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LOCALIZADAS EM FAIXA DE FRONTEIRA

OS FATOS
A questão objeto da presente análise foi susci
tada a partir do sobrestamento, no Ministério do Interior, da tr~
mitação de oito (08) processos administrativos de demarcação

das

terras habitadas pelo povo Tikuna, Estado do Amazonas, sob o

arg~

mento de que uma delas se situaria na faixa de fronteira do Brasil
com a Colômbia, razão pela qual o Conselho de Segurança

Nacional

deveria ser ouvido.
Dos contatos mantidos pela Presidência do CIMI
e pelos Bispos de Roraima e Ji-Paraná-RO, com o Ministro Chefe

da

Casa Militar da Presidência da República e pelas ~ideranças Tikuna
com o Secretário do Minter, representante do Conselho de Segurança
Nacional, Consultor Jurídico do Minter e representante do

Minter

no Grupo de Trabalho instituído pelo Decreto n9 88.118/83,

resu1

tou a compreensão de que a área Tikuna Evaré I não poderia ser

de

marcada administrativamente por situar-se na faixa de fronteira.
Em 15 de abril p.p. o Presidente da

República

decretou o reconhecimento estatal sobre a habitação dos Tikuna
quatro das oito áreas por este povo habitada: A.I. São

em

Leopoldo

Dec. n9 92.553, A.I. Feijoal - Dec. n9-92.554, A.I. - Bom IntentoDec. n9 92.555 e A.I. Santo Antonio - Dec. n9 92.556. Restam ainda
as outr~s quatro áreas indígenas.
Nos contatos mantidos, soube-se que o

Governo

nao demarcaria terras indigenas no trecho de 66 Km de l~rgura
linha de fronteira, não

da

aplicando o dispositivo legal que assegu-

ra como faixa de fronteira a porção de terra de 150 km de largura
da linha fronteiriça.
Desde j·ã cabe ressaltar que a solução deste c~
so terá repercussões no encaminhamento dos processos administrativos de demarcação de outras áreas, como a dos Tikun~Baniva e Yano
mami, dentre outros. Esta última área, por sinal, encontra-se
em
situação indefinidd há vários anos, sob o argumento de se situar
em faixa de fronteira. Além desse fato existe na consideração das-.au
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toridades

constituídas

cos fazem contra

as pressoes

a criação

que setores políticos

do Parque

Indígena

e econômi

~anomami.

1

Conseqüentemente necessário se faz investigar
sobre o tratamento legal dado às Faixas de Fronteira e às Terras
indígenas, para em seguida, analisá-las conjuntamente esclarecendo
sobre a legalidade do procedimento adotado pelo Governo Federal no
que se refere às terras indígenas localizadas na Faixa de Fronteira.
A LEGISLAÇÃO
Dispõe a Constituição Federal que:
"Art. 49 -Incluem-se entre os bens da União:
I - a porção de terras devolutas indispensável à segurança nacional e ao desenvolvimento nacional;

..............................................
IV - as terras ocupadas pelos silvícolas;

.................................... : ....•....

li

"Art. 89 - Compete à União:

..............................................
V - planejar e promover o desenvolvimento e a
segurança nacionai~;

.............................................

li

"Art. 87 - O Conselho de Segurança Nacional

e

o órgão de mais alto nível na assessoria
direta ao Presidente da República, para
formulação e execução da política de segu
rança nacional."
"Art. 89 - Ao Conselho de Segurança Nacional
compete:
I - estabelecer os objetivos nacionais e permanentes e as bases para a política nacio
nal;
II - estudar, no âmbito interno e externo, os
assuntos que interessem à segurança nacio
nal;
III - -indicar as áreas indispensáveis a segurança nacional e os Municípios considerados de seu interesse;
IV - dar, em relação às &reas indispensáveis
à segurança nacional, assentimento prévio
para:
a) concessão de terras, abertura de vias
de transporte e instalação de meios de
comunicação;
b) construçaõ de pontes, estradas interna

.r,

i

~
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cionais e campos de pouso; e

c) estabelecimento ou exploração de indústriqs que interessem à segurança nacional;
V - modificar ou cassar as concessões ou auto
rizações mencionadas no item anterior; e
VI - conceder licença para o funcionamento de
orgaos ou representações de entidades sin
dicais estrangel~as, bem corno autorizar a
filiação das nacionais a essas entidades."
"Art ." 91 - As Forças

Armadas, essenciais à e-

xecução da política de segurança nacional,
destinam-se à defesa da Pátria e a garantia dos poderes constituídos,.da J,ei 'e da -ordem''
"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei
federal determinar, a eles cabendo a sua
posse permanente e ficando reconhecido

o

seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades
nelas existentes.
§ 19 - Ficam declaradas a nulidade a

ex-

tinção dos efeitos jurídicos de qualquer
natureza que tenham por objeto o domínio,
a posse ou a ocupação de terras habitadas
pelos silvícolas.
§ 29 - A nulidade e extinção de que trata
o parágrafo anterior n~o dão aos ocupan~es--·i
direito a qualquer ação ou indenização
'

contra a União e a Fundação Nacional
índio."

j

1

do
1

Por sua vez, o Poder Legislativo definiu atra1

ves da Lei n9 6.634, de 02 de maio de 1979, reguiamentada pelo De-

1

creto n9 85.064, de 26 de agosto de 1980, que:
, "Art. 19 - f: considerada área indispensável a
~
Segurança Nacional a faixa interna de 150

.1

Km (cento e cinquenta quilômetros) de lar
gu.ra, paralela à linha divisória terrestre do território nacional,que será desLg
nada como Faixa de Fronteira.
Art. 29 - Salv~ com o assentimento prévio

do

Conselho de Segurança Nacional, será veda
da, na Faixa de Fronteira, a prática dos
atos referentes a:
I - alienação e concessão de terras públi
cas, abertura de vias de transporte e ins
talação de meios de comunicação destina-

'
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dos à exploração

de serviços

de radiodifu-

sao de sons e imagens;
II - Construção
nacionais

de pontes,

inter-

e campos de pouso;

III - estabelecimento
dústrias

estradas

ou exploração

à Segurança

que interessem

nal, assim relacionadas

em decreto

de inNaciodo

Po-

der Executivo;
IV - instalação

de empresas

rem às seguintes
a) pesquisa,

que se dedica-

atividades:

lavra, exploração

mento de recursos
les de imediata

e aproveita

minerais,

aplicação

salvo ague

na construção

civil, assim classificados·no

Código de

Mineração;
b)

colonização

e loteamento

V - transações

com imóvel rural, que impli

quem a obtenção,
mínio,

rurais;

por estrangeiros,do

do

da posse ou de quâ.lguer direito

real sobre imóvel;
VI - participação,

a qualquer

estrangeiros,

pessoa

ca, em pessoa

jurídica

de direito

habitadas

pelos índios,

de 1973

,Estatuto do índio - dispõe

natural

de

ou jurídi-

que seja titular

real sobre imóvel rural."

à demarcação

E quanto

título,

administrativa

das terras

o art. 19 da Lei n9 6.001 de 19 de dezembro
que:

" ••• por iniciativa

e sob orientação

federal de assistência
nistrativamente
processo

ao Lnd í.o , serão admi-

demarcadas,

estabelecido

do órgão

de acordo com

em decreto

o

do Poder Exe

cutivo.11
O processo

a que se refere o dispositivo

tatuto do índio vem a ser o disciplinado
23 de fevereiro

de 1983, segundo

no Decreto

dezembro
mento

§

das terras

pelos silvícolas,

17,

artigo

ocupadas

a qqe se refere

item I, da Lei n9 6.001, de 19

de 1973, será precedida

e delimitação

das áreas.

19 - A Funai,

através

e especialistas,
estudos

nQ 88.118,

de

o qual:

"Art. 2.9 - A demarcação
habitadas

do E~

procederá

o
de

de reconheci

dos seus técnicos
os levantamentos

sobre a identificação

das áreas indígenas.

ou

e delimitação

e

os
§ 29 - Concluídos os estudos preliminares
e levantamentos de campo, a definição da área
indígena,levará em conta o consenso hist6rico
sobre a antiguidade de ocupação e a situação
atual, indicando, quando for o caso, a prese~
ça de não Índios na área proposta, bem como a
existência de benfeitorias, povoados ou proje
tos oficiais.
§ 39 - A propost~ da Funai sera examinada

por um Grupo de Trabalho, composto de representantes do Ministério do Interior, Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários,
Fundação Nacional do índio e de outros órgãos
federais ou estaduais julgados c9nvenientes,
que emitirá parecer conclusivo encaminhando o
assunto à decisão final dos Ministros de Esta
do do Interior e Extraordinário para Assuntos
Fundiários.
§ 49 - Aprovada a proposta, será. encaminh~
da ao P,residenteda República o projeto de de
ereto estabelecendo os limites da área indíge
na considerada, cuja demarcação far-se-á
base no ato homologat6rio."

com

POSSIBILIDADE JURÍDICA DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS LOCALIZADAS NA FAIXA DE FRONTEIRA
Com efeito,existe a superposição da figura jurídica da Faixa de Fronteira - porção de 'terras concebida como

de

interesse estatal no seu propósito de defesa e preservação dos li1

mites territoriais do país, frente ao país limitro~e - à da terra
1

habitada pelos Índios.
A segunda, . é o resultado de constatação fática, qual seja, o da habitação de determinada comunidade.etnicamente diferenciada da que se auto-define como "nacional" e que é gen~
ricamente denominada de "indígena", sobre um espaço territorial de
finido.
Da comprovação pelo Poder Público, conforme o
processo administrativo previsto no Decreto nQ 88.118/83, de que
uma comunidade "indígena" habita determinado espaço.físico de terra, resultam para esta comunidade os direitos assegurados no art.
198 e§§ da C.F. acima transcritos - inalienabilidade, posse perma
nente, usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes nas teE
ras por ela habitada e nulidade e extinção dos efeitos jurídicos
dos atos que visem a posse, o domínio ou a ocupação da terra indígena.

----,
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A rigor, o ato administrativo emanado do Chefe
do Poder Executivo - que define o início da fase conclusiva do pr~
cesso administrativo de demarcação das terras indígenas que é a de
marcaçao física, registro em livro próprio do Serviço de Patrimônio
da União e registro no Cartório da localidade do imóvel - nada mais
é do que o reconhecimento estatal dos limites territoriais de habi
tação de uma comunidade indígena, haja visto que a presença indíge
na sobre tal ou qual trecho de terras é inquestionável, independen
do mesmo do próprio ato demarcatório.
Já a Faixa de Fronteira é uma ficção jurídica
criada pelo Estado Brasileiro, para efeito de segurança do territó
rio pátrio.
A União, a quem cabe zelar pela i~tegridade
territorial do país, elegeu a porção de terras de 150 km de largura da linha de fronteira, afirmando assim o interesse do Estado,
conduta esta que se concretiza através da fiscalização deste

tre

cho pelas Forças Armadas.
Por ser a Faixa de Fronteira uma porção de Ter
ra considerada de interesse da segurança nacional, os atos que

ci

dadãos brasileiros vierem a praticar ou demonstrarem interesse

em

praticar, na medida em que sejam um dos relacionados no art. 89 IV
da C.F. e no art. 2Q da Lei n9 6.634/79, deverão ser precedidos de
assentimento, vale dizer de concordância, do órgão de mais alto ni
vel na assessoria direta ao Presidente da República, para a formulação e execução da política de segurança nacional, que é o Conselho de Segurança Nacional.
' '

Ora, o ato de reconhecimento estatal sobre
limites de
habitação de um povo indígena não foram e por isso
I

os
nao

estão reJacionados dentre os atos cuja prática necessita de assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional. Se os legisladores constituinte e ordinário assim entendessem teriam assinalado
esta conduta dentre as demais.
Reafirme-se nesta altura, o postulado juridic~
administrativo, segundo o qual a administração pública só pode

f~

zero que está previsto em Lei e não o que não está vedado em lliei.
Dessa forma, não se pode admitir que a União
Federal, através do Conse~ho de Segurança Nacional, exorbitando
dos poderes a ele atribuídos constitu~ional e legalmente, sob argu
mento sem fundamento legal algum, impeça, através de um equivocado
\
'
assessoramento ao Presidente da República, a demarcação das terras
indigenas localizadas na Faixa de Fronteira.
Daí que:

i
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1 - os processos administrativos de demarcação de terra indígena
encaminhados pelo Minter ao Conselho de Segurança Nacional en
1

-

centram-se em flagrante desvio de tramitação administrativa,
posto que o Conselho de Segurança Nacional não tem competência
para dar assentimento prévio à demarcação de terras indígenas;
2 - no máximo, o que deve ser feito é solicitar a presença de
um
representante do Conselho de Segurança Nacional e talvez de um
representante das Forças Armadas para cientificarem-se de

que

determinadas áreas indígenas localiz~das em Faixa de Fronteira
serão demarcadas administrativamente, a fim de que adotem

as

providências legais cabíveis para o exercício da fiscalização
do território brasileiro, sem direito a opinarem sobre o mérito da questão em análise, salvo no tocante às suas atividades
constitucionais. Observe-se que a possibilidade acima exposta
pode muito bem ser suprida pela comunicação escrita da decisão
adotada pelos Ministros do Interior e Reforma e Desenvolvimento Agrário.
Lembre-se, ainda, que nas Faixas de Fronteira
nao é proibida a presença de pessoas desenvolvendo atividades as
mais variadas. Para que isso ocorra, como antes assinalado há

a

necessidade de se obter o assentimento prévio do Conselho de Segu
rança Nacional.
Não há, portanto, agora enfocado o problema
por outro prisma, razão alguma para que os povos indígenas que h~
bitaro trechos de terra,em Faixa de Fronteira, não continuem a ha
bitá-la mesmo porque a eles estão garantidos os direitos constantes do art. 198 e§§

da Constituição Federal. O ato praticado pelo/

Governo, seja por ação ou omissão que resulte no cerceamento

dos

I

índios à,· posse permanente das terras que habitam e ao usufruto
das riquezas naturais nelas existentes, terá seu efeito nulificado, por força do disposto no§

19 do art. 198 da C.F.

Neste curso de análise deve-se alertar sobre
o grande risco existente na não demarcação de terra indígena loc~
lizada em Faixa de Fronteira, pois sem o controle dessa porção de
terras pela União, com ó não reconhecimento da habitação da terra
por índios, terceiros se sentirão no direito de requererem assen~
timento prévio ao Conselho de Segurança Nacional para a prática
de algum ou de todos os atos discriminados na legislação aplicável à Faixa de Fronteira. O próprio Governo poderá despertar iE
teresse num empreendimento no local, condenando os indios lá habitantes ao extermínio.
Mas ainda assim, os povos indígenas poderão
embargar estas iniciativas em juízo sob o fundamento de serem in
constitucionais, pois agridem o previsto no art. 198 da C.F.

l

!'
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Por fim, reafirmo minha convicção, salvo melhor
juízo, que:
e

1 - inexiste fundamento legal para a não demarcação de
terra indígena em Faixa de Fronteira;
2 - a intervenção do Conselho de Segurança Nacional no so
brestamento da tramitação de processos administrativos de demarcação de terra indigena é descabida e ilegal;
·-

3 - o Presidente da República deve demarcar as terras in
dígenas localizadas em Faixa de Fronteira e as Forças Armadas devem
exercer sua função constitucional de executoras da política de se~
gurança nacional, definindo os postos de fiscalização de fronteira
bem como da -,polí'cia federal, no âmbito de sua compe+ênc í.a legal.
4 - a não demarcação da terra indígena em Faixa de Fronteira e a eventual destinação dessas terras para outros fins
que
não sejam os previstos no art. 198 da C.F. ensejarão o direito

às

comunidades indígenas lesadas, em defenderem suas terras em juízo,
ex vi do disposto no art. 37 da Lei n9 6.991/73, bem como

caberá

ao Ministério Público Federal, enquanto fiscal da ,lei, a adoção
das medidas cabíveis, além do próprio Poder Legislativo, através
de leis promoverem a garantia da posse da terra pelos povos indíge
nas localizados em Faixa de Fronteira.
t o _parecer.
Brasilia-DF, 25 de junho de 1986
-

Parecer elaborado pelo Dr. Paulo
Machado Guimarães ( OAB/DF n9 5358)
Assessor Jurídico do Conselho Indigeni~
ta Missionário.

Visto __

1f1e,,c..

.Júli(J/. ti. Gaiger
OAB/RS n9 14.898
Assessor Jurídico do Conselho Indigeni~
ta Missionário.
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