
Discurso proferido pelo senhor Darcy Duarth Comapa, índio Marubo brasileiro, 
representando a Coordenação das Organizações indígenas da Amazônia Brasileira 

junto à'Comissào de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas 
em Genebra, julho de 1996. 

Senhora Presidenta, 
(saudação marubo) 

Em primeiro lugar, em nome da Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira - COIAB, agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos da 
Organização das Nações Unidas para participar deste Grupo de Trabalho ao qual 
endereçamos nossa saudação. Viemos prestar o nosso depoimento sobre as dificuldades 
que vivemos hoje, em especial no que diz respeito aos efeitos do Decreto 1.775, que 
modificou os procedimentos para a demarcação das terras indígenas no Brasil. 

Eu inicio este depoimento procurando identificar porque o governo brasileiro 
resolveu editar um novo decreto. A resposta do governo a esta pergunta vem com um 
esfarrapado argumento de que o decreto anterior seria inconstitucional, por não permitir que 
os atingidos, no caso os que se dizem proprietários com títulos incidindo sobre terra 
reconhecidamente indígena, pudessem se manifestar durante o procedimento de 
demarcação. Ocorre que esta tese de ínconstitucionalidade do Decreto é do então advogado 
contratado para defender direitos anti-indígenas, hoje Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobim. 
O Supremo Tribunal Federai nunca declarou, e o mesmo Tribunal já decidiu que não caberia 
declarar, ser inconstitucional o antigo decreto. O que existe então é uma tese do Ministro e 
não uma sentença condenando o antigo decreto. 

Não são poucos os juristas brasileiros que já se manifestaram contrários ao 
entendimento do Sr. Ministro. Sustentam que não se tratava de um decreto inconstitucional 
por duas razões básicas, a saber: não existe a figura do contraditório nem o direito à ampla 
defesa no que diz respeito ao procedimento administrativo no Direito brasileiro. O ato de 
demarcação de terra indígena é, tipicamente, um procedimento  administrativo.  E isto 
ocorre porque tal ato, a demarcação, é ato meramente declaratório da existência de um 
direito inscrito na Constituição. Não é um processo  que conclua por constituir uma porção 
de terra como terra indígena. É um simples procedimento declaratório dos limites de uma 
área que, provada ser tradicionalmente ocupada, nos termos do art. 231 da Constituição, 
resta à Administração tão somente declarar, para em seguida demarcá-la. Caberia então a 
figura da ampla defesa no processo administrativo propriamente dito, e não um mero ato 
declaratório. A manifestação de terceiros interessados não acrescenta, ao ato administrativo 
praticado, qualquer legitimidade. Uma segunda razão apontada por estes juristas é a de que 
a garantia do direito de peticionar em defesa de seus interesses, estabelecida no artigo ££ 
da Constituição, a qualquer cidadão, fixa a via judicial como instância permanente de 
controle dos atos da Administração. Há quem diga então, que este Decreto tem como 
objetivo verdadeiro dificultar o exercício do nosso direito  originário  às terras em que 



moramos e, mais ainda, daquelas terras das quais fomos expulsos, mas a elas queremos 
voltar, porque delas somos filhos. 

Infelizmente há razões para desconfiar dos objetivos deste novo decreto. Quando 
entrou em vigor o Estatuto do índio, em 1973, estava escrito um prazo para a demarcação 
de todas as terras indígenas e os governos não conseguiram cumprir. Veio a Constituição 
de 1988 e nasceu novo prazo que acabou em 1993 e estamos muito distantes de ver todas 
as terras demarcadas. 

Nos dias de hoje, passado o prazo previsto no Decreto 1.775/96 para manifestação 
sobre as 536 contestações recebidas, pairam ameaças "apenas" sobre oito, de um total de 
83 áreas indígenas contestadas, espalhadas em dezesseis Unidades da Federação. Mas 
este ainda não constitui um dado tranquilizador porque o Decreto recria a possibilidade de 
discussão por via judicial, de rito mais rápido, que é o Mandado de Segurança. Tal 
providência poderá ser tomada pelo interessado no prazo de cento e vinte dias, a contar da 
data da sua publicação. Ou seja, a negativa da Administração em rever seu ato, longe de 
encerrar a discussão como querem fazer supor alguns, acarreta em exposição do ato já 
praticado para revogação por força de um Mandado de Segurança. A qualidade técnica dos 
trabalhos da Funai, isto todos sabem, inclusive o próprio Ministro, pode vir a comprometer 
certos atos praticados por aquele órgão e, quem sabe, ate desconstituir alguns deles. 

A edição do Decreto deu certo ânimo aos interesses anti-indígenas. Levou uma 
grande intranqüilidade dentro de muitas aldeias, especialmente aquelas em que o processo 
de demarcação foi recente e confiituoso. As contestações, segundo relato dos que dela 
tiveram acesso, pretenderam desconstituir os atos da Administração sem conseguir 
examinar os documentos essenciais de todo o procedimento, passando a um discurso anti-
indígena e teses jurídicas já derrotadas como a do direito adquirido em virtude de título de 
propriedade que, no caso, não se aplica, como diz o § 62 do artigo 231 da Constituição 
Federal. 

É grande o risco trazido pelo decreto. A agilidade da Administração será, mais uma 
vez, posta à prova. No caso do Decreto 1.775, ainda não o foi, todos nós sabemos. Não 
pode o Ministro comemorar a resposta às 536 contestações apresentadas, pois sabe muito 
bem que se dependesse apenas dos quadros da Funai, não daria cabo da tarefa. Todos que 
conhecem o órgão gestor da política indigenista oficiai do governo - a Funai -sabem como é 
lento e deformado. É esta a estrutura da administração que terá que passar a agir 
pressionada pela realidade dos prazos para a prática de atos em procedimentos que -
quase viram processos, excetuada a fase de produção de provas - onde estão discutidos 
domínio e posse. Parece que a Administração abriu mão de um poder que era seu para 
jogá-lo na arena da discussão. E isto é, no mínimo, tentativa de dificultar o alcance do que 
dispõe a Constituição Brasileira, que nos conferiu a prerrogativa do direito originário às 
terras que habitamos; o mesmo direito que já no século passado chamavam de indigenato. 

Nós temos certeza que há espaço para todos e lamentamos que o Govemo 
Brasileiro continue a nos tratar com discurso tão diferente de sua prática. Olhem para os 
gastos no orçamento: quanto o governo tem dedicado nos últimos dez anos para a 
assistência de saúde aos índios? 



E ficamos todos acuados. Os parentes do Nordeste pela pressão dos pequenos 
proprietários e posseiros não-índios; os parentes do Sul do Brasil acuados também pelos 
pequenos produtores e posseiros; no Norte e Centro-Oeste, os grandes fazendeiros, 
madeireiros e garimpeiros. 

Os dados do Instituto Sócio Ambiental informam que somos cerca de 53 grupos 
ainda vivendo o isolamento, mas somente 12 desses grupos são reconhecidos pela Funai; 
10 outras comunidades tiveram portaria de interdição para estudo de suas terras; 29 áreas 
estão em identificação; 23 estão apenas identificadas; outras 23 estão identificadas e 
encaminhadas ao Ministro da Justiça; 58 estão delimitadas e não demarcadas fisicamente; 
10 áreas delimitadas com as demarcações em andamento; 30 com demarcação física e não 
homologadas. Segundo a totalização do ISA, dados de março 1995, de um total de 523 
áreas indígenas, 263 são áreas já homologadas, aí incluídas também as terras reservadas e 
áreas dominiaís indígenas, ficando o restante nas situações acima descritas. 

Mas nem tudo è tão ruim. Continuamos a compreender o mundo dos não-indígenas 
e nos organizando, para que possamos impor um relacionamento mais equilibrado, 
respeitoso. Nada pretendemos além de viver à nossa maneira. Nada além do direito de ser 
diferente, porque efetivamente somos, e isso nunca pode significar impossibilidade de 
entendimento. 

O Decreto amplia o desequilíbrio já existente. 
Por estas razões, em nome da Organização a que pertenço, defendemos o 

restabelecimento pelo Governo Brasileiro do antigo procedimento para a demarcação de 
nossas terras. 

É o que tenho a dizer. 
Muito obrigado, Senhora Presidenta. 
(Saudação marubo) 


