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A hist6ria das naç6es 1.ndÍgenas tem

demonstrado,
do

ao longo dos anos, os efeitos catastr6ficos resultantes
tato da população envolvente, dita desenvolvida, com
nativos, lev~ndo, em conseqüência, ~ depopulação
des autóctones.

os

das

con

povos

comunidª

No Brasil estes contatos, via de regra, têm segui
~o o mesmo obscuro roteiro, o GUe ocasionou a redução da popul~
ção silvÍco~, estimada em alguns milh6es de indivíduos~ ~poca
do descobrimento, para apenas pouco mais de 250 mil Índios

nos

dias de hoje.

são

freqüentes as notícias veiculadas na imprensa

ccntemporânea que dão conta do grau violentíssimo

como ocorrem

os avanços das fronteiras econômico-sociais, em franca

destrui

ção dos indígenas. são exemplos as inve$tidas de madeireiros em
Mato Grosso, Rondônia e Pará; invasão de fazendeiros e possei
rosno

Sul e Nordeste; e, mais recentemente, a ação

indiscrimi

nada de garimpeiros, em Roraima, concorrendo para a morte de ín
dios Yanomami.
Desde a época do Marechal Cândido Rondon
no brasileiro vem desenvolvendo esforços no sentido de

SEP Quadra 702 Sul
Edifício Lex, 3° andar
CEP 70.330 8rasllia D.F.

o GoveI
- ft

02.

FUNAI

P11nd1çlo Nl<'lon1Id" lndlo
MINt1Ttlll10 DO INTl'IIOA
GABINETE. DA ,AE810tNCIA

os ef~itos

negativos desses impactoF

intcretnicos,

culminando

com a criação da Fundaç~o Nacional do Índio - FUNAJ, instituída
pela Lei n2 5.371, de 05.12.67.
As ações da FUNAI são regidas de forma a

harmoni

zar os preceitos da Lei 5.371/67, Lei ó.001, de 19.12.73 - Est2
t

uto do índio- e do Decreto 92. 4 70,

de

18. 03. 86 - Estatuto

Fundação - com as disposições emanadas da Convenção

da

107,

n2

bre as populações indígenas e tribais, promulgada pe]o

SQ

Decreto

n2 58. 824, de 14.07.66, e de acordo com o Capítulo VIII,

Arti

gos 231 e 232 da Constituição Federal.
,

Para que V.Sa.

possa melhor apreciar o que sera
descrito e comentado adiante, destacarei alguns pontos dos di
plomas legais mencionados.
,

A FUNAI, de acordo com a Lei 5.371/67, e uma
dação, com patrimônio próprio e personalidade

Fun

jurídica de direi

to privado que tem, como finalidade básica:
"I - estabelecer as diretrizes e garantir
primento da política indigenista, baseada nos p~incÍpios

o

curn
a

sg

guir enumerados:
a) respeito

à

pessoa do Índio e às instituições e

comunidades tribais;
b) garantia à posse permanente das terras que
bitam e ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de

h~

todas

as utilidades nelas existentes;
e) preservação do equilíbrio biológico e cultural
do Índio, no seu contato com a sociedade nacional;
d) resguardo à aculturação espontânea

do

Índio,

de forma a que sua evolução sócio-econômica se processe a salvo
de mudanças bruscas; (Art. 12 item I, Lei 5.371/67), grifei.
E ainda, são atribuições da Fundação:

"II - gerir o Patrimônio Indígena, no

sentido de

sua conservação, ampliação e valorização;" (grifei).
"IV - promover a prestação da assistência

;Féd ·

4V'
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sanitária aos Índios;
dio visando

à

"V - promover a educação de base apropriada

do ín

sua progressiva integração na

nac12

sociedade

nal". (art. 12 da mesma Lei).
A forma de gestão do Patrimônio

mesmo modo, ratificada

no

artigo

1~,

é,

Indígena

item

III, do

do

Decreto

92.476/86, competindo ao Presidente da Fundação geri-lo e

estª

belecer suas normas (art. 8~ - III), tendo em vista atingir

os

seguintes objetivos:
"I

- emancipação econômica das tribos;

II

- acréscimo do patrimônio rentável;

III

-

custeio dos serviços

de

,
ao 111

assistência

dio". (art. 26).
O Estatuto do Índio, no artigo 39, define

o

que

vêm a ser os bens do Patrimônio Indígena:
1 -

11

as terras pertencentes ao domínio dos grupos

tribais ou comunidades indígenas;
II
- o usufruto exclusivo das riquezas naturais e
de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas

por

gru

pos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservã
das;

III -

os

bens móveis e imóveis, adquiridos a

qual

quer título". (grifei) ..
E, de acordo com o artigo 40, dessa Lei,

sao

os

"I - a população indígena do País, no tocante

a

titulares dó Patrimônio Indígena:
bens ou rendas pertencentes ou destinados aos

silvícolas,

discriminação de pessoas ou grupos tribais;
II - o grupo tribal ou comunidade indígena

sem
deter

minada, quanto à posse e usufru~o das terras por ele exclusivÊ
mente ocupadas ou a ele reservadas;
III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomea
do no título aquisitivo da propriedade, em relação aos ~S
tivos imóveis ou móveis".
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Vejama~ agora como o artigo
o que~

dPfine

renda

de bens

L~i

ó.001/73,

indígena:

"Art. 43. A renda indígena
cação

43 dn

e utilidades

integrantes

é a resultante da apli_

do Patrimônio

Indígena,

(gri

sob a responsabilidade do Órgão de assistência ao Índio".
fei).

§ 1~. A renda indígena
plicada

será preferencialmente

em atividades rent~ve{s ou utilizada

em

reB
programas de

assistência ao Índio". (grifei).
Ante o exposto, ressalto

a V. Sa. que as rendas

trim5nio Indígena s~o administradas pela FUNAI com
maior de levar bem-estar, desenvolvimento

o

do P-ª.

objetivo

econômico-social

saúde às comunidades nativas sob regime tutelar da União

e
(Lei

6.001/73, art. 72), assim corno estimular a produção artesànal e
as indústrias rurais, no sentido de elevar o padrão de vida
Índio, com a conveniente adaptação às condições técnicas
nas (art. 53)

do

moder

e sem fins lucrativos para o Órgão tutor.
Assim, considerando que os frutos da ge.stão do Patrim.Q.

n10 Indígena são convertidos em bens de consumo, bens duráveis,
construção de abrigos e residências nas aldeias, aquisição
equipamentos, vestimentas, -alimentos e medicamentos,

bem

para custear, em alguns casos, a educação e o tratamento
de dos silvícolas, e a produção artesanal

e

de
corno

de saú

agropecuária

seus povos, solicito os valiosos préstimos, de V.Sa., no

dos
senti

do de determinar que seja analisada, pela equipe técnica do Ban
co Central do Brasil, a possibilidade de serem liberados os
cursos da Renda do Patrimônio Indígena, depositados

em

rg

conta

bancária e bloqueados em função das medidas proferidas pelo Go
verno Federal para o ajuste econômico-administrativo da Nação.
Considerando, ainda, que de acordo com a Lei
6.001/73 - Estatuto do Índio:
"Art. 60. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena
gozam de plena isenção tributária.
Art. 61. são extensivos aos interesses do~"),º
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.

nio lndÍgcna os privilégios da Fazenda Pública, quanto

a

impf.

nhorabilidade de ben~. rendas e serviços, ações especiais,
zos processuais,

prQ

j ur o s e custas" .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
' '

"Art. ó3. Nenhuma medida judicial será

concedida

liminarmente em causas que envolvam interesse de silvícolas

ou

do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e

or

do

,

qao
de proteção
ao Ínc'lio".
.
.
Considerando que, de acordo com o artigo 28 do Dg
ereto n2 92.170/86, "responderá a Fundação pelos danos causados
pe l o s s e-u s empregados

ao

Patrimônio 1 nd Íg ena,

açao

cabendo-1 he

regressiva nos casos de culpa ou dolo".
E que alguns bancos est~o cobrando

taxas, juros.,

IOC, custas, etc., em função das recentes medidas de ajuste
Governo FedEral, encareço ainda,

a v.sa.,

que

seja

analisada

também a validade dessas cobranças, nos termos dos artigos
60, 61 e 63 da Lei 6.001/73 e que, se julgadas ilegais,
termine aos bancos, o estorno

do
n2s

se

das respectivas quantias às

d_g_
con.

tas da renda indígena.
Considerando,

finalmente, que os

recursos

finan

ceiros da renda indígena havidos em aplicações, poupanças e con
tas remuneradas assim estavam para protegê-los da ccrrosão
flacionária e pelo período mínimo necessário

à

elaboração

respectivos planos de aplicação, e qLle a não-utilização

1n
dos

desses

recursos, nas comunidades nativas beneficiadas., implicará na in
terrupção dos trabalhos da FUNAI,

que

objetivam

.desenvolver

esses grupos, fortalecendo-os e preparando-os de forma a

absoK

ver o impacto da ~ivilização com o menor prejuízo possível para
seus povos, aguardo o acolhimento de V.Sa., às ações
pleiteª
das, na certeza de estarmos contribuindo para a melhoria
das
naçoes indígenas brasileiras.
e na certeza de poder contar
a prestimosa análise desse Banco Central, com
a brevida~~
À oportunidade,
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o caso requer, apres~r.to a V.Sa.

protestos

da

rnujs

elevada'

estima e respeito.
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Anexo:
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Relação de contas bancárias da renda indígena
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COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - CORPI
RELAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL

BANCO DO BRASIL S/A
SUER 2ti REGIÃO
Agência de Campo Grande - MS
C/C

55.597.006-8 .•.......•••.••..•..•. ~ .. NCZ$

C/C

55.597.006-X

.......•..••.........•.•.

NCZS,·

1.675.182,18
, 763.465,.20

SUER 4ª REGIÃO

- Agência de Macapá - AP
C/C 100.032.748-2 .•..•......•............ NCZ$

10.520,02

Agência de Altamira - PA

e/e

15.425-3 •••.•••.••••••••••••••••••••• NCZ$ 1.302.329,25 ·

C/C 100.015.425-1 •.•..•.•.••••••••••••••• NCZS

36.303,72

C/C 110.015.424-5 ••••••..•...•••....•••.. NCZ$

155.461,44

C/C 110.015.424-3 ••.•.•..•••.••..•..••..• NCZS 1.057.937,86·

,,
·.: . ··.. -:
...i•',, ·.:·

SUER sra REGIÃO
Agência de Boa Vista - RR
C / C 3 O. 179- 5 ••. •~ •..•... ,. - •.••.•.•..•.••

- - •..•..••..••

NCZ $

66.498,92

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SEDE
Agência de Brasília - DF
C/C 10.083-0.•••••..•••••••.•••..••••••••
NCZ$

137.180,22·.

Agência de são Paulo - SP
C/C 44.152-9 ••..•••.••••.•.•....•.•.•..•. NCZ$

33.000,00

SUER 2§ REGIÃO
- Agência de Vilhena - RO
C/C 16336-8 ••••••••••••••••.••••.•••••••• NCZ$
·,,
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SUER Jo REGIÃO
- Agência de Recife - PE
· C/C

050-5

••.••.••.•..••••••.•...•••.•.•..

NCZ$

38.617,42

C/C 127-8 •••••.•••••••••••••.•••••••••••• NCZ$

2.370,19

SUER 4D REGIÃO
- Agência Projeto Cumaru - PA

Agência de Belém - PA
C/C
.r<.

SUER

5ª

504.520-1

NCZ$

14.897,07

NCZS

109.869,70

REGlÃO

Agência ·comunidade Waimiri-Atroari - AM
C/C 8591-9

BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - BRADESCO S/A
SUER
,•f

'·

21.1

REGIÃO
...t,

Agência de Vilhena - RO
C/C 634.4897-4 ..•.••..••••••..•••.••.••.• NCZ$

165.227,80

C/C 634.4849-4 ......•••..••••••••.•••..•• NCZS

19~798;27

_,>

SUER 6'1 REGIÃO
- Agência de Goiânia - GO
C/C 116.671-9 .•.••..•••....•.•...••.••... N~ZS

518.292,67
,,

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

l

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - SEDE
Agência .de Brasília - DF
C/C 190.047-6 •...•..•••••••••.•••....... NCZ$

HAMED

768.802,82

1

S SEABRA

1
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