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Os abaixo-assinados, .r epr e se n t andó as c9.. 

munidades indígenas MACU~Í e WAPIXANA $felacionadas emane 

xo) localizadas no Território Federal d'e Roraima vem, com 

suporte no § 30 do Art. 153 da Constituição Federal REPRE - 
SEll!W'AR contra os Decretos n9s 94.945 e 94.946, do Presiden 

te da República, ambos de 23 de setembro do corrente ano e 

publicados no D.O.U. de 24.09.87, a fim.de que V. Exci~ pro 

mova, mediante a competente REPJRESEN'I'AÇÃO perante o C. s~ 
premo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalid~ 

de dos supra-mencionados atos presidenciais, conforme prevê 

o art.119, I, 11111 da C.F. e as Leis n9s 4.337, de 01.06.64 

e 5.778, de 16.05.72, haja visto a subversão do princípio ' 

da hierarquia legal,·consagrado no art. 46 da Constituição 

Federal. Para tanto fundamentam a presente nos seguintes ter 

mos: 

I. INTRODUÇÃO DOS FATOS 
I 
I 

1. o Chefe do Poder Executivo ao alterar a 
sistemática procedimental do processo administrativo de de 

marcação de terra indígena previsto no. art. 1 9 da Lei n9 

6.001, de -19.12.73, expedindo o Decreto nQ 94.945, de 23.09 

.87 exacerbou os poderes que a Constituição lhe confere, in 

serindo normas' conflitivas com o ordenamento jurídico dopa 

ís. 
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2. Não se contentando com a prática desse abu- 
' 

so, o Poder Executivo expediu outro Decreto, de n9 94.946, ta~, 
bém datado de 23.09.87, no qual fixa distinção inexistente 

na Constituição e na legislação específica, sobre a 
jurídica dos índios. 

situação 

3. Trata-se, no caso, de classificar as terras 

indígenas ocupadas ou habitadas pelos Índios, nos termos dos 

art. 49, IV, e 198 da Constituição, em área indígena e ·colonia 

Indígena. A primeira aplicar-se-ia aos índios não-aculturadose 

a segunda espécie de terra ind~gena, aos índios aculturados .. i 
- : ,, ·, -1 1 

!· . i . 
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O DECRETO N9 94.945/87 
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4. A lei n9 6. 001/73, em seu art. 19 dispõe que: 

"As terras indígenas, por iniciati 
va e sob orientação do órgao fe 
deral de assistência ao Índio, s~ 
rão administrativamente demarca - 

das, de acordo com o processo es 

tabelecido em decreto do Poder E- 

xecutivo.11 

• 
5. Como se percebe da análise do transcrito di§- 
positivo legal, o legislador ordinário atribuiu à função por 
ele autorizada a ser instituída pelo Governo Federal, a Funai, 
~rt. 19 da Lei n9 5.371/67) o poder de iniciativa e orientação 
do processo administrativo de déma~cação de terra indígena. 

6. Ainda o mesmo legislador ordinário, ressal- 
vou que tais demarcações se concretizariam de acordo com preces 
so estabelecido pelo Poder Executivo. , 

7,. Dessa forma, o legislador atribuiu ao Chefe 

do Governo Federal a compe cênc La para ftxar o modus ope_~~'-J!d i. do 
agente capaz à condução do processo demarcatório de t.e:,·c~."1 .i r:rlí 
gena. 

8. Mas o que se constata da leitura do C•oc:LC:LO 

n9 94.945/87 i que o órgão federal de assistincia ao índjo teve 

_->;', 
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seu poder de iniciativa e orientação drasticamente reduzido nu 

ma fase do processo administrativo e foi completamente excluído 

nas fases subseqüentes. 

9. Esquematicamente, o processo administrativo 

de demarcação de terra indígena comporta cinco fases bem deline 

adas, a saber: 

Ia. fase: Identificação e delimitação das terras ocupadas ou 

habitadas pelos índios a que se referem os arts. 49, 

IV, e 198 da Constituição, §§ 19 a 39 do art. 29 do 
Decreto 94.945/87; 

2a. fase: Definição da proposta de área a ser demarcada,§ 49 

do art. 29 do Decreto 94.945/87; 

3a. fase: Apreciação pelo Grupo de Trabalho Interministerial, 

.da proposta de demarcação apresentaqa pela Funai, art 

39 e seus§§ 19 a 49 do Decreto 94.945/87; 

4a. fase: Declaraçao de ocupação e delimitação, através de Por 
taria Interministerial, § 59 do art. 39 do Decreto 
94.945/87; 

Sa. fase: Homologação, pelo Presidente da República, da demar 

cação, art. 49 do Decreto 94.945/87. 

10. com efeito, somente na la. fase a Funai con 
tinua com algum poder de iniciativa e orientação. Nas fases su~ 

seq~entes, como afirmado anteriormente, ela perdeu sua capacida 
de de orientar as demarcações. 

11. A determinação constante no art. 19 do De~ 
1 

ereto ora questionado, segundo a qual as terras indíg~nas serão, 
administrativamente demarcadas por iniciativa e sob 6rientação 

da Funai está, portanto, completamente contraditada rtoa disposi 
tivos seguintes, onde delineiam-se as fases supra discriminadas. 

12. Nestas o Chefe do Poder Executivo retirouos 

poderes do órgão federal de assistência ao Indio, distribuindo 
os entre outros órgãos que não possuem capacitação técnica e 

muito menos competência legal para desincumbirem-se de tal tare 
fa. 

13. De acordo com a sistemática adotada no De- 

\. 
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ereto nQ 94.945/87, as 3a. e 4a. fases acima discriminadas, con 

sistem JlilS inst5ncias decis6rias a respeito da mat~ria. 

14. Basicamente nestes momentos cruciais i on- 

de se rnat0.rializa a ausência do poder que a Lei n9 6.001/73 a 

tribui à Funai, de orientar o processo administrativo de demar 

cação de terra indígena. 

15. Na terceira fase, a Funai integra o Grupo 

de Trabalho Interministerial, que~ coordenado. por um repre- 
' 

sentante do Ministãrio do Interior e indicado pelo titular da 

pasta. Mas nesta instãncia, não tem a menor capacidade de de 

terminar, de dirigir, de nortear o processo administrativo de 

demarcaçio de terra indígena, atribuiç6es intrínsecas ao poder :J 

l 

r 
1 
I' il 
li 
1: ,' i, 
!! 
' 

: 

de orientação que a le ~ lhe· atribui. 
1 

16. En1 contruparLl<la, como jfi afirmado, o Che 

fe do Poder Executivo diluiu o poder de orientação-da Funai 

entre cinco outros órgãos (Minter, Mirad, SG/CSN, Incra e Órgão 

Fundiário Estadual). 

~7. Como se sabe estes órgãos não possuem quai~ 

~uer atribuiç~cs específicas na 5rea indigenista. E sabido tr~ 

tarem-se de órgãos ?Úblicos que cuidam da questão fundiária a 

tinente aos n~o-Índios • 

.l H • DJ ::.1crE.~pando do Lodos, su r qo ainda a Secro- 

' 
taria Geral do Conselho de Segurança Nacional (SG/CSN), que tél!!! 
bém foi incluída entre os Órgãos que passarn,ilegalmente,a opi 
nar sobre a demarcação de terra indígena. 

19. Se a pretensão do Poder Executivo era pro- 

porcionar condições para que houvesse um concurso de vários ó; 
gãos goverDamentais, no sentido de melhor equacionar situações 

de intrusamento em áreas indígenas, não seria necessário que. 

estes órgãos integrassem instâncias que têm por finalidade a 

preciar propostas de demarcação de áreas indígenas. 

20 .• Isto porque, nesta matéria, o que.deve ser 

investigado é se o processo correspondente está corretamente 
\ . 

instru!do, com a demonstração de que determinada espaço:·, ter~ 

ritorial é ocupado ou habitado por um grupo ou comunidade indí 

gena e quais são os seus limites. 

-- ;il 
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21 • Esta fase õ, portanto, eminentemente têcni- 

ca/cientifica, na qual, porém, sempre deve haver a participação 

ativa dos legítimos ocupantes da ãrca. 

22. Ressalte-se, ademais, que a necessidade de 

eventuais desintrusamentos da área, pré-existe à declaração 

de ocupação de uma área por um grupo indígena, dado que a natu 

reza jurídica do ato demarcatório de terra indígena é declara 
tório e não constitutivo de direito. 

23. Daí a aplicação imediata e constante do dis 

posto no art. 198 e seus §§ da C.F. reforçando, ainda maís a desneceg 
sidade da participação de outros órgãos. 

Mais esdrúxula ainda é a participaçao da SG/ 
CSN mesmo tratando-se de áreas indígenas localizadas na Faixa de 

Fronteira. 

25. A SG/CSN é setor de um órgão de assessor~ 

menta ao Presidente da República, o Conselho de Segurança Nacio 

nal. 

J! 
,.

i . 
! 
: 

26. Este último tem competência legal e constitu 

cional para dar assentimento prévio para a prática de alguns a- 

tos na Faixa de Fronteira. Estes atos estão relacionados no art. /; 

89, IV, da Constituição Federal e no art. 29 da Lei n9 6.634/79. __ -; r 
1 1. 

27. Em nenhum destes dispositivos está previsto 

o assentimento prévio do CSN para a demarcação administrativa de 

terra indígena localizada na F.F. 

28. Por conseguinte,este órgão e muito menos um 

j• 

1, 

1 

1· 
j 

1 
! 
i 

t; 

de seus setores, a Secretaria Geral, tem competência legal pa 

ra opinar sobre a demarcação de terra indígena. 

29. E nao tem esta competência, por ser despicief!:::- 

da, na medida em que: 

a) as terras ocupadas pelos Índios são bens 

da União Federal; 

b) a demarcação de terra indígena é um ato 
declaratório. 

30 .• A respeito da participação do CSN no pro- 

• ~ \· •• / :· --) ~ 11:~ • .h~~.:r., ..... ,t .._ · ~;Jj..:·~ ,-:-,.:...t· 



der Executivo eliminar a competência que o órgão federal de as 
sistência ao índio possui, transferindo-a para·outros órgãos, 

mesmo que nao tenham conhecimento e atribuição institucional p~ 

ra tanto, ele deve, nos termos do art. 81,. II,da Constituiçio , 

Federal, encaminhar um Projeto de Lei ao Congresso Na~i~nalr a;·.·\: ,,,·. 
fim de modificar o que dispõe o art. 19 da Lei n9 6. 001/73. 

1; 
; - l' 1!1 ·i 
1 ;, ,':! \ ,,,, . 

' ' , 1! ,l • 

34.. Porém, desconsiderar o Poder da Rep~~ic~,,!):ll 
competent~ para~ criação~ modificaçã~ le~islativa ordinãr~~ ~Jl/f 
especial e transitar no leito do autoritarismo, do abuso de po"'7~;'.!:W 
der, o qual deve ser repelido pelo Poder Judiciário, principal- .. :'.(j,: 
mente .numa época em que se labuta na construção de urna nova or-ii\!t\: _:· I 
dem cons ti tuc ional. · · \fl'.f: 1 

; ! 1·' 1 1i ,.· .. 1. : 1' 
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06. 

cesso administrativo de demarcação de terra indígena, reportamo 

nos ainda ao parecer do advogado e Assessor Jurídico do CIMI, 

PAULO MACHADO GUIMARÃES, em anexo e sob o título "DEMARCAÇÃO DE 
TERRAS INDÍGENAS LOCALIZADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA". 

31. Não é, por fim, o intuito de aprimorar o 

procedimento demarcatório, que moveu S. Excia. o Presidente 

dá República, pois, se o fosse, cautelas tendentes à compatibi 
lização da lei com o aprimoramento técnico e a agilização do 

serviço administrativo seriam adotadas. 

Mas seja qual for a motivação ,inspiradora cà 

conduta do Poder Executivq, o fato concreto e inarredável é que 
jamais poderia agir ao arrepio da ·forma prescrita em lei. 

33 • Ou seja, se é do interesse do Chefe do Po- 

III. O DECRETO N9 94.946/87 

35. O presente diploma legal, ao classificar as 

terras ocupadas ou habitadas pelos índios- arts. 49, IV e 198, 
da Constituição - em áreas indígenas e em colonias indígenas,~ 
gride violentamente a ordem jurídico-legal do Estado Brasileiro, 

acarretando grave e iminente risco de danos irreparáveis às co- 

munidades indígenas. 

,: 
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36. As primeiras - áreas indígenas - aplicar- 

se-iam aos '1silvicolas n~o 1aculturados ou em incipiente preces 

so de aculturaçâd1• Jã as colonias indígenas destinar-se-iam 

aos '1ndios aculturados ou em adiantado processo de aculturaçioh. 

37. O Poder Executivo buscou o sustentáculo eles 
sa classificação numa inexistente dist~nç~o entre silvícola 
não aculturado ou em incipiente processo de aculturação e índio 
aculturado ou em adiantado processo de aculturação. 

1 
11/ 
l 

38. O tratamento dispensado pelo Estado Brasi - . 

leito aos índios pauta-se na garantia do espaço territorial por eles 
ocupado ou habitado e na necessidade de compat.Lb í.Lí.z ar a inte - 

gração destes com a preservação de suas identidades étnica-cul 

turais. 

' 39. Com efeito, o Estado Brasileiro, através 

de sua lei constituidora, assegura aos silvícolas em seu arti 

go 198 e§§ o direito à posse permanente e ao usufruto exclusi 
vo das riquezas naturais e de todas as qtil~g~qq9 existentes nas 

terras por eles habitadas ou ocupadas, as quais constituem bens 

da União Federal (art. 4, IV). 

40 • o Estatuto do Tndio, Lei 6.001/73, 

• 
" regula a situaç~o juridica dos Índios 
ou silvícolas e das comunidades indígenas,~·; 

com o propósito de preservar a sua cultu- 

ra ... 11 (grifamos) . 

41'. Fixa,além disso, cumprir: 

11 à União, aos Estados e aos Municípios, 

bem como aos órgãos das respectivas admi 

nistrações indiretas, nos limites de sua 
competência, para a proteção das comunida 
des indígenas e a preservação dos seus di 

reitos: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VI - Respeitar, no processo de integração 
do Indio à comunhão nacional, a coesão 

das comunidades indlgenas, os seus valores 
culturais, tradições, usos e costumes". 
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42. Nessa perspectiva, o Estado Brasileiro, 

apos definir os termos Índio ou silvícola como: 

"todo indivíduo de origem e ascen - 

dência pré-colombiana que se iden 

tifica e é identificado como per - 

tencente a um grupo étnico cujas 

características culturais o distin 
guem da sociedade nacional" ( art. 

39, I, Lei n9 6.001/73) 

Considera-os, em seu art. 49: 

I- !solados; 
II- Em vias de integração; 

III- Integrados. 

i 1 

43. Essa gradação fixada em lei, pretende re 

·1 II ,, 
!Íi 
:1 
li 

fletir os graus de contato mantidos pelos índios com a socie 

dade que os envolve, na perspectiva de incorporá-los à comu 

nhão nacional (art. 89, XVII, 11011). 

44. A meta estatal no relacionamento com os 

índios é a de que eles atinjam, através da integração progres 

siva e harmoniosa, no dizer do art. 19 da Lei n9 6.001/73, o 

pleno exercício dos seus direitos civis. 

45~ Como se sabe, os índios e as comunida - 

des indígenas ainda não integrados são considerados relativa 

mente incapazes à prática de certos atos da vida civil ( art. 

69, III, do Código Civil) estando, portanto, submetidos a um 

regime,especial de tutela. 

46. Essa tutela devida aos índios e comuni 
dades indígenas, é exercida pela União Federal através do ór 

gão federal de assistência ao Índio - a FUNAI. 

A relativa incapacidade civil do índio 

cessa no momento em que: 
\ 

a) o Juízo competente prolatar sentença 

concessiva da capacidade civil plena do índio que a houver r~ 

,1uerido e comprovado o preenchimento dos ,requiultos relaciona 

dos no art. 99 da Lei 6.001/73; 

b) o órgão federal de assistência ao ín 

dio reconhecer, mediante declaração formal, a condição·de in 

tegrado, desde que homologado o ato judicialmente e in~crito 
no registro civil. 

47. O regime tutelar a que os indios e suas 

comunidades estão submetidos, tem na verdade dois objetivos. 

Um objetivo, imediato, consiste em proporcionar, uma assistência para 



que nas transações civis, nos atos negociais , os Índios nao 

venham a ser lesados econômica e/ou moralmente. 

4 8. O segundo objetivo da tutela aos índios e 
mediato, qual seja o de criar as condições propícias para incor 
pori-los i comunhão nacional. 

49. Na realidade, ambos os objetivos são compl~ 
mentares um do outro, pois que o segundo só se concretiza quan-. 
do o primeiro se realizar. 

50. Deste panorama resulta que o Estado assegu 
ra, indistintamente, aos Índios integrados e aos não integrados 
à sociedade nacional, todos os direitos especificamente garanti 
dos aos indígenas, a começar pelo direito à posse permanente e 
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes nas ter 
ras ocupadas ou habitadas por eles. 

,: 1 

,,, 1. 
I · 

51. Não é à toa que a Constituição Federal em 
seus arts. 49, IV e 198 refere-se a: 

"terras ocupadas pelos silvícolas"; 
e a 

"terras habitadas pelos silvícolas". 

52. O grau de integração dos índios não guarda 
a menor relaçio com os direitos que eles tim ãs suas terras, não_ 
sendo cabível, portanto, inserir ou pretender inserir qualquer 
distinçao na figura da terra indígena, a partir da gradação pre- , 
vista na lei. 

53. Se fosse do interesse do constituinte res- 
tringir aos Índios ou silvícolas não integrados os direitos · a 

terra, por certo teria feito a ressalva existente d~sde 1916, no 
Código Civil. 

54. Dessa forma somente teriam direitos às ter- 
ras ocupadas ou habitadas os silvícolas n~o integrados. 

55. De outra forma, o constituinte poderia pre 
tender remeter à lei ordinária, a especificação dos tipos de ter 
ra indígena atribuídos aos índios, segundo o seu respectivo grau 
de integração. 
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56. Mas nao foi essa ou aquela, a solução ado- 

tada pelo Estado, mesmo porque constituiria uma grave discrimi 

nação vedada pela própria Lei Maior do país (art. 153, § 19, do 
§ 3 6) • 

57. Superados estes esclarecimentos, resta ai~ 

da abordar o aspecto referente à terminologia adotada pelo De 

ereto n9 94.946/87. 

58. O Estado brasileiro não utiliza, no seu 

relacionamento com os índios, o conceito de "ACULTURAÇÃO". 

59. Tal conceito tem sido abandonado pela ciên 

eia, antropológica e conseqüentemente tem sido rejeitado no tra 

tam.ente com os grupos étnicos, na medida em que se constata: 

"sua insuficiência para caracterizar a 

assimetria que geralmente está prese~ 

te nos processos de adoção, por uma 

sociedade, de traços de outras cultu- 

ras. Para estes antropólogos, entre 

os quais brasileiros como Darcy Ribe! 

roe Roberto Cardoso de Oliveira, não 

basta reconhecer que traços das cultu 

ras de diferentes sociedades migram 

para outras, posto que os processos 

que envolvem essas transferências mui 

tas vezes são coercitivos e se funda 

mentam na dominação de um grupo sobre 

outro. E$sa dominação pode ser de tal 

forma intensa que não deixa ao grupo 
subordinado nenhuma alternativa senão 

o de aculturar-se". 

(Felipe J. Lindoro, pág. 19, Dicioná 

rio de Ciências Sociais,· Fundação Ge 

túlio Vargas/MEC, 1 986) . 1 •• ~ 

\ 

60. , Se antropologicamente, o conceito de ~n~e- 
gração já não é suficientemente acabado para retratar~ reÍ~çjo·· 
que pretende estabelecer entre ·os índios e a sociedade que " os 
envolve, menos ainda o é através da idéia de "aculturação"_. 
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IV - CONCLUSJ\O 

Face ao exposto, reitera-se o pedido inic! 
alrnente formulado, para que V. Exci? se digne em argüir a i~ 

constitucionalidade dos Decretos n9s 94.945 e 94.946, de 23.09.· 
87, haja visto que: 

a) o primeiro Decreto, de n9 94.945, ao r~ 

tirar da FUNAI o seu poder de iniciati- 
va e orientação do processo administra 

tivo de demarcação de terr~ indígena , :· 
altera ilegalmente dispositivo de 'lei.·'· 

federal - art. 19 da Lei nQ 6.001/73; 

b) o segundo Decreto, de n9 94.946, ao ig 
serir uma distinção entre índio acultu 

rado e não aculturado, inexistente na 

Lei, fixa uma classificação de terra ~ 

cupada ou habitada por índios, igualmen 
te não prevista e não admitida na Lei. 

Outrossim, requer-se que V. Exci~ analise 

a possibilidade de requerer a sustação cautelar dos efeitos dos 

supra citados decretos, para que não venham, com a sua vigência, 
acarretar danos irreparáveis para as comunidades indígenas. 

No aguardo do acolhimento desta. 
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