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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Nº 3906/89 -PR/DF 

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA + ~ VARA - DF. 

O Ministério Público Federal, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 129, inciso V, 
da Constituição Federal~ com ariimo nos arts. 796 e seguintes 

do CPC, vem propor 

MEDIDA CAUTELAR 

inominada, de natureza preparatória,.contra a União Federal, a 

Fundação Nacional do 1ndio e o IBAMA-Instituto Brasileiro dó 

Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, a primeira a ser 
citada através da Procuradoria da República no Distrito Fede 

ral, a segunda, através de seu Presidente, no Edifício "Lex", 
3º andar, sito no SEP Quadra 702 Sul, nesta Capital, e o tercei 
ro, também por seu Presidente, no SAIN Av. L-4 Norte, EJifício 
Sede, nesta Capital, a fim de resguardar a posse imemorial i~dJ 

gena da nação Yanomami, para futura correção de demarcação admi 
nistrativa, nos t~rmos seguintes. 

I 
DOS FATOS 

2. Pelos Decretos nºs 97.512 a 97.530, t~ 
dos de 16 de fevereiro p.p., foi homologada a demarcação admi 
nistrativa da Terra Indígena Yanomami, situada em Roraima e no 
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Amazonas. Os referidos atos implicaram criação de 

2. 

dezenove 

áreas indígenas descontínuas, com uma superfície total de 2. 

435.215 ha (dois milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, 

duzento~ e quinze hectares), assim distribuídos: 

AREA INDÍGENA 

Uauaris . 
Uaiacás . 

Surucucu . 
Cutaíba . 
Palimiu-There . 
Ericó . 
Acapural . 
M • • 
UC8J81 ..•.•••••...•••••••••• 

Jundi á . 
Ca tr imani . 
n . . ..... em1~1 .....•.........•..•.... 

Tootot obi . 
! 

Gurupira . 

Ajuricaba . 

Mar ar i . 
Marauiá . 
Matucará 
Cauabur í . 
A p u í . 

SUPERFÍCIE 

117.200 ha 

25.000 ha 
1.030.200 ha 

92.900 ha 
49.100 ha 
31.4~0 ha 
13.750 ha 

181.675 ha 
1]9.625 ha 

53.765 ha 
33.000 ha 

244.200 ha 
18.500 ha 

22.350 ha 

54.500 ha 
158.900 ha 
122.650 ha 
11.000 ha 
35.450 ha 

TOTAL ••••.••.•••••••...•••••• 2.435.215 ha 

3. A homologação em questão resultou em redução 
de área reco~hecidamente de posse imt~orial inGígena, antes defi 
nica, por ~ia de complexos estudos antropológicos levados a &?ei 
to pela segunda suplicada, Fundação Nacional do Indio, em 9.419. 

108 ha (nove milhões, quatrccentos e dezenove mil, cento e 
hectares), de superfície contínua. 

oito 

4. 

Com efeito: 
Os primeiros trabalhos de reconhecimento e 

de delimitação da área ocupada pelos Ya~omami ocorreram nos idos 
1977/78. 

Imprensa Nacional 
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5. Em 22 de de2embro de 1977, a FUNAI edi 

tau a Portaria r.º 477/N, por meio da qual forem delimitadas 
quatro áreas de ocupação Yanomami, totaliiando uma sup~rfície 
at.r ox í mada de 841. 320· lia ( ver Documento 1), toda ela localiza 

da no antigo território de Rorai~a. 

6. A Portaria FUNAI nº 505/N, de 29 de 
maio de 1978, ampliou os limites, ao reconhecer como de ocupa 
ção dos índio6 Yanom~mi mais dezesseis áreas, num total de 

aproximadamente 1.356.850 ha, localizadas no Estado do Amazo 
nas e no antigo território de Roraima (ver Documento 2). 

7. A Portaria FUNAI nº 512/N, de 7 de ju- 
lho de 1978, acrescentou às anteriores a área Ajarani, em Ro - 
raima, com área aproximada de 35.400 ha (ver Documento 3). 

8. E, em 10 de julho de 1978, foram alte- 
rados, pela Portaria nº 513/N, os limites da área indígena "LQ 
bo D'Alma nº 2", prevista na Portaria nº 505/N, para 28.200 ha 
(ver Documento 4). 

9. Portanto no período de 1977/78, foram 
delimitadas 21 áreas como de ocupação Yanoiílami, num total apro 

ximado de ~.226.270 ha. Todavia, não há, nas informações colhidas 
da FUNAI, qualquer indicação de estudos que levaram a tal del! 

mitação, salvo o Relatório nº 304/P, datado de 17.06.1977, de 
levantamentu das malocas con~ecidas na Area Yanomami (fls.333/ 

:42, do Documento 5). As su~essivas correções da área, entre - 
tanto, estão a inJica1 3 precariedade dos conhecimentos sobre 
a sociedade Yanomami, tudo levando a crer que as p0rtarias eram 
baixadas na medida em que eram descobertas as malocas indíge - 
nas. 

1 O. Em 1980, técnicos da FUNAI, após longo 
trabalho de levantamento da área ocupada pelo grupo, encaminha 
ram proposta de criação de um Parque Indígena, com área contí 
nua e a~roximada je 10.095.945 t,a (ver Documento 6). Segundo 
esses técnicos, a demarcação cie uma área contínua se i,Jpunha , 
posto que as áreas entre as aldeias ou conjunto de aldeias, a- 
parentemente vazias, "não são necessariamente abandonadas, mas 
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são partes integrantesda dinâmica adaptativa dos Yanomami às 

conciições ecológicas éspeciais da florcsta"t além de sua Oiga 

nização sócio-políticat considerando o constante intercâmbio 
entre aldeias e o seu nomadismo intermitente. Este, pois, o 
teor da manifestação: 

Imprensa Naclonal 

"Movimentos Populacionais e Maximização 
de Recursos Naturais 

Há uma grande fluidez nos movimentosd~ 

mográficos dos Yanomami. Aldeias intei 
ras reunem-se a outras já existentes , 
para se afastarem anos mais tarde e 

ocuparem terras antes desocupadas.Esta 

é uma das razões porque é possível fa 
lar-se de "vazios" com relação ao ter 
ritório Yanomami. O que parece vazio 
estará ocupado amanhã, de tal modo que 
os padrões de estabelecimento dessa po 
pulação só podem ser atendidos e res - 

peitados se levarmos em consideração o 
fator tempo. A unidade temporal rele - 
vante não é o momento presente, mas o 

espaço det pelo menos, várias décadas. 
Obviamente esse sistema de distribui - 
ção humana contribui imensamente para 
a manutenção do equilíbrio ecológico e 
demográfico do território Yanomami.Lon 

ge de se constitui1 em questão proble 
mática, o processo espacial demográfi- 
co dos Yanomami deve ser visto como um 
modelo de maximização no aproveit8men- 

to de recursos, com um mínimo de per 
tubação do meio ambiente pelas pupula 

ções em apreço. Podemos mencíwnar, por 
exemplo, a área do vale do Rio Padaua 
ri, no ~mazonas, onde existem aparen - 
tes "v a z í o s " de,nográficos. Notemos, e.'.]_ 
tretanto, que a população dos valesdos 
Rios Demini, Marir! e Marauiá, locali 
zados nas imediações do Padeuari tem 

uma população indígena estimada em ce.E_ ílJ· 
v. 
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e a d e 1 . 7 O o a 2 • 000 i n d i v i duo s . A e x p e~ 
tative é,portanto, de que excedentes 
popu l ac i ona is das a l de ias que e i rc ur.dam 
essas áreas hoje desocupadas irão,m2is 
cedo ou .mais tarde, ocupá-las, uma vez 

que ambas estão totslmente i~terr~das 
no território indígena tradicional. Na 

Serra de Surucucus encontra-se & ~aior 
concentraçâo atual de Yanon.am í no Bra 

sil. Essa concentraç5o já dura, pelo 
menos, duas décadas. Há, entretanto 

indícios de que algümas das aldeias co 

meçam agora a se dispersar, havendo o 

cupado áreas a Nordeste do centro da 
Serra. A situ~çãc ecológica de Surucu 
cus é pobre, com sol~s pouco produti - 
vos e escassez de caça. Em suma, Suru 
cucus apresent6 as características de 

,uma área SLper utilizada, que deverá 
levar a população indígena a mais uma 

macro-migração, o que permitirá o esv~ 
ziamento humano da área, condição ne 

cessária para seu rejuvenecimento eco 
lógico. 

Segmentação Sócio-Política. 
A necessidade de se manter uma áreacon 
t ínua para os Yanomami prende-cs e t am - 
bém a fatores de natureza social, polí 
tica e religiosa, de acordo com as nor 

mas Yanomami vigent~s. As comunidãdes 
indíger.as que, por razões totalmente 
alheias se vissem permaner.temente iso 
ladas uma das outras, ilhadas e~ terri 
tó1ios insuficientes, teriam várias e~ 
feras de sua vida imediatamente atin - 
gidas, possivelmente de modo irremedi! 
vel. Primeiro, dificultaria, ou até 
mesmo, impediria as opç6es ~atrimo - 
niais entre as aldeias, ameaçando a fp- · 
própr i 8 reprodução do {J'J'."1.1!)0 2, em con-v • 
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sequência, gerando tenssões incontrol! 

veis dentro das aldeias e entre elas. 
Segundo, as cerimônias funerárias, co 

~o as alianças matrimoniais, desempe 
nham papel fundamental no processo po 
lítico Yanomami. Em grande parte,a ar 
ticulaçãu das atividades religiosas 

sociais e políticas regula o processo 
de expansão e contração da densidade 

populacional de aldeias e conjunto 
de aldeias. O surgimento de facções 
opostas numa dada comunidade, por exem 
plo, muito frequentemente leva à sepa 

ração de parte dessa comunidade, que 
então se aloja em território próprio , 
independente do anterior. Para que es 
se processo se dê de maneira pacífica, 
é necessário haver terra suficiente ca 

,paz de acomodar os grupos que se cin 

dem. Se lhes for negado esse espaço p~ 
lítico-geográfico, é inevitável a in 
tensificação de violências e de desa 
gregação no seio das comunidades Yano 
mami. Portanto, a coesão dos grupos lo 

cais depende inteiramente de um terri 
tório continuo e adequado. 

Adaptação~ Epidemias 
Ainda com relação à utilização de esp~ 
ços, aparentemente vazios, deve-se me~ 
cirinar o fato, bastante conhecido, de 
que, quando ameaçados por epidemias,os 
membros das aldeias Yanomami separam 
se e se dispersam pela floresta onde 
vivem em abrigos temporários ( itapiris) 
durante semanas ou ~eses, até passar o 
maior perigo. Dessa maneira, mantendo 
se distantes uns dos outros por vários 
quilômetros, eles praticam,com efeito, 
um sistema de quarentena bastante efi 
caz e que em muitos casos tem substi- 
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tuído uma ação médica preventiva. 

Auruento Futuro ~ PoiJUlação. 
Um fator importante na avaliação das 
dimensões do pg~que nroposto é o efei 

to da assi~tência médica ~obre o cres 
cimento da população Yanomami. Histori 

cernente é sabido que aqueles grupos in 
dígenas que sobrevivem ao impacto do 
cor.tato e contaminaçãu por parte dos 

brancos tiveram posteriormente urna fase 

de recuperação que levou a um aumento 
populacional grande bastante, para que 

as terras a eles entro designadas não 
fossem mais suficientes péra sustentar 
o grupo inteiro. No próprio caso dos 

Yanornami, sabemos que em duas comunid~ 
des da Venezuela houve um aumento ciP.mo 
,gráfico de 400 para 2.068 indivíduos , 
ou seja, 400%, em 74 anos (Lizot: 1974). 

r verdade que esse crescimento se deu 
na ausência de traumas maiores decor - 
rentes do contato e que, em condições 
de recuperação pós-contato, tão eleva 
da percentagem não é de se esperar. En 
tretanto, deve-se levar em conta que a 

assistência médica prestada aos índios 
tenderá a minimizar os efeitos destru 
tivos das doenças ocidentais, provocan 
do uma diminuição de mortalidade infan 
til. Assim, é de se prever que num fu 
turo não muito remoto, os Yanomami ne 
cessitarão de toda a terra de que ora 
dispõem. No Brasil, um exemplo de au 
mento populacional resultante de melh~ 
res condições médicas, é o caso dos Ya 
nomami do Rio Mucajaí, que em 20 anos 
tiveram um acréscimo de 200% em sua p~ 
pulação". fp· 

~- 
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11. A criação do parque se justifica, ade- 
mais, por constituir-se em zona de amortecimento Ge coiltato~ 
entre índios e brancos, além da conservação da natureza pelo 
índio, bem como proteção das riquezas naturais "até que sua 
utilização racional seja indispensável à economia brasileira". 

12. Tal proposta, no entanto, não logrou 
ser efetivada. Em 11 de março de 1982, é publicada, no Diário 

Oficial da União, a Portaria MINTER/GM nº 025, que interdita 
área contínua de aproximadamente 7.700.000 ha, para garantia 
de sobrevivência do grupo Yanomami, bem como proteção do pa 

trimônio ambiental, determinando, ainda, à FUNAI, a elabora - 

ção de programas e projetos relativos 3 delimitação e demarca 
ção definitiva da área indígena.(ver Documento 7). 

13. Em seguida, foram levados a efeito os 
estudos exigidos pela Portaria Ministerial, os quais se ence~ 

raram em 1984, com a produção de documento "Terra Indígena Y~ 
nomami" (ver Documento 8). Concluiu o documento por recomen - 

dar a demarcação urgente de uma área contínua de aproximada - 
mente 9.419.108 ha. 

14. Para tanto louvou-se o estudo, princi 
palmente, nos padrões de assentamento do grupo, in verbis: 

Imprensa Nacional 

"A delimitação do Território Yanomami 
deve levar em conta, necessariamente , 
sua forma de ocupação da terra. 

Há uma variação considerável nas ha 
bitações Yanomami. Na sua maioria, as 

casas constituem-se em uma grande mala 
ca de forma cônica, ou um círculo aber 
to. Encontram-se grandes malocas isola 
damente ou, em tamanhos menores, agru 
padas em con~untos. Já na região do 
alto Rio Auaris e do Rio Uraricaá, as 
casas são pequenas, geralmente de duas 
águas, múltiplas, retangulares, dispo~ 
tas livremente no terreno, sem obede- 

cer a um plano geométrico fixo. Çn· 
~- 
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Qualquer que seja seu formate, uma ca 
sa Yancmami abriga, mais comumente, de 
30 a 150 habitantes, eubor a as maiores 
possaffi abrigar até perto de 300 pessoa~ 
Caáa casa está dividida em um número va 
riável de compartimento familiares que 

constituem o núcleo doméstic0 de famí - 

lias elementares ou extensas. 

As aldeias (que podem ser constituí 
das por uma ou várias malocas) mantêm 
entre si intenso contato consolidado por 
relações econômic~s, matrimoniais, ri 

tuais ou de fr~ternidade. Da movimenta 
ção entre aldeias ou conjuntos de al 
deias depende a dinâmica e o equilíbrio 
da vida econômica e ~ocial das comunida 
des Yanomami. Essa movimentação envolve 
frequenicmente, contatos intensos e pro 

1ongados entre aldeias que distam ce um 
a cinco dias ou mais, de viagem a pé p~ 
la flwresta ou, mais raramente, de ca- 
.noa.Em termos de distância linear, isto 
equivale de 10 a 100 quilômetros. 

Para manter as relações econômicas e 
sociais intercomunitárias, fundamentais 
a seu modo de vida, os Yanomami percor 
rem distâncias que atingem muitas vezes 
um raio de cerca de 150 km. Os índios 
Yanomami de Toot~tobi manLém, por exem 
plo, ligações intercomunitárias com ce~ 
ca de 25 grupos locais. 

A epidemia de coqueluche de 1981 ala~ 
trou-se atr~vés de praticamente todo o 
território Yanomami. 

Se representarmos a ocupação ter1ito 
rial da população Yanomami como se fos 
se um continuum de aldeias, digamos de 
A a X, mesmo que estas ~ltimas, especi 
ficamente, não se co~uniquem diretamen- 
te, nem tenham mesmo conhecimento uma f{J 'x. 
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da outra, os laços entre as aldeias in 
~ermed:árias A-B-C-D, etc., resultam n~ 
~a cadeia de elos contínuos. O efeito 
desses elos é o Je uma vastd rede de in 

terligações de comunidades, uma verda - 
deira trama tecida em plena floresta 
criando conjunto de aldeias cujos raios 

de influência e comunicação se justapõem 
aos we outros conjuntos e assim sucess! 
vamente, cobrindo todo o terÃitório Ya 

nomami. Os espaços entre as aldeias qu~ 

nu~ mapa eslatico convencional represen 
tando a simples localização de malocas 

num dado momento histórico apareceriam 
como "v s z Lo s!' , são, na realidade, total 
mente utilizados pelos Yanomami, de uma 
maneira racional e perfeitamente condi 

zente com as condições ecológicas de 
~eu habitat. 

Esses espaços entre aldeias, atraves 
sados constantemente pelos seus h~bita~ 
tes, de fato, representam uma resposta 
dos Yanomami às demandas que lhes são 

impostas por um meio ambiente pobre em 
solos cultiváveis e de frágeis recursos 
faunistico~, cuja renovação depende de 
um esvaziamento periódicos das áreas 
utilizadas. Uma comunidade que explore 
um determinado nicho ecológico não pode 
rá manter o mesmo padrão de vida, com 
suficiente produção agrícola, caça e 

pesca se permanecer no mesmo local por 
mais de três a cinco anos. Os solos se 
esgotam, a caça rareia e os produtos da 

floresta , necessários para a constru - 
ção de casas e feitura de instrumentos 
de trabalho e outros utensílios tornam 
se escassos, forçando os moradores a 
longas jornadas para chegar a novas fon 

1- ~- 
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tes desses recursos. Assim, a cada três 
ou cinco anos, os Yanomami transferem 

suas malocas para novos locais da flo - 

resta, deixando os antig0s em tase de 
pousio, para o rejuvenecimento do saio, 
fauna e flora. Deixada desse modo, a an 
tiga floresta terá oportunidade de se 
reconstituir dentro de 50 a 100 anos,de 
pendendo da fertilidade específica de 

cada eco-sistema. Isto significa que,em 
duas ou quatro gerações é possível reu 

tilizar o mes~o espaço anterior, com t~ 
das as vantagens que as florestas ofer~ 
ce. Para izto, é imprescindível que os 
indígen:s mudem suas aldeias periodica 

mente. Graça3 a esses padroões de asse~ 

tamer.to disperso e móvel, os Yanomami 
têm conseguido extrair uma subsistência 
~antinua por séculos a fio com grande 
sucesso sdaptativo. Paro tanto, desen - 
vol~eram mecanismos de trabalho e de re 

lações sociais que contribuem para que 
seja mantido esse desideratum ecológico 
que, na Amazônia, representa popula~ão 
dispersa e siste,aa agrícola e extrativo 
de pousio. 

Essas condições d~ mobilidade espacial 

resultam em dois tipos de migrações: 

1. micro-migrações, r.um raio de três 
quilômetros, determinadas pela ne 
cessidade de se refazer as roças , 
em média, a cada dois anos; 

2. macro-migrações, num raio de 10 a 

30 quilômetros, devido ao esgota - 
menta da terra e do pontecial de 
caça e coleta, a mortes ou epide - 
mias e hostilidades eventuais en 
tre as comunidades, provocadas por 

1-~ 
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alterações nos sistemas de alianças 

políticas e matrimoniais entre as 
comunidãde~. 

As velhas roças abandonadas em decor 

r;nci~ d~s migrações tradicionais são, 

entretanto, usadas ainda por mui tos anos, 
para colheita de alguns dos prJdutos an 

teriormente cultivados, cujo ciclo de 
a~roveitam~nto é bastante longo, como 
a pupunha, c~rtos tubérculos e várias 
espécies de bananeira. Após o necessá 

rio período de recu~eração Ecológica, a 
área pode ser novamente ocupadd pelos 

descendentes do mesmo grupo ou por ou 
tro grupo residen~1al. 

As áreas compreendidas entre as dive! 
sas aldeias ou entre us conjuntos de al 
deias ou entre os conjuntos de_ aldeias, 

bem como as áreas de perambulação, es 
tão cobertas por uma densa rede de pie~ 
das, pontilhadas de inúmeros acampamen 
tos de caça e de taipiris utili~ados d~ 
rante as viagêns. Radiando de cada al 

deia essas picadas se espraiam para ro 

ças recém abertas, e111 utilização ou já 

abandonadas, pard outras aldeias, para 
fontes de água, de frutos silvestres,!~ 
cais ricos em certas matérids primas 
f armando u111 emaranhado de e amí nho s man 
tidos abertos pela utiliza~ão cons~ante 
que deles fazem os moradores dessas al 

deias. 
Cada parcela da floresta é aproveita- 

da, tem nome, é percorrido com íntima 
familiaridade e impregna a memória do 
grupo, através de reldtos históricos e 
mitológicos, desde os te~pos remotos.São 
exatamente esses fatos que devem estar 
constantemente asscciados à conceituação 
de território pelos Yaiomami, territé - 

; V-~ 
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rio esse que não se pode limitar ao lo 
cal e imediações das aldeias, sob pena 

de se cometerem erros gravíssimos que 
afetariam inexoravelmente à sobrevivên 

eia física e cultural desse gran0e gru 
po indígena" 

15. Percebe-se que são absolutamente coincl 
d~ntes as an~lises do território Yanomami elaboradas em 1980 e 
1984, havendo, apenas, pequer.a divergência quanto à área. 

16. Considerou, ademais, o documento "Terra 
Indígena Yanomami", dentre outros aspectos, que: 

- 
11 a área prev I s t a inclui zonas de amo.E. 

tecimento de possíveis choques entre ín 

dias e brancos"; 

-"existe conveniência de proteção espe 

cial do meio ambiente, por abranger di 
ferentes e peculiares nichos ecológico~ 
não sendo, portanto, recomendáveis pl~ 
nos de colonizaçãoh; 

11 O Conselho de Segura,,;a ~acional já 
se pronunciou favorável à definição da 
Area Indígena Yanomami" (ver úocumento 
8). 

17. Efetivamente, o SNI, em 17 de dezembro 

de 1979,pelo Parecer nº 003/~ªSC/79, já opinava favora\elmente 
à criação de Parque Indígena Yanomami (fls.385/386 do Documento 
9). 

18. Em 12 de setembro de 1984, per meio do 
MEMO nQ 40/Coord.GT/84, o Coordenador do Grupo de Trabalho ins 

tituído pelo Decreto nº 88.118/83 submeteu aos demais membros a 
propo3ta da FUNAI, verbis: 

Imprensa Nacional 

"De acordo com o Proc. FUNAI/BSB/2192/ 
84, onde consta e Relatório "Terra Ind! 
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borado por servid0res da FUNAI, com a 
colaboração de especialistas, conhecedQ 

res daquela região e da cultura Yanoma 

mi, a proposta atual para a demarcação 

contínua. é de 9.419.108 ha aproximada - 
mente, área essa contida no Mapa de 

Identificação e descrita no Memorial Des 
critivo, em anexo. 

Referida proposta baseia-se principal 
mente nos seguintes fatos: 

1. A área é de ocupação comprovadamen 

te imemorial e representa o espaço míni 
mo, indispensável à sobrevivência desses 
povos indígenas; 

2. Numerosas propostas e/ou de declar~ 

ções foram apresentadas, sem alcançarem 
o objetivo proposto de demarcação e cria 

~ão do Parque Indígena Yanomami; 
3. Com o mapeamento da Amazônia pelo 

RADAMBRASIL (1975) e consequentes estu 
dos e levantamentos, foi poss!vel che - 

gar-se à elaboração conclusiva do Proje 
to Global abrangendo todas as comunida - 

des Yanomami e Yekuana do Brasil. 

Dessa Forma visa-se a criação do Par 

que Indígena Yanomami de acordo com o di.§. 
posto nos arts. 26 e 28 da Lei nº 6.001, 

de 19.12.73 - Estatuto do Índio. Assim , 
a figura jurídica de um Parque Indígena, 

tal como previsto por Lei, é particular 
mente indicada tanto para a proteção das 
comunidades indígenas Yanomami e Yekuan~ 
como para a defesa ambiental e adequação 
a dreas de fro~teiras internacionais 
atrãvés de infraestrutura apropriada in 
~luindo as medidas de polícia que se fa 
çam nece~sárias (art.28) e um número ad~ 

qua do de po s t o s indígenas e de vigilyi~ íl)· 
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(entre 1~82/84 sete des~es Postos foram 

criadus pelas Po:tarias 747/N, 915/N e 

918 a 921/N da FUNAI, em fase de impl~ 
mentação), visando montar um esquema de 
assistên~ia eficiente e de fiscalização 
da área. 

Lembramos, por oportuno, que a criação 

do Parqu~ Indígena torna-se premente, a 
fim de preservar o habitat tradicional,o 
eco-sistema e proporcionar, também, a 
possibilidade de resguardar preciosos re 

cursos naturais para o futuro deste País, 
e/ou evitar a exploração que só levaria 

a sua exaustão, com poucos resultados eco 
nômicos a nível nacional. 

~ indispensável dizer, que o rarque peE_ 
mitirá aos Yanomami, sem prejuízo de sua 

estrutura sócio-cultural, indicarem ~om 
tazoável autonümia e coesão a aprendiza 

gem do contdto com a soci~dade en~olven 
te. 

Com efeito, o Projetú RADAMBRASIL for 

neceu argumentos decisivos à criação do 

parque, quando enfoca que 29,4% daquelas 
terras são declaradas de proteção perma 
nente pelo Código Florestal e 40,12% são 
inaptas para projetos de lavoura ou 
agropecuários, fato que leva o RADAM a 
recomendar a criação,nessas áreas,de Par 
ques Nacionais e estações ecológicas. 

Em suma, cerca de 70% da superf icie de~ 
se parque possui condições propícias pa 
ra se preservar essa região ecologicame~ 
te notável, bem como para a proteção de 
uma das últimas grandes nações indígenas 

brasileiras, sem prejuízo do desenvolvi 
mento regional. 

Partindo dest~s princípios é que este 
órgão submete a este GT, tendo em vista 
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o Decreto nº 88.118/83, a presente pro 
posta de demarcação contínua de 9.149 . 

108 ha, em que pese haver outras propo~ 
tas anteriores, sem alcançar o efeito 
desejada, quais sejam: 

1. A delimitação de 21 áreas separa - 

das em 77/78 pelas Portarias nQs 477/N, 

512/N e 513/N. Areas diminutas e descon 
tínuas, deixando entre elas corredores 
que facilitariam o cerco daquelas áreas 

pelas infiltrações àe colonos, frentes 

de colonização e garimpeiros, portanto 

inadequadas e totãlmente inaceitáveis , 
motivo pelo qual a presente proposta é 
de de Lã.n í tação em área contínua; 

2. A proposta feita em 1980 para um 
Parque Indígena Yanomami ~~m extensão de 

~0.095.945 ha, incluindo todas as al 
d e i as com u 111 a f ai x a d e pro te ç ão a m b i e n - 
tal (anexos nº 02, de 03 de 1980); 

3~ A Portaria GM 025, de 09.03.82 ele 
geu uma área contínua de aproximadamen 
te 7.700.000 ha, como medida de Laráter 
preventivo. Porém, a referida Portaria 

não considerou certas áreas anteriormen 

te reconhecidas como de ocupação indíg~ 
na, o que vem a contribuir para a pene 
tração, ocupação e fixação de elementos 
não-índios na área" (ver Documento 10). 

19. Finalmente, em 08 de janeiro de 1985, é 
assinada, pelo Presidente da FUNAI, a Portaria n9 1.817/E, rec~ 
mendando que "para efeito do exame por parte do Grupo de Traba 
lho instituído pelo Decreto nº 88.118, de 23 de fevereiro de 
1 9 8 3 , ar t i g o 3 º , f i e a m e s t a b e l e e i d o s os se g ti i n t e s 1 i mi t e s , :- -, m 
s u p e r f í o'i e a p r o x i ma d a d e 9 • 4 1 9 • 1 O 8 h a . . . 11 

• ( v e r O o eu me n to 1 1 ) 
1 

20. Inobstante os bem fudamentados estudos 

de demarcação pela FUNAI, í'l"I. 
V. \~ 

e o encaminhamento formal da .proposta 

Imprensa Nacional 



f 17. 

', SERVICO PUBLICO FEDERAL 

a área ali definida não foi reconhecida oficialmente. 

21. Ao invés disso, sucedeu-se nova inici! 

tiva na matéria, condensada no documentu ''Plano de Ação Yanom! 
mi 11 ( Documento 12), elaborado po;r equipe da FUNAI, ausente qual_ 

quer motivação antropológica e integrada ao ''Projeto Calha Nor 
te", de interesse mili tar-e::.t-:rálégico-~~--~-~gieo. ------- 

/22. 
1 

Definiu-s~ nesse documento a base pa - 

\ 
1 
l 

1 
\ 
i, 

ra a atual atuação governamental, já se propondo a criação das 
dezenove áreas, cuja demarcação foi homologaoa pelos D~cretos 
presidenciais referidos inicialmente, envolvidas por duas flo 
restas nacionais e o Parque Nacional do Pico da Neblina criado 

antes, pelo Decreto nº 83.550, de 5 de junho de 1979, numa su 
perfície total de 8.216.925 ha (oito milhões, duzentos e dezes 

~eis mil, novecentos e cinco hectares). 

23. A mudança de atitude do Poder Executi- 

vo federal não encontrd qualquer justificativa razu~vel, imoti 
vada que é do ponto de vista do reconhecimento da posse imemo 

rial indígena. 

24. Pelo contrário, em criando as flores- 

t a s :1 a e i o r, ai s , me d i d a e f e ti v a d a a t r a v és d e s D e e retos n º s 97 . .546, 
e 97.546, ambos de 1º de março de 1989, deixou-se expresso que estes co~ 
poriam "espaço adicional capaz de amo r t ece r o choque oriunda 
das diferenças culturais existentes na região" (art. 1Q, § 2P, 

dos decretos) e, ainda, que ''fica assegurado às popJlaçôes in 
dígenas( ... ) o uso preferencial dos recursos naturais" das 
florestas (art.2º, parágrafo único de ambos os decretos). 

r 25. O que resulta do 11Plano de Ação Yanom~ 
mi", a s s í rn , é um tratamento inédito conferido à r ec onhe c í da pos 
se imemorial indígena na reglão: a despeito Je reconhece1em, o 

Poder Executivo feoeral e a FUNAI, a existência de índios em 
toda a r$gião, pr~feriram, por raz5es não declinadas, distin - 
guir três regimes de u~o da 6rea, quais sejam~ as áreas indíge 
nas propriamente ditas (dezenove), as florestas nacionais como 
"espaço adicional" cie amortecimento (duas) e um Parque 

Imprensa Nacional 
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nal. 

26. Aliás, as inc~rtezas que dominaram o 

plano em relação ao regime que deves5e ser cunferidu a toda área 

fica patente com a edição subs~qOente de duas portarias pela 
FUNAI, as de número 160, de 13.09.1988, e 250, de í8.í1.88, di 

vergindo sobre a matéria (sendo que a segunda revogou a primei 
ra). 

27. Pela Portaria nQ 160/88, (Documento 13) 

a FUNAI declarava de posse pe~manente dos índios a superfície 
de 8.216.925 ha, incorporando, nela, duas florestas nacionais e 

o Parque Nacional do Pico da Neblina. Já a Portaria nº 250/88 

(Documento 14) revendo o posicionamento anterior, limitou-se em 
reconhecer apenas 2.435.215 ha,divididos em deze~ove áreas, co 
mo de posse permaner.te dos índios, e propôs a criação das duas 

florestas nacionais a envolverem as áreas, juntamente com o Pa~ 
que Nacional do Pico da Neblina, sem que, estes, integrassem a 

terra indígena. 

28. Verifica-se, portanto, que o Po~er Exe 
cutivo, quand9 editou os Decretos n9s 97.512 a 97.530, de 1989 

(Documento 15), e, ainda, quando criou as florestas nacionais 

pelo5 Decretús nºs 97.545 e 97.546, também de i~89 (Documento 

16), optou pelo regime da Portaria nº 250/88, ainda que tal op 
ção não encontre qualquer fundamentação jurídico-antropológico. 

29. As conseqOencias da a~ão governamental 
na região ocupada pelos Yanomami são as mais nefastas. 

30. A forma de organização social dos Yano 
mami é territorialmente exte~siva, implicando conju~ação de re 
laçôes entre aldeias vi2inhas, nüma densa teia de trocas, abra~ 

ge~do toda a região de cerca de 9.000.000 ha (nove milhões de 

hectares), como demonstra Alcida Rita Ramos, Prof~ssora de An 
tropologia da Universidade de Brasília, em parecer preparado p~ 
ra o Min~stério Põbl1co Federal (Documento 17), verbis: 

Imprensa Nacronat 

11 Igualmente importantes são as trilhas 

que ligam as várias aldeias. Mais dire- ~- 
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tas que os igarapés, elas traçam caffii 
nhos repletos de informa~ão que os Ya 

nomami vão contando em viagens curtas 

de poucas horas ou longas de dias in - 

teiros,. palmilhando a mata em busca de 
materiais diversos, comida ou em visi 

taª outras aldeias. São ~stórias so 
bre memoráveis caçãdas, encontros com 
espíritos, flagrantes de inimigo~ es 

condidos. Essas trilhas, que s~ irra 
diam de cada aldeia, constroem uma ela 
borada teia de atalhos ligando roças 
novas e velhas, territórios de caça,lQ 
cais de coleta e pesca, acampamentos 

de verão, aldeias vizinhas e distantes. 

Por elas passam todos os impulsos so 
ciais que mantêm viva a·cadeia de rel~ 
ções entre comunidades e que tornamvi~ 
•tualmente impossível o isolamento e a 
atomização dos grupos locais. As tri 
lhas são como ~ervas condutores de sen 

tido social perpassando aldeia~, roças, 
mata e a interação entre seres humanos 
e espíritos, ou seja, o sobrenatural. 

Trilhas e igarapés, nervos e veias 
do espaço social, compõem a trama in 
trincada de uma geografia historiciza 
da que contém um universo de eventos 
marcantes e relações em fluxo. O enca 
deamento que disso resulta, ao mesmo 
tempo em que, na sua subjacência, man 
tém um padrão permanente, está 3empre 
em movimento, ao sabor dos deslocamen 

tos de aldeias e roças, das amizades e 
inimizades entre a gente. 

Por esse teia cobre-se todo o terri- 
tório de mais de 9 milhões de hecta- 

res, ligando t0das as quase 140 comuni 
dades Yanomami no Brasil". 
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31. A~sim, o seccionamento de espaços geo- 
g1áficos, através da criação de 19 &reas indígenas descontí 

nuas, impõe r~dical mudança de ~ábitos, suprimindo o modus vi 
vendi da nação Yanomami. 

32. r--10 mais, as chamadas dezenove "ilhas" 
demarcadas permi tei.1 que nelas , mormente na área das florestas 
nacionais, penetrem terceiros estranhos, voltados à atividade 
extrativista, como a do garimpo, aprofundando o seccionamento 

dos elos entre aldeias e impondo o convívio dos índios com a 

cultura exógena, agressiva ao habitat. 

33. O argumento de que~~ florestas nacio 
nais, como áreas de irapacto, prote~em os índios, é falacioso : 

se a questão esse~cial fosse a proteção da nação Yanomami, na 

da mais lógico seria a demarcação de toda a área por eles rec~ 

nhecimento úcupada, como área indígena única, tal e qual pre 

visto no documento ''Terra Indígena Yanomami" de 1984, retro 

transcrito. 

34. A penetração da cultura exógena na 
área Yanomami é extremamente nociva para a subsistência do gr~ 

po. Aliás, o próprio "Plano de Ação Yanomami11 reconhece a oco!_ 
rência de enfermidades endêmicas e epidêmicas entre os índios 
(e.g. doenças pulmonares e malária, trazidas pelo garimpo, que 
atingem 50% da população). ~ os corredores de florestas nacio 
nai~ que se formam entre as áreas demarcadas certamente perpe 
tuarão essa circuntância. 

35. ~ que as florstas nacionais, diversa 
mente dos parques, têm declarada finalidade econômica, na fo! 
ma disposta no art. 5º, (b), da Lei nº 4.771/68 (Código Flore~ 
tal). Tal significa, na prática, que a floresta nacional com 

põe área de exploração de recursos naturais, sendo certa,pois, 
a manutenção, ali, dos garimpas. 

36. , Com efeito, é o Parecer nQ 190, do Gr~ 
pode T~abalho que elaborou a proposta demarcatória ora contes 
tada (GT ~nstituído pelo Decreto nº 94.945/87), q~e reconhece 

que a á r e a d o s Y ano ma mi foi a f e ta d a , j á a p a r t i r d e 1 ) 7 4 a 197 6, ~· 

1- Imprensa Nacional 
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por "fatos novos", com a abertura da BR 210, Manaus-Car~caraí, 
e a divulgação dos resultados do Projeto RADAM, "que dá início 

a verdadeira corrida rumo às riquezas minerais lá encontradas'~ 

com ••a investida dos garimpeiros'' que iniciam "as desgraças pa 

ra os índios, através de doenç~s e morte". Diz o parecer: '' as 
epidemias se tornam uma constante"; "enquanto as doenças cei 
fam vidas, novos problemas surgem, posto que a Terra Indígena 
Yanomami se torna alvo de cobiça de empresas de mineração".(D~ 

cumento 18) 

37. O "Plano de Ação Yanomami" é de eficá 

cia nula para coibir a garimpagem no território, mesmo Porque 

a falta de vontade Eolítica para esse desiderato é patente,con 
forme declarações amplamente divulgadas, do Governo de Rorai 
ma, de que a atividade garimpeira é essencial à economia do 
Estado (Documento 19) e, ainda, conforme os termos do "Projeto 
Meridiano 62", elaborado pelo Governo do Estado, que defende: 

. "A atividade garimpeira marcará sua 
prioridade na Floresta Nacional de Ro- 

raima naquelas áreas onde atualmente 

se desenvolve" (Documento 20) 

38. Não resta dúvida que a criação das flo 
restas nacionais entre as áreas demarcadas tem, pois, por um 
de seus objetivos políticos manter a atividade de garimpagem 

na região. 

II 

DO DIREITO 

39. A legitimidade do Ministério Público 
Federal para a propositura da presente medida é incontestável, 
face aos claros termos do art. 129, V, da nova Carta: cuida-se 
alí, de atribuir ao "parquet" a defesa dos direitos e interes 
ses da~ populaçôes indígenas, considerados como direitos cole 
tivos. · 

40. De outra parte, é cabível a medida cau 

v ~w·: Imprensa Nacional 
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telar, no resguordo desses direitos e interesses, nos estritos 
termos do art. 798 do CPC, como cautela provisória necessária 

para a propositura de ação principal, tendente à correção da 

demarcação administrativa viciada. Para tanto, cumpre demons 

trar presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, este 
como justo receio de m&jurar a lesão certa de que padecerão os 
índios Yan~mami, se, de logo, providfncias não forem tomadas 
no fito de sustar a ilícita invasão de seu território, conse 

quente do desvio administrativo. 

DO FUMUS BONI JURIS 

41. O conceito de posse indígena não se 
identifica, nem tampouco pode ser reduzido ao conceito de pos 

se do Direito Civil 

42. Em conferência proferida na untiga So 

ciedade de Ethnografia e Civilização dos Índios, em 1902, o 
Professor João Mendes Júnior estabelecia a distinção entre am 

bas, verbis: 

li já os philosophos gregos afirma- 

vam qu~ o indigenato é um título cong~ 
nito, ao passo que a occupação é um tí 
lula adgui~ido. Com quanto o indigena- 
to não seja a única verdadeira fonte 

jurídica da posse territorial, todos 

:econhecem que é, na phrase do Alv. de 

1º de abril de 1680, ··a primária, ndt~ 
r a l me n t e e vi r tu a l mente r e ser v a d a i; , !) u , 

na phrase de Aristóteles (Polit., I 

n. 8), - "um estado am que se acha ca 
da ser a partir do momento do seu nas- 
cimento". Por conseguinte, não é um 
facto dependente de legitimação, ao 
passo que a occupação, como facto pos 
terior, depende de requisitos que a 1~ 

gitimem" (in "os Indígenas do Brazil , 
seus Direitos Individuaes e Políticos~ 
pág. 58 - grifos no original). 

Imprensa Nacional 
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43. A posse indígena, pois, no dizer de 

João Mendes Júnior, não se confunde com posse sujeita a legiti 

mação e registro. 

44. José Affonso da Silva, em conferência 
intitulada "Auto-Aplicabilidade.do Art. 198 Ja Constituição 

Federal", respaldando-se nas lições do insígne mestre retroci 

tado, adverte: 

"Essas considerações, só por si, mos 
tram que a rel~ção entre o indígena e 
suas terras não se rege pelas normas 

do direito civil. Sua posEe extrapola 

da órbita pur~mente privada,porque não 
é e nunca foi uma simples ocupação da 
terra para explorá-la,. mas base de seu 
habitat, no sentido ecológico de inte- 
,ração do conjunto de elementos natu- 

rais e culturais que propiciam o dese~ 
volviment.:> da vida humana" (in Boletim 

Jurídico da Comissdo Pró-Indio de São 
Paulo, ano v, nºs-9-10, out./88,p.10). 

45. As Constituições brasileiras, desde a 
de 1934, transformaram em disposição escrit3 aquilo que jt era 
da própria substância do indigenato: a posse dos silvícolas co! 
responde ao ~erritório por ~les originária e efetivamente habi 

tado. Dispunham olas, verbis: 

Constituição de 1934 

"Art. 129. Será respeitada a posse de 

terras de s il v í co 1 as que nelas se achem 
permanentemente localizados, sendo-lhes 

no entanto, vedado aliená-las". 

Constituição de 1937: 

"Art. 154. se~á respeit~da aos silvíc~ 
las a posse das terras em que se achem 
localizados 
do-lhes, no 

em caráter permanente, sen 
entanto, vedado, aliená-las''t ~· 

Imprensa Nacional 
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46. 

24. 

Constituição de 1946: 
"Art. 216. Será respeitada aos silvíco 

las a posse das terras onde se achem 
permanentemente localizados, com a con 
dição de não a transferirem". 

) 

Constituição de 1967: 
"Art. 186. É assegurada aos silvícolas 

a posse permanente das terras que hab1:_ 
~ame reconhecido o seu direito ao usu 
fruto exclusivo dos recursos naturais 
e de todas as utilidades nelas existen 
t e s v • 

Emenda Constitucional nR 1/69 
"Art. 198. As terras habitadas pelos 
silvícolas são inalienáveis nos termos 
en1 que a lei federal determinar,a eles 

cabendo a sua posse permanente e fica~ 
do reconhecido o seu direito ao usutru 
to exclusivo das riquezas e de 
as utilidades nelas existentes". 

todas 

A Constituição de 1988, no entanto, tal 

vez tentando espancar definitivamente dúvidas que porventura en 
volvem o conceito de posse indígena, providenciou um parágrafo 
para defini-la, verbis: 

Imprensa Nacional 

''Ar t . 2 3 1 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 1º - São terras tradicionalmente ocu 
padas pelos índios as por eles habita 

das em caráter permanente, as utiliza 
das para suas atividades produtivas,as 
imprescindíveis à preservação dos re 
cursos ambientais necessárias a sua re 
produção física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradiçôes". 
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47. Ao assim fazer, condicionou toda e qual 
quer interpretação sobre o tema aos seus expressos termos. 

48. Ressalte-se, porém, que o novo texto 
constitucional nada mais fez do ~ue explicitar algo que ontolo 

gicamente já o era. 

49. A ocupação efetiva da terra pelo silvi 

cola não se define - nem tampouco nunca se definiu - pela só 

extensão da área utilizada para seu sustento, mas o conceitose 
amplia de modo a alcançar toda forma de preservação de sua 

identidade cultural. 

50. Neste sentido, a magistral lição de 

Ismael Marinho Falcão, in verbis: 

11A posse indígena, pois, traz uma co 

notação diferente em seu co~ceito da 
• 
conotação emprestada à posse civilis- 
ta e à posse agrarista. A posse, tal 

como concebida pelos civilista, é a 

exteriorização do domínio,. decorrente 
do exercício, pleno ou não, de alguns 
dos poderes inerentes ao proprietário 
(art. 485, CC). Já para o DireitoAgr! 
rio, a posse se configura pelo exercí 
cio e junção de tr~s ~lemcntos bási 

cos: morada permanente do possuidor 
no imóvel passeado; cultura efetiva 
implanta~a e mantida pelo próprio po~ 
seiro e sua familia, com capacidade 
de proporcionar-lhe o progresso só 
cio-econômico seu e de seus familia - 
res; como ú~timo elemento básico,mais 

de um ano e dia de ocupação definiti- 
va. 
A posse indígena, diferentemente des- 

Imprensa Nac,cnal 

tas, é caracteriLada pela ocupação 
efeti~a da terra po~ parle do elemen- 
to silvícola ou indígena~ ocupação que \ÇJ· 

7. 
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haverá de se comportar de acordo com 

os usos, costumes e tradições tribais, 

vale dizer, não J apenas indígena a 

terra onde se encontrar ~dificada a ca 
sa, a maloca ou a taba indígena, como 
não é apenas indígena a terra onde se 
encontra a roça do ín~io. Não. A posse 

indígena é mais ampla e terá que obed~ 

cer aos usos, costumes e tradições trl 

bais, vale dizer, o órgão federal de 
assistência ao índio, para poder fir 
mar a posse indígena sobre determinado 
trate de terra, primeiro que tudo, te 
rá que mandar proceder ao levantamento 

destes usos, costumes e tradições tri 
bais a fim de coletar elementos fáti 

cos capazes de mostrar essa posse indí 
gena no solo, e será de posse indígena 

boda a área que sirva ao índio ou ao 
grupo indígena para caça, para pesca, 

para coleta de frutos naturais, como 
aquela utilizada com roças, roçadas 
cerni t é r í o a , ha~>i tação, real..i..zação de 

cultos tribais etc., hábitos que são 
índios e que, como tais, terão de ser 

conservados para preservação da subsi~ 

tência do próprio grupo tribal. 
A posse ir.dígena, pois, em síntese, se 
exerce sobre a área nece~sária à reali 
zação dos seus cultos religiosos" (in 
"0 Est~tuto do Índio", p. 65) 

51. Segue-se, ainda, que, presentes seus 
elementoz d~finidures - área permanentemente habitada para su~ 
tento econômico e preservação da identidade cultural-, existe 
a posse indígena, independentemente dé qualquer ato que a con~ 
titua o~ a legitime. Como ensina João Mendes Júnior, 
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immediato de domínio; não ha, portanto, 

posse a legitimar,ha domínio a reconhe 

cer e direito originário e p1eliminar - 
mente restrvado" (ob. cit., p.59 - grl 

fo no or~ginal). 

52. A posse indígena, ~ar conseguinte,exis 

te e se legitima pela só concorrência de seus elementos - já 

agora abjeto de definição constitucional. E, se esta se confi 

gura como garantia constitucional outorgada aos silvícolas, 
tem-se que a sua demarcação é imperativa para assegurar dita 

proteção. 

53. A demarcação das terras ocupadas pelos 

índios não é, pois, ato constitutivo de posse, mas meramente 

ato declaratório, de modo a precisar a real extensão da posse 
e conferir plena eficácia ao mandamento constitucional. 

54. Daí porque o art. 25 da Lei nº 6.001, 

de 19 de dezembro de 1973, expressamente estatui, verbis: 

"Art.25. O reconhecimento do direito 

dos índios e grupos tribais à posse per 
manente das terras por eles habitadas , 
nos termos do art.198 da C0nstituição 
Federal, independerá de sua demarcação, 
e será assegurado pelo órgão federal de 

assistência aos sil\Ícolas, atendendo à 
~ituação atual e ao consenso histórico 
sobre a antiguidade da ocupação, sem 
prejuízo das medidas cabívc:s que, na 
on,issão ou erro de referido órgão, to 

mar qualquer dos Poderes da Rep~blica" 
(grifamos). 

55. E, em sendo a demarcação ato de nature- 
za declaratória, estará necessariamente condicionada à situa 

i 
ção fát1ca que a determina. 

/ 

! 
\ 56. A demarcação, 

simplesmente os reconhece, de 
em síntese, não altera l?-i - ! ' 
forma a se outorgar prote mites; 
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I ção ampla, na forma indicada na Constituição, à área reconheci 

da e aos seus "ocupantes". 

51. Assim, se os trabalhos levados a efeito 

por profissionais habilitados ~oncluem por indicar determinada 
ext~nsão de terra como de ocupação imemorial indígena,o máximo 

que se pode admitir é a ampliação ou redução da ~reapor meio 

de novos estudos que demonstrem, de forma ~~equívoca, 
anter:ores incidiram em erro. 

que os 

58. O que é inadimissível é que critérios 
outros que não os apontados pelo texto constitucional poss~m 
interferir no reconhecimento e demarcação da área indígena. 

Pois bem. 

A proposta de demarcação levada a efei- 
to pelo "Plano de Ação Yanomami11 não encontra qualquer lastro 
científico, à falta de prévios estudos antropológicos. 

--------- 59. E a ausência de motidação na demarcação 
das 19 (dezenove) áreas, homologada pelos Decretos nQs 97.512 
a 97.530/89, vicia a iniciativa, p0rque impede contrastá-la com 
a anterior proposta de área cont~nua (Terra lndlgena Yanomami; 
de 1984), devidamente motivada. 

60. O parecer antropológico oferecido pela 
Professora Alcida Rita Ramos, já agora em 1989, confirma a ne 
cessidade de demarcação de área contínua de mais de 9.000.000 

ha, pelas idênticas razôes já elencadas no documento "Terra In 
dígena Yanomami, de 1984, afirmando, ao final, a ameaça a int~ 

gridade do grupo indígena e a descaracterização de sua forma 

de organização social, através do desmembramento do território 
(Documento 17). 

~ Apenas ad argumentandum, permitimo- nos 
! algumas considerações sobre o aspecto da segurança nacional - 

aspectq este norteador do ''Plano de Ação Yanomami" - visto si 
tuar-se a terra questionada em área de fronteira. 

62. Primeiramente, o elemento segurança na-~ 
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I cional não se encontra dentre aqueles elencadas no § 1Q do 

art. 231 da CF/88 que devam ser levados em consideração na ca 
racterização e definição da terra indígina. 

1 

v 
63. Assim se~do, a presença do tema "segu 

rança nacional'~ por mais signrficativo que seja, não tem oco~ 

dão de alterar os limites de área de ocupação imemorial indíg~ 
na. 

64. Observe-se, ademais, que a par de não se 
constituir em elemento integrante do conceito, o Capitulo dedl 

cada aos índias não contém qualquer remissão a artigos do tex 
to constitucional que versem sobre o tema segurança nacional , 

de modo a autorizar a pretendida redução. 

65. Nem tampouco uma interpretação sistemá- 
tica poderia conduzir a tanto. 

66. 

verbis: 
O art.91, em seu§ 1º, III, estabelece, 

"§ 1º. Compete ao Conselho de Oef~sa Na 
c í or.a L: 

....................................... 
III - propor os critérios e condições 
de utilização de áreas indispensáveis à 
segura,,ça da território nacional e opi 

nar sobre seu efetivo uso, especialmen 
te na faixa de fronteira e nas relacio 
nadas com a preservação e a exploração 
dos recursos naturais de qualquer tipo". 

67. Cumpre observar, em primeiro lugar, que 
o disposjtivo é inaplicável à áreas indígenas. 

68. Ora, se é essencial à'definição destas 
a sua efetiva utilização, segundo os u~os, costumes e tradi - 
ções do~ indígena5, a imposição de critérios e condições de 
utilização dessas áreas imp0rte em desvirtuá-las enquanto ter 
r8s de ocupação indígena, retirando-as do abrigo do conceito 
constitucional, pois, alterada a forma de sua utilização, al- ~· 
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tera-se, igualmente, a sua própria caracterização. 
I, 
I 
1 

69. Ademais, ainda que assim não se consio~ 

rasse, o inciso :11 do§ 12 do art. 91. autoriza,tão-só, o es 
tabelecimento de condições e c~itérios de utilização da área, 
jamais a sua redução em razão de segurança nacional. 

70. De qualquer sorte, não há gualguer de 

monstração, no documento "Plano de Ação Yanomami",de que ar~ 
fossem dução da área e a sua demarcação de forma descontínua 

I 
indicadas para a proteção das fronteiras internacionais. 

71. 
! 

( 

Ao contrário, no documento "Terra Indí 

gena Yanomami", de 1984, resultou amplamente demonstrado que a 
demarcação de uma área contínua de aproximadamente 9.419.108 

ha seria a forma mais eficiente de proteção das fronteiras in 

ternacionais, conforme se depreende do MEMO n2 040, verbis: 

. ºAssim, a figura jurídica de um Par 
que Indígena, tal como previsto por lei, 
é particularmente indicada tanto para 2 
proteção das comunidades indígenas Ya 

nomami ~ YeKuana, como para! defesa 

ambiental~ adequação! áreas de fron 
teiras internacionais, através de in 

fraestrutura apropriada incluindo as 
medidas de polícia que se façam neces - 
sários (art. 28) ~ um número adequado 
de postos indígenas e de vigilância (en 

tre 1982/84 sete desses Postos foram 
criados pelas Portarias 747/N, 915/N e 
(18 a 921/N da FUNAl, em fase de imple 
mantação), visando montar um esquema de 
assistência eficiente e de fiscalização 

da área" (Documento nº 10) 

72. , Outros argumentos se encontram,de forma 
! 

explícita, nos decretos de criação das florestas nacionais:pr~ 
teção ambiental e criação de ''espaço adicional" para evitar os 
choques culturais. 
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73. Pecam e!es, no entanto, pela mesma ra 
zão enunciada quando da apreciação do argumento" segurança na 

cional": por não fazerem parte dos elementos constitucionais d~ 
finidores da área indígena, não estão autorizados à alteração 

de seus limites. 

74. E, nunca é demais repetir, as flores- 
/ tas nacionais, ... têm expressa finalidade econômica, como se e~ 

rai do art. 5º, ~, da Lei nº 4.771/68 (Código Florestal), não 
e prestando pois, aos objetivus declinados nos Decretos de 

riação. 

75. Assim, considerando revestir-se a dema~ 

cação administrativa de terras indígenas de natu~~za meramente 

declaratória; 
Considerando que a homologação de que 

tratam os Decretos nº 97.512 a 97.530/89 e a criação das flores 

tas nacionais pelos Decretos nºs 97.545 e 97.546/89 não foi pre 

cedida de motivação capaz,de controverter os termos do documen- 

to "Terra Indígena Yanomami", de 1984, que, 
da FUNAI, reconhecia como de posse imemorial 
cerca de 9.419.108 ha; 

com lastro oficial 
indígena a área de 

Considerando que inex~stem critérios 

outros par~ alteração dos limites que aqueles previsto no art. 

231, § 12, da lei maior; 
t de se reputar eivada de nulidade,po~ 

que inconstitucional, a inicitiva governamental 
nas decretos aludidcs. 

materializada 

Ili 
DO PERICULUM IN MORA 

76. Coma restou sobejamente demonstrada, a 
reg1ao dos índios Yanomami vem sendo :nvadida, de3de a década 

de setenta, por estranhos à cultura indígena, ávidos peia extr~ 

ção das riquezas minerais ali abundantes. Tal corrida se deu, 
inicialm~nte, em virtude dos resultados do Projeto RADAMBRASIL, 

que tornado público, indir,ou a presença dos recursos naturais. 

Imprensa Nacional 



32. 

SERVICO PUBLICO FEDERAL 

77. Ultimamente, todavia, a situação assu- 
miu proporções alarmantes, capazes de exterminar a nação Yano 
mami. 

78. Com a pr~mulgação da nova Carta, ficou 

estabelecido que 110 Estado favorecerá a organização da ativid~ 

de garimpeira em cooperativas" e estes ''terão prioridade na a~ 
torização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e j~ 
zidas minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando ... " 
(art. 174, §§ 39 e 4º). 

79. Evidente que a garimpagem em área indí- 
gena não encontra amparo nessas disposições constitucionais 
à vista, principalmente, do disposto no§ 7º do mesmo artigo. 

80. Contudo, o interesse de grupos e pes- 
soas - garimpeiros - na manutenção do status~ inconstituciQ 
nal é evidente, apoiados mesmo pelo Poder Público do Territó - 

rio de Roraima, cujo governo, autor do "Projeto Meridiano 62'', 
vem incentivando não só a permanência dos garimpeiros na re 
gião, como o novo fluxo de extrativistas, à vista de esperada 

futura regulamentação do art. 174 da Constituição Federal, a 

abranger as terras dos Yanomami, que, pela iniciativa do Gove! 
no Federal, deixou de ser reconhecida como de posse imemorial. 

81. Provando-se, porém, que as terras em 
questão, segundo amplos estudos antropológicos, são de posse 

imemorial Indígena (tal se fará em ação principal),efetivamente 

ocupadas pelos índios Yanomami, resulta de clareza meridiana o 
perigo que o assédio da cultura exógena implica. 

82. Com efeito, em primeiro lugar, há de se 
apontar para a vasta poluição ambiental que a atividade garim 
peira vem provocando, atingindo rios, igarapés, flora e fauna. 

83. Conforme se depreende do "Relatório so- 
bre a vfagem da Comissão da Ação pela Cidadania ao Estado de 
Roraima~ entre 9 e 12 de junho de 198911 (Documento 21),a polu! 
ção da água é fator maior de agressão à população indígena lo- 
cal: 
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"f\ primeira agressão diz respeito à po 

luição da água. As tendas de comércio e 
as barracas onde se alojam os garimpei 

ros localizam-se à beira do mesmo igar~ 

pé que abastece a maloca e à montante 
desta, poluindo a água e provocando en 
fermidades nos índios. Pior ainda são 
os depósitos de mercúrio, que envenenam 

a massa líquida dos rios, pois essa 

substância é usada no processo de extra 
ção do ouro". 

E diz mai~ adiante: 

"0 segundo fato verificado foi a prese~ 

ça de balsas de garimpeiros ao longo do 
rio Uraricoera. Esta área foi objeto de 

observação aérea, uma vez que a plsta 
~e Uaicás não oferecia condições de po~ 
so, no dia da inspe9ão. A Comitiva re 
gistrou quinze balsas e quatro pistas 

de pouso não homologãdas.Segundo infor 
mações obtidas em Boa Vista, o número 

de balsas foi bastante superior meses 
atrás, na época da seca. O desmatamento 
nas duas bordas do rio e de afluentes e 

a coloração fortemente barrenta das 

água~, nas proximidades dos acampamen - 
tos de garimpeiros, puderam ser notadas 
pela simples observação aérea.Além des 
se dano ao meio ambiente, é do conheci 
mento geral que, no processo de extração 

de ouro, a utilização do mercúrio repr~ 
senta um fator de devastação da vida 
animal, afetando diretamente a sobrevi 
vência dos índios". 

84. O "Jornal de Brasília", edição de 10 

de setembro passado, publicou matéria "Corrida do ouro é oca- 

lor da f eb r e ? , fundada sobre entrevista com médico ativo da ÇP·; 
Imprensa Nacional 1 ' : 
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"Casa do índio" em Boa Vista, que alerta: 

11 todo~ os Yanomamis e todos osga 

rimpeiros estão sendo intoxicados pelo 
mercúrio. E o mercúrio é cumulativo. 

Ele pode se manifestar em más forma- 
ções congênitas. Será que é preciso 

nascer uma criança com defeitos físi 

cos para se descobrir que o mercúrio é 
nocivo 11 (Documento 22) 

85. A depredação do eco~istema, em fJria 
assustadora, tem gr~,es repercussões sanitárias, tanto para ín 
dios, quanto para a cultuJa exógena. 

86. À contaminação dos rios e igarapés su 
cede a imprestabilidade de alimentos deles extraídos; à cons - 

trução de pistas clandestinas de pouso - fato público e notó 
rio - segue-se a fuga da caça, avessa ao contínuo ruído de • 
aviões. Diz o médico Oneron, na matéria jornalística retro re 
ferida: 

"No f 01:·o principal do garimpo a caça é 

rara, o peixe é inexistente. O barulho 

dos aviões espanta a caça - e o mercú 
rio acaba com os peixes. Os índios pa~ 
sam a comer alimentos trocados com os 

garimpeiros (biscoitos refinados, Co 
ca-Cola, bebidas alcoólicas). O índice 
de cárie aumentou. As crianças ficaram 
inchadas, porém, desnutridas. As doen 
ças venéreas começam a se alastrar: 11E 

também com o agravante de que um trata 

menta inadequado pode trãnsformar uma 
gonorréia em uma uretite ou prostatite". 

87. Em janeiro do ano em curso, o Conselho 
• de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH), vinculado ao 

Ministério da Justiça, realizou viagem de inspecção à Area Ya 
nomami, para constatação das irregularidades. As notícias co- 

~- 
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lhidas são alarmantes. Como faz ver o relatório do Secretário 

Executivo daquele colegiado, estima-se em quarenta e cinco mil 

(45.000) o número de garimpeiros na região (Documento 23). As 
conseqtJência dessa presença ali são bem expostas, implicando 
riscos para o transporte aéreo, em virtude do elevado número 
de pistas clandestinas e da freqtJente inabilitação de pilotos; 
riscos para o meio ambiente, daua a precariedade dos métodos 
extrativos, com maciço uso de mercúrio; riscos para a tranqui 

lidade social da região, desorganizando seu sistema produtivo, 
por conta de altos valores pagos por garimpeiros por bens e 

serviços, inacessíveis ao resto da população, que se vê insta 
da a ingressar nessa atividade clandestina. 

88. Por último, o perigo sanitário também 
1 J 

para os não-índios é evidente, com o alastramento da oncerose, 
como lembra o médico Oneron (Documento 22). 

"A região dos Yanomamis é a única onde 
existe uma doença chamada oncerose.Ela 
é transmitida por uma espécie de "bor 

rachudo'' que deposita uma larvra na p~ 

le. Os sintomas são a perda da elasti 
cidade da pele, as coceiras e, em está 

gio avançado, atingindo o olho, poden 
do provocar cegueira. Oneron estima que 
90 a 95 por cento dos Yanomamis este- 

jam contaminados com a doença: "Até 
agora, a doença estava restrita aos Y~ 

nomamis, pelo isolamento.Mas com os g~ 
rimpeiros, ela pode se alastrar ne I.o 
País, se transformando em uma epidemia 
e uma questão de saúde pública". 

89. Evidente, pois, o periculum in mora da 
manutenção de estranhos na área de posse imemorial indígena. E 
a soluç~o torna-se tanto mais urgente, quando se verifica que 
o contigente humano invasor da área está assumindo proporções 
quase incontroláveis. 
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III 

DO PEDIDO 

90. Ex positis, configurados os pressupos- 
tos para sua concessão, requer o Ministério Público Federal 

nos termos do art. 798 do CPC, a medida cautelar provisória 

tendendo a: 

a) determinar a interdição da área de 
9.419.108 ha (nove milhões, quatrocen 

tos e dezenove mil, cento e oito hect~ 
res), delimitada na forma do memorial 

descritivo anexo (Documento 8), inte - 
grante do estudo "Terra Indígena Yano 
mami", de 1984, aprovado pela FUNAI 
conforme MEMO 040/GT Coord./84 e Porta 
ria FUNAI nQ 1.817, de 8 de janeiro de 

1985; 

b) nos termos do art. 1º, IX, do Decr~ 

to 92.470/86, atribuir a FUNAI a incum 
bência de promover a retirada, da área 
acima mencionada, de terceiros estra 
nhos, salvo aqueles cuja presença seja 

indispensável à assistência aos índios 
e, por se tratar da matéria sub judice, 
mediante prévia audiência do Ministé - 
rio Público; 

e) oficiar ao Departamento de Polícia 

Federal, para que preste à FUNAI a as 

sis~ência necessária na tarefa de reti 
rada acima cometida; 

d) determinsr à FUNAI que o ingresso 
de qualquer pessoa estranha na área,no 
curso do dissídio judicial, se façam~ 
diante prévia audiência ao 
Público Federal. 

Ministério 
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91. Considerando, por último, o número de 
litisconsortes passivos e o disposto nos arts. 188 e 191 do 

CPC, requer-se seja a presente medida cautelar concedida inau 
dita altera pars, face ao risco iminente. Não se argumente que 
o art. 63 da Lei nº 6.001/73 (Es~atuto do Indio) seja óbice à 
concessão não contraditória, eis que tal dispositivo, por evi 

dente, se firma na proteção dos interesses indígenas, não sen 
do aplicável à medida que vise a ampará-los. 

92. Atribuindo o valor de NCz$ .5.000,00 
(cinco mil cruzados novos) à causa, para meros efeitos fiscais 
e d~ alçada, requer, ainda, a citação dos réus para, se quise 

rem, contestarem o pedido e, ao final, seja julgado procedente 
o presente pleito, para deferir as providências acima arrola 
das, até desfecho da ação principal que oportunamente se inten 

tará. 

Pede Deferimento, 

Brasília, em 12 de outubro de 1989 

íJ.~"5)- 
DEBORAH MACEDO DUP~~~~ BRITTO PEREIRA 

Procuradora da República 

4/L:-·~1~. 
EUGÊNIO JOSÉ ~~RME 'trE-'ÃRAGÃO 

Procurador da República 

·, 
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