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Dr. BERNARDO CABRAL 
MD. Ministro de Estado da Justi~a 
Ministério da Justi~a - Esplanada dcs Ministérios 
N E S T A 

B<-:)1'1hor Mi 1'1 i s t.r-o ,, 

Dirijo-Me a V. Exa. na qual idade de representante da 

AC~O PELA CIDADANIA, MoviMento da sociedade civil que sobrepaira 

aos interesses partidários ou dm grupos, coM o propósito de 

defend~r os direitos inerentes à cidadania e difundir a defesa 

desses MSSMos direitos Mediante a Mobiliza;io de esfcr~os para o 

CLlMPrlMento da lei. 

A A~âo Pela Cidadania surgiu na cidade de Sio Paulo, 

onde foi lan~ada no dia 3 de Janeiro de 1989, 

celebrada no auditório da Seccional da Ordem dos Advogados do 

Brasil. ForMou-se coM o apoio e a participa,âo da Confer~ncia 

Nt1t: i <:l1'1,:1. 1 dos Bispos do Brasil (OcM Luciano Mendes de AlMeida, 

pr0sidente>~ ~a OrdeM dos Advogados do Brasil ( M.41rc i e Th om-a z 

B,:\St(:,i;; :• do Coris e I h o 

Brasileira de IMprensa (Dr. Barbosa LiMa Sobrinho. p res i ,:h?1'1te) ,, 

da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência <Profa. 

Carolina Bori, presidente). doR Reitores da Universidade de Sâo 
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José GoldeMberg) <P1"of. e da Universidade de Campinas 

(Prof. Paulo Renato Souza), das Centrais Sindicais CGT ( ,JO-~Hll,I i /ri 

s ,:\ l'l t C) !,; (Jair Meneguell i, P rC:a'S j d€~l'lt(,~) E-1 CUT 

da CoMissio Teotanio Vilela (Glauco Pinto de 

Mcwa is),. d~ Comissin de Justi~a e Paz (Margarida Genevois), do 

NGcleo Contra a Viclincia da LISP <Prof. Paulo Sérgio Pinheiro), 

entre outras organiza~5es, aléM de membros do Congresso Nacional 

(Senadores Severo GoMes e Fernando Henrique Cardoso, Deput,3.dos 

Fábio FeldeMann e Jos~ Genofno, entre outros) e personalidades, 

coMo os eMpresários José Mindlin e Edson Fregni e o Jornalista 

Jânio de Freitas. 

e McviMento nio poderia ficar 

alheio ao Martirio do Povo YanoMami. A partir de uma visita à 

ár<~i:\ ,. situada nos Estados de RoraiMa e AMazonas, em meados de 

1989, tomamos vàriss iniciativas no sentido de sensibllizar 

autoridades e cpini5o pablica para o draMa daquela na~âo 

indigena, condenada, por conta da omissâo governamental 

impleMenta~âo de uma pol ftica anacr6nica de ocuPAiiO da regi lo, 

ao genocidio sumario. 

COMO V. certamente está informado, o cerne do l::.}•{.t:\ •• 

probleMa é a invasâc da àrea por gariMpeircs e outros nâo 

indígenas atuantes na explcra,lo das riquezas locais. que vem 

lMpondo aos YancMaMi C) CDl'lV j Vi O indesejado COM a cultura 
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O Governo Federal, no MaJ'ldrl'i:.-Cl que se encerrou eM 

M,?\l"Ç.0 P,:\SSad<:> :• tiMbrow sua atwaç.:âc política na área pela 

C OMP 1 <~t,;1 insensibilidade para COM o destino dos indios. f'larco 

fatal dessa 1 inha de ,:\ í,: ât1 ·f t:>ri:\M º ,:· ... Decretos 1•1c!~;. 

aMbos de 16 de Janeiro de 1989, qwe hoMologaraM a 

deMarcaç.:âc adMinistrativa de parte das terras 

ocupadas pelos YanoMaMi. Concebeu-se dita deMarcaç.:âo de Molde a 

fixar os índios eM dezenove áreas descontínuas, f,;f;~par,:\dí:\S (,IM.:\t", 

das outras por florestas nacionais e LlM parque nacional (aquelas 

criadas, respectivaMente. pelos Decretos nos. 97.545 e 97.546, 

de Lo •• de Març.:o de 1989, e o parqwe nacional, Jà preexistente, 

pelo Decreto no. 83.550, de 5 de Junho de 1979). 

D p r-o.i <~to de " i 1 h ~U'!l!cinto" do s indias YanoMaMi. 

todavia, aléM de ccMprometer a subsist@ncla desse povo, é 

evidenteMente inconstitucional, poJs iMpfie a subtra~io de enorMe 

superfície que. antes, já havia sido reconhecida pela FUNAI coMo 

df:) DC l,IP ,71(;: ~1Cl i que a referida naç:âo indigena, eM i MC·,!Mor i ,,11 • 

verdade, ocupa tradicionalMente uMa área superior a 9.000.000 de 

COMO foi definido pela Portaria FUNAI no. 1.817/E, de 

8 de Janeiro de 1985, e peles estudos antropológicos que a 

a1·1tc0c: <·::-df:ll".-:1M ,. e OMP E!l'id i ,:1doi,; docwMento denominado "Terr,:1. no 

I nd f !:JG!l'l.:\ Y ,:\l'lOM<'.\M i 11, de :1. <JH·~ •. 

Adem,,\ i 1,; ,. é de verificar que a criaç:ic de florestas 

nacionais na regiâo, ainda que declaradas, nos decretes que as 
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i n s t, i tu i r~lNi,, 

oriundo das diferen,as culturais existentes regi â'o" ,. 

garante a sobrevivincia da cultwra i nd Í 9f?l'lr). :• 

no , lt •• 7"7:1./6~) ,7ltr i b1,1 i 

floresta nacional finalidade econaMica (art. 5o., b), perMitindo 

sua exploraçio aMPla .. 

ao se entreMearem as dezenove áreas indígenas 

COM florestas nacionais, eM verdade se criaraM corredores p l:l.l" ,,1 

a entrada de gariMPeircs e outros exploradores de riquezas 

naturais e Minerais da regiâo, perpetuando o nefasto convivlo de 

culturas incompatíveis. 

ReconhecendQ esse estado de coisas, o Ministério 

propas eM outubro de 1989 m0dida cautelar 

preP,:\ratiir i ,:1,, V Í s ancio 6\ interdi~lo da área de 9.419.108 

hectares, reconhecida, eM 1985, pela FUNAI, como de ocupa~âo 

i M0MCll" i <':\ 1 d;,\ l'la("~ àc) y ,:\l'lCHYlc\M j ;: também,, a o Pc::-der 

Judiciário fcsseM retirados os invasores da referida àrea. em 

dec i sâo 1 i Mi n ar- , 

o pedido fcli acolhido pelo MM. Juiz Federal da ?a. 

Vara, de Distrito Federal, que deterMJnou à FUNAI, coM o apoio 

da Pol feia Federal. as Medidas pertinentes. 

A l"EJC: ur-s o s provi dêJ')C i ,:-is 

JudicialMente deterMinadas. i MP (:~d i !,I O i n f C i o i Medi a t o 
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agravando-se o estado de sa~de dos indios 

YanoMaMi, eM ncveMbrc de 1989, coM a constataçlo de grave quadro 

end@Mico e epidêMico, i n-r:;t i tu i t,1 o Gr:lvernc> F~?dE'ra 1 o '' P 1 a n o 

de AtE•1'1,;;: ~..:C, i:\ B,:\Úde Y anomatt1 i ",, p r o voc ado por 

insistentes apelos da sociedade civil. 

A Medida Provisória no. 76 de 1989, enfim, alocou, em 

favor do Ministério de :C nt0)r i or- :• º <" .:> r(':!C ur-s o s 

início da opera~io de retirada de invasores da área. Sl,IC: eder./:\M··· 

se decretos regulamentadores e portaria do entâc Ministro d~ 

Justi~a, Dr. Saulo Ramos, adotando Medidas complementares. 

Todavia, essas iniciativas governamentais silenciaram 

sobre a real extensâo das opera,6es, omitindo-se na fixaçâo da 

àrea Judicialmente Jà interditada. 

EM 25 de janeiro de 1990, concretizando acordo 

flagrantemente inconstitucional e ilegal havido coM garimpeiros 

l"<;-)9 i i:\O, fc> i b ai xa do De e t"etc> !'\O. 98. 890 :• depo i i,; 

coMpleMentado, eM 15 de fevereiro passado, peles Decretos nos. 

98.959 e 98.960, criando, dentro da área interditada pele MM. 

Juiz Federal da 7a. l.>,:1r-:1 DF, reservas extrativistas para 

assentaMento de garimpes. 

Estes ~ltiMOs ates do Governo do ent5o Presidente 

Jos6 Sarney, no âMbito da questâo YanoMami, 

indiscutível quebra do princípio da independ@ncia dos Poderes da 

I:."' .J • 
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Rep~bl ica CCF/1988, art. 2o.) iMp6s ao Ministério Püblico 

que representasse contra o Presidente da Rep~blica e os 

Ministres de Estado que o secundaraM nos atos respectivos, por 

cri Me responsabilidade, per atentareM contra o 1 ivre 

exercício do Poder Judiciário. 

brevEi 

governaMental na questio YanoMaMi, destina-se a presente a 

encarecer a V. Exa. que toMe as Medidas necessárias, dentro das 

atribui~aes da Pasta que ocupa, para, eM primeiro lugar, t<:irn,,1r 

seM efeito os Decretos nos. 98.890,, de 25/01/90, 98.956 e 

98.960,, estes de 15/02/90, por inCOMPativeis COM 

Judicial ~reexistente. 

No M<":1. i ~; ,, r0!ql,t<0r· .. -s e a V. que deterMine ao 

DepartaMento de Po1 leia Federal e à FUNAI, subordinados à Pasta 

da Justi,a, que dêeM irrestrito CLlMPriMento à ordeM do MM. Juiz 

Federal da 7a. v~ra - DF, eM sua plenitude, abrangendo todo o 

territ6ric interditado. 

Eri-F ÍM:• espera-se significativa Mudança na pol itica 

indigenista, culMinando, no caso YanoMaMl, çoM a revlsâo da 

deMarca,lc adMinsitrativa de suas terras, para reconhecer a 

posse tradicional sobre o territórlc definido na Portarla FUNAI 

no. 1.817/E, de 1985. 

ó. 
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Sendo o que me cabia pedir a V. Exa •• na esperan~a do 

pronto atendiMento a essa Missiva, renovo Meus protestos de 

elevada considera~io e distinto apre~c. 

A111e}{C>fü·: 

At<'?l'lC: j o s amerrt e :• 

Senador SEVERO GOMES 

A~io Pela Cidadania 

1. Carta dirigida ao entâo Ministro de Estado da 
Justi~a. Dr. Oscar Carreia. 

2. C6pia da decislo do MM. Juiz Federal da 7a. Vara - 
DF. 

3. C6pia da Medida Cautelar proposta pele M.P.F •. 

4. Rel~t6ric sobre o estado de sa~de dos indics 
YancMaMi. 

5. RecoMendaç~es aprovadas no ''Encontro para 
avalia~âo do Plano EMergencial de Aten(;:io à Sa~de 
YanoMaMi''• de 5 a 8 de Mar~o p.p •• proMcvido pelo 
Minist,rio da Sa~de. 

6. R<:-:·1<":\tiirio 
e i d,:1d,:1n i ,:). :• 
M<:>l"tf~" • 

P<~ 1 .:\ 
d,,~ 

i~ ,;i 1" f.:' a :• 
"Hora i Mr.l 

Ac::io 
Aviso 

de visita 
intitulado 
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