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MINISTtRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCESSO 457/88/MJ 

Relator: Conselheiro CLÁUDIO FONTELES 

Sr. Presidente, Srs.Conselheiros: 

l. Em 13 de julho de 1988, o então Presidente 
deste Colegiado, ExmQ Sr.Ministro Paulo Brossard, comuni 

cava ao Presidente da República a decisão que adotáramos 
a propósito deste procedimento, verbis: 

"Estão em curso no Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana processôs referen 
tesa violações dos direitos fundamentaisdas 
comunidades indígenas do território Fedderal 
de Roraima. 

Em sua última reunião ordinária,realizada em 
23.06.88, o Conselho, pela unanimidade dos 
presentes, aprovou parecer do Conselheiro 
Cláudio Lemos Fonteles, no sentido de que se 
expressasse a Vossa Excelência a grave preo 
cupação do órgão diante da falta de atendi~ 
menta às pretensões mínimas dos índios,da ex 
pulsão de médicos e missionários que desen 
volviam efetivo trabalho de proteção à saúde 
e cultura indígena naquela região, bem como 
da morosidade dos trabalhos de demarcação da 
área Yanomami. 

Em cumprimento à referida decisão, tenho a 
honra de dirigir-me a Vossa Excelência, para 
encaminhar cópia de documentação referente 
ao assunto." (fls. 268/269,vol IV). 
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2. Aos 17 de fevereiro de 1989, o Exmº Sr. Pr~ 

sidente da República, pelos Decretos nº 97.512 a 97.530 
homologava a demarcação da Terra Indígena Yanomami,crian 

do dezenove (19) áreas indígenas descontínuas (fls. 337/ 
346,vol IV). 

3. Porque do dia 04.01.89 a 06.01.89,o C.D.D.P.H. 
por sua Secretaria Executiva, na ocasião ocupada pelo Dr. 
Roberto Ramos, em viagem ao território Yanomami ·consta 
tou a persistência das mazelas sofridas·pelos indígenas, 
deliberou o Presidente do Colegiado, Ministro Oscôr Cor 
rêa, distribuir estes autos ao Conselheiro Wami~eh Cha 
con, para exame (fls.378). 

4. O feito acaba distribuído ao Conselheiro Hel 
cio Saraiva (fls-32). 

5. Aos 4 do corrente mês, o Dr.Tercio Sampaio 

Ferraz Jr., por determinação do Exmº Sr. Ministro Berna! 
do Cabral enviou-nos este processo, "para relato na pró 

xima reunião do Conselho" (rs. do VI vol). 

6. Não hé qualquer manifestação do Conselheiro 
Helcio Saraiva, nos autos, tão pouco do Conselheiro WBmi 
reh Chacon. 

Feito o Relatório,pronuncio~-me em voto: 

1. A saga dos Yanomamis, como a de tantas ou- 
tras populações indígenas em nosso País, estampa o desc~ 
so, a nosso juízo fruto quer do preconceito tipicamente 
colonialista, que considera o índio como um ser extrav~ 
gente, inútil, quer de radicalizada concepção "desenvol 
vimentista", que considera o índio como impecilho aos 
planos da expansão produtiva. 

2. O Relatório feito mostra que de julho del988 
até agora não há quadro nítido sobre o tratamento confe 

lmorens.a Naci()n;tl 
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rido aos Yanomamis. 

3. Não há dúvida de que o atual Governo ensaia 
algumas providências, mas é de se ler em documento da 
Presidência interina da FUNAI, datado de 27 de setembro, 
passado, verbis: 

"Em janeiro de 1990 viviam na Reserva Indíge 
na Ianomami aproximadamente 40.000 garimpeI 
ros. 

Desde 1987 a FUNAI vm dirigindo esforços na 
retirada dos garimpeiros da reserva. Foram! 
realizadas até o momento 5 (cinco) fases da 
operação 11Ianomami St,lva Livre", sendo que a 
Fase deu início em abril seguindo-se até ju 
lho/90 quando foram retirados ou abandonaram 
a área por seus ·próprios meios aproximadarnen 
te 36.000 garimpeiros. - 

Assim sendo restam nos dias de hoje aproxima 
damente 4.000 garimpeiros na Reserva dos ín~ 
dias Ianomami, os quais serão retirados na 
continuação da operação iniciada nesta data 
com uma Reunião em Boa Vista/RR, entre a Fu 
nai/FAB/DPF e Exército. 

Continuando a operação serão obstruídas oito 
pistas de pouso utilizadas pelos garimpeiros 
eleitas na reunião de hoje. 

A execução dos trabalhos relativos a obstru 
ção das 38 pistas de pouso somente será pos 
sível, com a liberação dos recursos previs~ 
tos na Medida Provisória nº 226 de 19.09.90, 
que autoriza o Poder Executivo a abrir o Dr 
çamento da União, crédito extraordinário no 
valor de Cr$ 130.400.000,00 para a Operação 
Ianomami, cujo assunto está em tramitação na 
Secretaria Nacional de Planejamento do Minis 
tério da Economia. - 

Após concluída a dinamitação das pistas com 
a formação de valas transversais, serão plan 
tadas Castanheiras e outras árvores frutífe 
ras, bem como roças tradicionais indígenas pa 
ra o que já contamos com o apoio do Ministé~ 
rio da Agricultura através da EMBRAPA". 

4. Ocorre que o afastar~se a presença do gari~ 
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po na área, é óbvio que não se faz bastante. 

5. Admitido o sucesso dessa empreitada, impõe 
se a fiscalização contínua para que o retorno à situação 
primeira não se viabilize e, assim, não caiamos no des 
crédito do vai-e-vem. 

6. Identificadas que estão as áreas do garimpo 
manifestamente ilegal - Paapiú, Jeremias, Baiano Formi 
ga; etc. -, importa desde logo que equipes da FUNAI e do 
IBAMA, nestes vários locais empreendam .a recuperação do 
que está degradado, com a fixaç~o dos Postos Indígenas. 

7. Por outra perspectiva, as forças militares, 
presentes na região, facilmente poderiam detectar vindo~ 
ras incursões do garimpo, nas normais missões de sobr~ 
vôo que realizam, de pronto adotando medidas à sua reti 

rada. 

8. Hoje, aliás, tal tarefa traz a 

de determinação judicial. 

observância 

9. Sim porque em dias recentes, mais precisa 
mente aos 24 de setembro passado, o Dr. Novely Vilanova, 
Juiz titular da 7ª Vara Federal, em Brasília, decidindo 
o mérito de medida cautelar proposta pelo Ministério Pú 
blico Federal contra a União Federal, concedeu-a para 
que, verbis: 

"Ante o exposto, acolho o pedido mantendo 
a liminar para que a FUNAI continue promoven 
do e coordenando a retirada de grupos não in 
dígenas da área dos Yanomamis delimitada pe 
la Portaria FUNAI nº 1.817/85. Deve,para tan 
to, solicitar o apoio da Polícia Federal e 
os recursos necessários ao Ministério a qüe 
esteja vinculada, inclusive para a destrui - 
ção de pistas de pouso clandestinas, sob pe 
na de o seu dirigente incorrer em responsabi 
lidade penal - Lei nº 6.001/73, art. 34). - 

4. Vale, no tópico, ressaltar trecho do deci- 
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sum, verbis: 

"Daí que há necessidade de uma "ação firme 
de governo", de modo, inclusive, a regular es 
sa vergonhosa evasão de riqueza mineral da 
área em detrimento dos interesses nacionais ... 
Não é o juiz, num gabinete em Brasília, quem 
pode resolver isso ... " 

11. Mas há algo que o atual governo, efetivame~ 
te demonstrando que não ensaia, mas mostra a face verd~ 
deira de sua política indigenista, sem dúvida pode deci 
dir, num gabinete. 

12. Referimo-nos aos Decretos nºs 97 • .512 a 97.53J, 

editados pelo anterior governo, e que não só reduziram 

a área Yanomami em cerca de 7.000.000 ha, como também d~ 
marcaram-na, descontinuamente, fraccionada, assim indef~ 
sa e propícia à reiterada invasão dos aventureiros gana~ 

ciosos e inescrupulosos, que manobram com a miséria ecE 
nômica de levas e levas de rnaranhenses, piauienses, ho 

mens sem terra, transformados em formigas do garimpo,ma~ 
sa de manobra dos que os monopolizam. 

13. Ora, se a opção constitucional, claramente 
dita no artigo 231, é de "reconhecimento aos índios de 
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tra 
dições e dos direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las", 
como fragmentar o que, assim, só pode ser unitário? 

14. Por isso, o Ministério Público Federal, no 
vigor de suas novas atribuições constitucionais, em fu~ 
damentado trabalho, que faço anexar ao presente voto, da 
lavra dos ils. Procuradores da República Deborah de Bri 
to Pereira e·Eugénio Aragão, propôs judicialmente medida 
cautelar inominada e subsequente ação principal, à sacie 
dade demonstrando a ilegalidade e a inconstitucionalida 
de da demarcação descontinua das áreas indígenas, cujo 
provimento cautelar, já se absteve, há poucos dias atrás 
como antes noticiamos. 

Imprensa Nacional 
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15. Por certo, conhecendo destas razões, suscita 

das por quem hoje judicialmente plP.iteia em nome da so 
ciedade brasijeira, e por quem as teve por procedente 
atento às conclusões deste Colegiado, amálgama de quem 
serve à Administração Pública; de quem o povo represen 
ta, e de vozes outras de variados segmentos da Sociedade, 
há de definir o Exmo. Sr. Presidente da República, por 
forma clara, com a revogação dos antes cogitados Decr~ 
tos 97.512 a 97.530, que neste nosso País a demarcação 
da área indígena será sempre continua. 

VOTO, pois: 

a) para que, na tarefa de contínua fiscaliz~ 
ção, equipes formadas por um membro do Mi 
nistério Público Federal; um membro deste, 

ou pessoa por este Colegiado designada; e 
um advogado designado pelo Conselho Fede 
ral da O.AS. desloquem-se urna vez por mês 

à area Yanomami, para avaliar o 
existente; 

quadro 

b) para que seja proposto ao Exmo. Sr. Presi 
dente da República a imediata revogação 
dos Decretos nºs 97.512 a 97.530, substi 
tuindo-os por Decreto único que assegure 

à população Yanomami a área total, e co~ 
tínua, de 9.419,108 ha, estabelecida·após 
amplos estudos antropológicos, que redu~ 
daram no documento "Terra Indígena Yanom~ 
mi", oficialmente firmado no memo. 040/GT 

Portaria FUNAI nº 1817, de 8 de janeiro 
de 1985. 
(consulte-se petição inicial do Ministé 
rio Público Federal, a propósito) 

c) para que seja proposto ao Exmo. Sr. Presi 
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dente da República que, no desenvolvime~ 
to das tarefas de preservação da saúdedos 
Yanomamis, e outros grupos indígenas, a 
execução de programa apropriado, cometida 
à FUNAI, não dispense a estreita colabora 
ção com entidades não governamentais, tal 
a C.C.P.Y. (Comissão pela Criação do Par 
que Yanomami), e ordens religiosas cris 
tãs, cessando o arbítrio de impedir-seq..E 
tais entidades desenvolvam seu trabalho, 
salvo fundamentado ato administrativo,que 
bem demonstre a nocividade de sua 
ação. 

atua- 

a 
CLAUDI~~os FONTELES 

t/CONSELHEIRO 

de 1990 Brasília, 12 
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