vontade
e
depois a vida, porque terra, para os índios Yanomami, é vida!
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