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LEI N.0 6.001 - DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispõe sobre o Estatuto do índio. 

O Presidente da República 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

TITULO 1 
Dos Princípios e Definições 

Art. 1.0 Esta Lei regula a situação Jurídica dos índios ou silvícolas e 
das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e 
integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. 

Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a 
proteção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais 
brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como 
as condições peculiares reconhecidas nesta Lei. 

Art. 2.° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos 
órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua compe 
lência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos 
seus direitos: 

1 - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre 
que possível a sua aplicação; 

11 - prestar assistênclà aos índios e às comunidades indígenas ainda 
não integradas à comunhão nacional; 

Ili - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desen 
volvimento, as peculiaridades Inerentes à sua condição; 

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus 
meios de vida e subsistência; 

V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, propor 
cionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; 

Vi - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacio 
nal, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradi 
ções, usos e costumes; 

VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, 
os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades Indígenas; 
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VIII - utilizar a cooperação, o espfrito de iniciativa e as qualidades 
pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e 
a sua integração no processo de desenvolvimento; 

IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da Cons 
tituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o 
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
naquelas terras existentes; 

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos 
que em face da legislação lhes couberem. 

Parágrafo único. Vetado. 
Art. 3.0 Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a 

seguir discriminadas: 
1 - lndio ou Silvfcola - É todo indivíduo de origem e ascendência 

pré-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um 
grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade na 
cional; 

li - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de tamí 
lias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isolamento 
em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em contatos 
intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados. 

Art. 4.0 Os índios são considerados: 
1 - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se 

possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com ele 
mentos da comunhão nacional; 

11 - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou 
permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das 
condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de 
existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão 
necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

Ili - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e reco· 
nhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, 
costumes e tradições característicos da sua cultura. 

TITULO li 
Dos Direitos Civis e Políticos 

CAPITULO 1 
Dos Principias 

Art. 5.0 Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 145 
e 146, da Constituição Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania. 

Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo lndio 
depende da verificação das condições especiais estabelecidas nesta Lei e 
na legislação pertinente. 

Art. 6.0 Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comu 
nidades indígenas e seus efeitos, nas relações de família, na ordem de 
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sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados entra 
índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às relações 
entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, 
excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto 
nesta Lei. 

CAPÍTULO li 
Da Assistência ou Tutela 

Art. 7.0 Os índios e as comunidades indígenas ainda não 'integrados 
à comunhão nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta Lei. 

§ 1.0 Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que cou 
ber, os princípios e normas da tutela de direito comum, independendo, toda 
via, o exercício da tutela da especialização de bens imóveis em hipoteca 
legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória. 

§ 2.º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do competente 
órgão federai de assistência aos silvícolas. 

Art. 8.0 São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e 
qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido 
assistência do órgão tutelar competente. 

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que 
o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não 
lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos. 

Art. 9.0 Qualquer índio poderá requerer ao Juízo competente a sua 
liberação do regime tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da 
capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes: 

1 - idade mínima de 21 anos; 
li - conhecimento da língua portuguesa; 
111 - habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão na 

cional; 
IV - razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional. 
Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos o 

órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença 
concessiva no registro civil. 

Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, e a pedido escrito 
do interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao índio, mediante 
declaração formal, a condição de integrado, cessando toda restrição à capa 
cidade, desde que, homologado judicialmente o ato, seja inscrito no registro 
civil. 

Art. 11 . Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser de· 
clarada a emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quanto 
ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos 
membros do grupo e comprovada, em inquérito realizado pelo órgão federal 
competente, a sua plena integração na comunhão nacional. 
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Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, exigir-se-á o 
preenchimento, pelos requerentes, dos requisitos estabelecido no artigo 9.0• 

CAPÍTULO Ili 
Do Registro C_ivil 

Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios não 
integrados, serão registrados de acordo com a legislação comum, atendidas 
as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do nome, prenome 
e filiação., 

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interessado ou 
da autoridade administrativa competente. 

Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente de assistência, 
para o registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessa 
ção de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os costumes 
tribais. 

Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber, 
documento hábil para proceder ao registro civil do ato correspondente, adrnt 
tido, na falta deste, como meio subsidiário de prova. 

CAPITULO IV 
Das Condições de Trabalho 

Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores Indígenas e os 
demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias das leis 
trabalhistas e de previdência social. 

Parágrafo único. Ê permitida a adaptação de condições de trabalho 
aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio. 

Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços 
realizados com os índios de que trata o art. 4.0, 1. 

Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados 
com indígenas em processo de integração ou habitantes de parques ou 
colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de proteção 
ao índio, obedecendo, quando necessário, a normas próprias. 

§ 1.0 Será estimulada a realização de contratos por equipe, ou a do 
micilio, sob a orientação do órgão competente, de modo a favorecer a 
continuidade da vida comunitária. 

§ 2.0 Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não 
integrados, o órgão de proteção ao fndio exercerá permanente fiscalização 
das condições de trabalho, denunciando os abusos e providenciando a apli 
cação das sanções cabíveis. 

§ 3.0 O órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos 
seus quadros, de índios integrados, estimulando a sua especialização índl 
genista. 
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TfTULO Ili 
Das Terras dos fndios 

CAPITULO 1 
Das Disposições Gerais 

Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
1 - as terras ocupadás ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem 

os artigos 4.0, JV, e 198, da Constituição; 
li - as áreas reservadas de que trata o Capítulo Ili deste Título; 
IJI - as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 
Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento 

ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da 
posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. 

§ 1..0 Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos 
tribais ou comunidades Indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de 
frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa. 

§ 2. 0 Vetado. 
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão 

federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de 
acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

§ 1.0 A demarcação promovida nos termos deste artigo, homologada 
pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do Serviço 
do Patrimônio da União (S.~.U.) é do registro imobiliário da comarca da 
situação das terras. 

§ 2.° Contra a demarcação processada nos termos deste artigo não 
caberá a concessão do interdito possessório, facultado aos interessados 
contra ela recorrer à ação petitórla ou à demarcatória. 

Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante 
enumerados, poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em 
área indígena, determinada a providência por decreto do Presidente da 
República. 

§ 1.0 A intervenção poderá ser decretada: 
a) para por termo à luta entre grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar o 

extermínio da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a 
integridade do silvícola ou do grupo tribal; 

e) por imposição da segurança nacional; 
d) para a realização de obras públicas que interessem ao desenvol 

vimento nacional; 
e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala; 
1) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse 

para a segurança e o desenvolvimento nacional. 
§ 2.0 A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no de 

creto e sempre por meios suasórios, dela podendo resultar, segundo a gra 
vidade do fato, uma ou algumas das medidas seguintes: 
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a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra 
os índios; 

b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área; 
e) remoção de grupos tribais de uma para outra área. 
§ 3.0 Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo im 

possível ou desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, 
destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à anterior, 
inclusive quanto às condições ecológicas. 

§ 4.º A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida 
dos prejuízos decorrentes da remoção. 

§ 5.0 O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal 
que exercita a tutela do índio. 

Art. 21 . As terras espontânea e definitivamente abandonadas por co 
munidade indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão federal 
de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, à 
posse e ao domínio pleno da União. 

CAPITULO li 

Das Terras Ocupadas 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras 
que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 
todas as utilidades naquelas terras existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste 
artigo, são bens inalienáveis da União (artigos 4.0, IV, e 198, da Constituição 
Federal). 

Art, 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva 
da terra, que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém 
e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência ou eco 
nomicamente útil. 

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende 
o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de todas as 
utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da explo 
ração econõmica de tais riquezas naturais e utilidades. 

§ 1.º Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus 
acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais 
compreendidos nas terras ocupadas. 

§ 2.º É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas 
áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as 
medidas de polícia que em relação a ele eventualmente tiverem de ser 
aplicadas. 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à 
posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, 
da Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será assegurado 
pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à situação atual 
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e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, sem prejuízo das 
medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar qualquer 
dos Poderes da República. 

CAPITULO Ili 
Das Areas Reservadas 

Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território 
nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam 
viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utrllzação 
das riquezas naturais dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições 
legais. 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se 
confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas, podendo organi 
zar-se sob uma das seguintes modalidades: 

a) reserva !ndfgena; 
b) parque indígena; 
e) colônia agrícola indígena; 
d) território federal indígena; 

Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servir de habitat a 
grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência. 

Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, 
cujo grau de integração permita assistência econômica, educacional e sani 
tária dos órgãos da União, em que se preservem as reservas de flora e fauna 
e as belezas naturais da região. 

§ 1.0 Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, 
usos, costumes e tradições dos índios. 

§ 2.0 As medidas de polícia, necessária à ordem interna e à preser 
vação das riquezas existentes na área do parque, deverão ser tomadas por 
meios suasórios e de acordo com o interesse dos índíos que nela habitem. 

§ 3.0 O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao 
regime de propriedade, usos e costumes tribais, bem como às normas admi 
nistrativas nacionais, que deverão ajustar-se aos interesses das comunida 
des indígenas. 

Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração 
agropecuária, administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convi 
vam tribos aculturadas e membros da comunidade nacional. 

Art. 30. Território federal indígena é a unidade administrativa subordi 
nada à União, instituída em região na qual pelo menos um terço da popula 
ção seja formado por índios. 

Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, no que couber, 
às áreas em que a posse decorra da aplfcação do artigo 198, da Consti 
tuição Federal. 
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CAPITULO IV 
Das Terras de Domínio Indígena 

Art. 32'. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indíge 
na, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisi 
ção do domínio, nos termos da legislação civil. 

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez 
anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir 
lhe-á a propriedade plena. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do 
domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que 
trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. 

CAPITULO V 
Da Defesa das Terras Indígenas 

Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a 
colaboração das Forças Armadas e Auxlliares e da Polícia Federal, para 
assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas comuni 
dades indígenas. 

Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa 
judicial ou extrajudlcial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indí 
genas. 

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União 
adotar as medidas administrativas ou propor, por intermédio do Ministério 
Público Federal, as medidas judiciais adequadas à proteção da posse dos 
silvícolas sobre as terras que habitem. 

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo 
forem propostas pelo órgão federal de assistência, ou contra ele, a União 
será I itisconsorte ativa ou passiva. 

Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legí 
timas para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a 
assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção ao índio. 

Art. 38. As terras Indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá 
recair desapropriação, salvo o previsto no artigo 20. 

TITULO IV 
Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena 

Art. 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena: 
1 - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comu 

nidades indígenas; 
li - O usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilida 

des existentes nas terras ocupadas por grupt" tribais ou comunidades indí 
genas e nas áreas a eles reservadas; 

Ili - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título. 
Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena: 
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1 - a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas perten 
centes ou destinadas aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou 
grupos tribais; 

li - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à 
posse e usufruto das terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele 
reservadas; 

Ili - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisi 
tivo da propriedade, em relação aos respectivos imóveis ou móveis. 

Art. 41. Não integram o Patrimônio lndfgena: 
1 - as terras de exclusiva posse ou domfnio do índio ou silvícola, 

individualmente considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais 
e utilidades; 

11 - a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso 
pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca 
e coleta ou do trabalho em geral dos silvícolas. 

Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio Indí 
gena, propiciando-se, porém, a participação dos silvícolas e dos grupos 
tribais na administração dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado 
o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício. 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimônio Indígena será 
permanentemente atualizado, procedendo-se à fiscalização rigorosa de sua 
gestão, mediante controle interno e· externo, a fim de tornar efetiva a respon 
sabilidade dos seus administradores. 

Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e 
utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, sob a responsabilidade do 
órgão de assistência ao índio. 

§ 1.0 A renda indígena será preferencialmente reaplicada em ativida 
des rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio. 

§ 2.0 A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá principal 
mente em benefício da comunidade que produziu os primeiros resultados 
econômicos. 

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silví 
colas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício 
da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas. 

Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes 
aos índios, ou do domínio da União, mas na posse de comunidades indígenas, 
Iar-sa-á nos termos da legislação vigente, observado o disposto nesta Lei. 

§ 1.0 O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistên 
cia aos índios, representará os interesses da União, como proprietário do 
solo, mas a participação no resultado da exploração, as indenizações e a 
renda devida pela ocupação do terreno, reverterão em benefício dos índios 
e constituirão fontes de renda indígena. 

§' 2.0 Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem 
estar dos silvícolas, a autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas 
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posses tribais, estará condicionada a prévio entendimento com o órgão 
de assistência ao lndlo. · 

Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas consideradas· em 
regime de preservação permanente, de acordo com a letra g ·e § 2.0, do 
artigo 3.0, do Código Florestal, está condicionado à existência de programas 
ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na · exploração 
agropecuária, na indústria ou no reflorestamento. 

TITULO V 

Da Educação, Cultura e Saúde 

Art. 47. Ê assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comuni 
dades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão. 

Art. 48. Estende-se à população indígena, com as necessãrias adapta 
ções, o sistema de ensino em vigor no Pais. 

Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que 
pertençam, e em português, salvaguardado o uso da primeira. 

Art. 50. A educação do índio será orientada para a integração na 
comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos pro 
blemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamen 
to das suas aptidões individuais. 

Art. 51 • A assistência aos menores, para fins educacionais, será 
prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal. 

Art. 52. Será proporcionada ao índio a formação profissional adequa 
da, de, acordo com o seu grau de aculturação. 

Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no 
sentido de elevar o padrão de vida do índio com a conveniente adaptação 
às condições técnicas modernas. 

Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde faculta 
dos à comunhão nacional. 

Parágrafo unico. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, 
deve ser assegurada ao silvícola especial assistência dos poderes públicos, 
em estabelecimentos a esse fim destinados. 

Art. 55. O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, 
atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades 
beneficiadas. 

TITULO VI 
Das Normas Penais 

CAPITULO 1 
Dos Princípios 

Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a pena 
deverá ser atenuada e na sua aplicação o juiz atenderá também ao grau 
de integração do slfVícola. 
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Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpri 
das, se possível, em regime especial de semillberdade, no local de funcio 
namento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da 
habitação do condenado. 

Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo 
com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os 
seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida 
em qualquer caso a pena de morte. 

CAPITULO li 
Dos Crimes Contra os fndios 

Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indlgena: 
1 - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais 

indígenas, vlllpendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, a sua prática. 
Pena - detenção de um a três meses; 

li - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de prcpa 
ganda turística ou de exibição para fins lucrativos. Pena - detenção de 
dois a seis meses; 

Ili - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a dissemina 
ção de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não integra 
dos. Pena - detenção de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas de 
um terço, quando o crime for praticado por funcionário ou empregado do 
órgão de assistência ao índio. 

Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costu 
mes, em que o ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, 
a pena será agravada de um terço. 

TITULO VII 
Disposições Gerais 

Art. 60. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena gozam de plena 
isenção tributária. 

Art. 61 . São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os 
privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas 
e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas. 

Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídi 
cos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a 
posse ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades 
indígenas. 

§ 1.0 Aplica-se o disposto neste artigo às terras que tenham sido deso 
cupadas pelos índios ou comunidades Indígenas em virtude de ato ilegítimo 
de autoridade e particular. 
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§ 2.0 Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o 
órgão de assistência ao índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e 
extinção de que trata este artigo, ou de suas conseqüências econômicas. 

§ 3.0 Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão 
de assistência ao índio, será permitida a continuação, por prazo razoável, 
dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data desta Lei, desde 
que a sua extinção acarrete graves conseqüências sociais. 

Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em 
causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, 
sem prévia audiência da União e do órgão de proteção ao índio. 

Art. 64. Vetado. 
Parágrafo único. Vetado. 
Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarca 

ção das terras indígenas, ainda não demarcadas. 
Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar 

as normas da Convenção 107, promulgada pelo Decreto n.? 58.824, de 14 
de julho de 1966. 

Art. 67. Ê mantida a Lei n.0 5. 371, de 5 de dezembro de 1967. 
Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo 

gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de dezembro de 1973; 152.º da Independência e 85.0 da 
República. - EM[LIO G. M~DICI - Alfredo Buzaid - Antônio Delfim Netto 
- José Costa Cavalcantl. 

Publicado no Diário Oficial de 21 de dezembro de 1973. 
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LEI N.0 5.371 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 

Autoriza a instituição da "Fundação Nacional do [ndio" e dá 
outras providências. 

Art. 1.° Fica o Governo Federal au 
torizado a instituir uma fundação, com 
patrimônio próprio e personalidade ju 
rídica de direito privado, nos termos da 
lei civil, denominada "Fundação Na 
cional do índio", com as seguintes fi 
nalidades: 

1 - estabelecer as diretrizes e ga 
rantir o cumprimento da política indi 
genista, baseada nos princípios a se- 
guir enumerados: , 

a) respeito à pessoa do índio e às 
instituições e comunidades tribais; 

b) garantia à posse permanente 
das terras que habitam e ao usufruto 
exclusivo dos recursos naturais e de 
todas as utilidades nelas existentes; 

e) preservação do equilíbrio bioló 
gico e cultural do índio, no seu con 
tacto com a sociedade nacional; 

d) resguardo à aculturação espon 
tânea do índio, de forma a que sua 
evolução sócio-econômica se proces 
se a salvo de mudanças bruscas; 

11 - gerir o Patrimônio Indígena, no 
sentido de sua conservação, amplia 
ção e valorização; 

Ili - promover levantamentos, aná 
lises, estudos e pesquisas cientificas 
sobre o índio e os grupos sociais in 
dígenas; 

IV - promover a prestação da as 
sistência médico-sanitária aos índios; 

V - promover a educação de base 
apropriada do índio visando à sua pro 
gressiva integração na sociedade na 
cional; 

VI - despertar, pelos Instrumentos 
de divulgação, o interesse coletivo pa 
ra a causa indigenista; 

VII - exercitar o poder de polícia 
nas áreas reservadas e nas matérias 
atinentes à proteção do índio. 

Parágrafo único. A Fundação exer 
cerá os poderes de representação ou 
assistência jurídica inerentes ao regi 
me tutelar do índio, na forma estabe 
lecida na legislação civil comum ou 
em leis especiais. 

Art. 2.0 O patrimônio da Funda 
ção será constituído: 

1 - pelo acervo do Serviço de Pro 
teção aos I ndios (S. P. 1. ), do Conse 
lho Nacional de Proteção aos lndlos 
(C. N. P .1.) e do Parque Nacional do 
Xingu (P.N.X.); 

li - pelas dotações orçamentárias 
e créditos adicionais que lhe forem 
atribuídos; 

Ili .- pelas subvenções e doações 
de pessoas físicas, entidades públicas 
e privadas, nacionais, estrangeiras e 
internacionais; 

IV - pelas rendas e emolumentos 
provenientes de serviços prestados a 
terceiros. 

V - pelo dizimo de renda líquida 
anual do Patrimônio Indígena. 

§ 1.0 Os bens, rendas e serviços 
da Fundação são isentos de impostos 
federais, estaduais e municipais, de 
conformidade com a letra "c", item 
Ili, do art. 20 da Constituição. 

§ 2.0 O orçamento da União, con 
signará, em éada exercício, recursos 
suficientes ao atendimento das despe 
sas da Fundação. 
§ 3.0 A Fundação poderá promover 

a obtenção de cooperação financeira 
e assistência técnica internas ou ex- 
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ternas, públicas ou privadas, coorde 
nando e adequando a sua aplicação 
aos planos estabelecidos. 

Art. 3.0 As Rendas do Patrimônio 
Indígena serão administradas pela 
Fundação tendo em vista os seguin 
tes objetivos: 

1 - emancipação econômica das tri 
bos; 

li - acréscimo do patrimônio ren 
tável; 

Ili - custeio dos serviços de assis 
tência ao índio. 

Art. 4.0 A Fundação terá sede e 
foro na Capital Federal e se regerá 
por Estatutos aprovados pelo Presi 
dente da República. 
§ 1. 0 A Fundação será adminis 

trada por um Conselho Diretor, com 
posto de pessoas de ilibada reputa 
ção, representantes de órgãos públi 
cos ou entidades interessadas e esco 
lhidas na forma dos Estatutos. 
§ 2.0 A Fundação ficará vinculada 

ao Ministério do Interior, ao qual cabe 
rá promover o ato de sua instituição, 
nos termos da Lei. 

Arl. 5.0 A Fundação, independente 
mente da supervisão ministerial pre 
vista no Decreto-Lei n.? 200 (•), de 
25 de fevereiro de 1967, prestará con 
tas da gestão do Patrimônio Indígena 
ao Ministério do lnte•ior. 

Parágrafo uruco . Responderá a 
Fundação pelos danos que os seus 
empregados causem ao Patrimônio In 
dígena, cabendo-lhe ação regressiva 
contra o empregado responsável, nos 
casos de culpa ou dolo. 

Art. 6.0 Instituída a Fundação, fi 
carão automaticamente extintos o Ser 
viço de Proteção aos Indios (S. P .1. ), 
o Conselho Nacional de Proteção aos 
índios (C.N.P.1.) e o Parque Nacio 
nal do Xingu (P.N.X.). 

Art. 7.0 Os quadros de pessoal dos 
órgãos a que se refere o artigo ante 
rior serão considerados em extinção, 
a operar-se gradativamente, de acordo 
com as normas fixadas em Decreto. 
§ 1.0 Os servidores dos quadros 

em extinção passarão a prestar servi 
ços a Fundação, consoante o regime 
legal que lhes é próprio, podendo, en 
tretanto, optar pelo regime da legisla 
ção trabalhista, a juízo da Diretoria da 
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Fundação, conforme normas a serem 
estabelecidas em Decreto do Poder 
Executivo. 
§ 2.0 O tempo de serviço prestado 

à Fundação em regime trabalhista, na 
forma do parágrafo anterior, será con 
tado como de serviço público para os 
fins previstos na legislação federal. 

§ 3.º A Fundação promoverá o 
aproveitamento em órgãos federais e, 
mediante convênio nos Estados e Mu 
nicípios, dos servidores referidos nes 
te artigo, que não forem considerados 
necessários aos seus serviços, tendo 
em vista o disposto no artigo 99 do 
Decreto-Lei n.? 200, de 25 de fevereiro 
de 1967. 
Art. 8.0 A Fundação poderá requi 

sitar servidores federais, estaduais e 
municipais, inclusive autárquicos, na 
forma da legislação em vigor. 

Parágrafo único. Os servidores re 
quisitados na forma deste artigo pode 
rão optar ·pelo regime trabalhista pe 
culiar à Fundação, durante o período 
em que permaneçam à sua disposição, 
contando-se o tempo de serviço as 
sim prestado para efeito de direitos e 
vantagens da função pública. 
Art. 9.0 As dotações orçamentá 

rias consignadas ao Serviço de Prote 
ção aos índios (S.P.I.), ao Conselho 
Nacional de Proteção aos índios 
(C.N.P.1.), e ao Parque Nacional do 
Xingu (P. N .X.), no Orçamento da 
União, serão automaticamente trans 
feridas para a Fundação, na data de 
sua instituição. 
Ar!. 10. Fica a Fundação autoriza 

da a examinar os acordos, convênios, 
contratos e ajustes firmados pelo 
S. P . 1. , e . N . P . 1. , e P. N . X. , poden 
do ratificá-los, modificá-los ou rescindi 
los, sem prejuízo ao direito adquirido 
por terceiros, ao ato jurídico perfeito 
e à coisa julgada, nos termos do art. 
150 e §§ 3.0 e 22 da Constituição do 
Brasil. 
Parágrafo único. Vetado. 
Art. 11. São extensivos à Funda 

ção e ao Patrimônio Indígena os pri 
vilégios da Fazenda Pública, quanto 
à impenhorabilidade de bens, rendas 
e serviços, prazos processuais, ações 
especiais e exclusivas, juros e custas. 
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Art. 12. Cumpre à Fundação elabo 
rar e propor ao Poder Executivo An 
teprojeto de lel, a ser encaminhado 
ao Congresso, sobre o Estatuto legal 
do Jndio Brasileiro. 

Art. 13. No prazo de 30 (trinta} 
dias, a contar da publicação desta 
Lei, o Ministro do Interior, ouvida a 
Procuradoria-Geral da República, sub- 

meterá ao Presidente da República o 
projeto dos Estatutos da Fundação 
Nacional do índio. 
Art. 14. Esta lei entrará em vigor 

na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

A. COSTA E SILVA - Presidente 
da República. 

Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1967. 

DECRETO-LEI N.0 423 - DE 21 DE JANEIRO DE 1969 

Dá nova redação ao art. 4.0 da Lei n.0 5. 371, de 5 de dezembro 
de 1967. 

O Presidente da República, no uso 
das atribuições que lhe confere o § 
1.º do art. 2.0 do Ato Institucional n.? 
5, de 13 de dezembro de 1968 e tendo 
em vista o Ato Complementar n.0 38, 
de 13 de dezembro de 1968, decreta: 

Art. 1.0 O art. 4.0, e seus parágra 
fos, da Lei n.0 5. 371, de 5 de dezem 
bro de 1967, que autoriza a lnstltul 
ção da Fundação Nacional do índio 
(F. N. 1.) e dá outras providências, 
passam a vigorar com a seguinte re 
dação: 

"Art. 4.0 A Fundação terá sede 
e foro na Capital Federar e se 

regerá por Estatutos aprovados 
pelo Presidente da República. 
Parágrafo único. A Fundação 
ficará vinculada ao Ministério do 
Interior, nos termos do Decreto 
to-lei n.0 200-67." 

Art. 2. 0 Este Decreto-lei entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrá- 
rio. 

Brasília, 21 de janeiro de 1969; 148.0 
da Independência e 81.º da República. 
A. COSTA E SILVA - Afonso A. 
Lima. 

Publicado no Diário Oficial de 22 janeiro de 1969. 
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DECRETO N.0 68.377 - DE 19 DE MARÇO DE 1971 

Dá nova redação aos Estatutos da Fundação Nacional do indio. 

O Presidente da República, no uso 
das atribuições que lhe confere o art. 
81, item Ili, da Constituição e tendo 
em vista o. disposto no art. 28 dos Es 
tatutos da Fundação Nacional do lndio, 
aprovado pelo Decreto n.? 62 .196, de 
31 de janeiro de 1968, decreta: 

Art. 1.0 Os Estatutos da Fundação 
Nacional do índio passam a vigorar 
com a seguinte redação: 

"ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO 
NACIONAL DO iNDIO" 

CAPÍTULO 1 
Da Instituição 

Art. 1.0 A Fundação Nacional do 
índio, instituída em conformidade com 
a Lei n.? 5. 371, de 5 de dezembro de 
1967, como pessoa jurídica de direito 
privado, com patrimônio próprio, nos 
termos da lei civil, reger-se-á por es 
tes Estatutos. 

Parágrafo único. A Fundação Na 
clonal do índio, vinculada ao Ministé 
rio do Interior, tem sede e foro na Ca 
pital Federal. 

Art. 2.0 São finalidades da Funda 
ção Nacional do lndlc: 

1 - estabelecer as diretrizes e ga 
rantir o cumprimento da política indi 
genista, baseada nos princípios a se 
guir enumerados: 

a) respeito à pessoa do índio e às 
instituições e comunidades tribais; 

b) garantia à inalienabilidade e à 
posse das terras habitadas pelos ín 
dios e ao usufruto exclusivo das rique 
zas naturais e de todas as utilidades 
nelas existentes; 
e} preservação do equilíbrio bioló 

gico e cultural do Indlo, no seu con 
tacto com a sociedade nacional; 

d) resguardo à aculturação espon 
tânea do índio, de forma a processar 
se sua evolução sócio-econômica a 
salvo de mudanças bruscas; 

li - gerir o patrimônio indígena no 
'sentido de sua conservação, amplia 
ção e valorização; 
Ili - promover levantamentos, aná 

lises, estudos e pesquisas científicas 
sobre o índio e os grupos sociais in 
dígenas; 

IV - promover a prestação de as 
sistência médico-sanitária aos índios; 

V - promover a educação de base 
apropriada ao índio, visando à sua 
progressiva integração na sociedade 
nacional; 

VI - despertar, pelos instrumentos 
de divulgação, o interesse coletivo pa 
ra a causa indigenista; 
VII - exercitar o poder de polícia 

nas áreas reservadas e nas matérias 
atinentes à proteção do índio. 
Art. 3.0 Incumbe à Fundação exer 

cer os poderes de representação ou 
assistência jurídica inerentes ao regi 
me tutelar do índio, na forma estabe 
lecida na legislação civil comum ou 
em leis especiais. 

CAPÍTULO li 
Do Patrimônio 

Art. 4.° Constituem patrimônio da 
Fundação, afeto às suas finalidades: 

1 - o acervo de bens dos extintos 
Conselho Nacional de Proteção aos 
índios, Serviço de Proteção aos ln 
dios e Parque Nacional do Xingu; 
li - as dotações orçamentárias e 

créditos adicionais ou especiais; 
Ili - as subvenções, auxílios e doa 

ções de pessoas físicas, entidades pú- 
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blfcas e privadas, nacionais, estran 
geiras e Internacionais; 

IV - os emolumentos provenientes 
de serviços prestados a terceiros; 
V - o dízimo da renda líquida 

anual do patrimônio lndígena; 
VI - as rendas de qualquer natu 

reza. 

CAPITULO 111 
Da Admlnlatraçlo 

Art, 5.0 A Fundação Naclonal do 
Tndlo terá a seguinte estrutura básica: 
a) Presidência; 
b) ôrgãos Colegiados; 
e) órgãos de Assessoramento; 
d) Superintendência Administrati 

va: 
e) Unidades Executivas, em nível 

departamental; 
1) Unidades Regionais. 
§ 1.0 O Presidente da Fundação 

é nomeado pelo Presidente da Repú 
bllca, por indicação do Ministro do 
Interior, e o Superintendente e Dire 
tores de Unidades Executivas pelo Mi· 
nistro do Interior, por Indicação do 
Presidente da Fundação. 
§ 2.0 O Regimento Interno, apro 

vado pelo Ministro do Interior, defini 
rá os órgãos da Estrutura Básica de 
Administração, podendo acrescê-la 
mediante a comprovada necessidade 
das atividades pertioontes e estabele 
cerá as Normas Gerais de funciona 
mento da Fundação. 

Art. 6.0 São atribuições do Presi 
dente da Fundação: 

1 - elaborar ou alterar, com o au 
xílio da Junta de Planejamento e Co 
ordenação, o Regimento Interno da 
Fundação submetendo-o à aprovação 
do Ministro do Interior; 

rr - superintender os serviços ad 
ministrativos e gerir o Patrimônio In 
dígena; 

111 - representar a Fundação, judi 
cial e extrajudlclalmente; 

IV - Decidir sobre a aquisição e 
alienação de bens lmóvels da Funda 
ção, ouvidos a Junta de Planejamen 
to e Coordenação e o Conselho Cura 
dor; 
V - Assinar convênios, acordos, 

ajustes e contratos; 
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VI - Baixar instruções sobre o po 
der de polícia nos territórios trlbais, 
no sentido de resguardar a liberdade, 
a segurança, a ordem, os costumes e 
a propriedade dos silvícolas; 

Vil - Elaborar, auxiliado pela Jun 
ta de Planejamento e Coordenação e 
submeter à aprovação do Ministro do 
Interior o Regulamento do Pessoal da 
FUNAI, cuja contratação e remunera 
ção deverão observar as condições do 
mercado de trabalho e as diretrizes 
da politica salarial do Governo. 
VIII - Fixar, com fundamento no 

poder de polfcia atribuído em lei, pre 
ços de licença para o ingresso, trãn 
sito e exercício de atividades permiti 
das nos territórios indfgenas: 

IX - Delegar atribuições e consti 
tuir mandatários; 

X - Admitir e _ dispensar pessoal, 
bem como prover as funções de con 
fiança, ressalvado o disposto no § 1.0 
do art. 5. 0 destes Estatutos; 

XI - Apresentar, trlmestralmente, ao 
Conselho Curador, os balancetes das 
contas da Fundação e do Patrimônio 
Indígena, acompanhados de Informa 
ções supletivas e relatórios dos traba 
lhos realizados ou em realização; 

XII - Apresentar ao Conselho Cura 
dor as prestações de contas anuais 
da Fundação e do Patrimônio Indíge 
na, acompanhadas de circunstanciados 
relatórios; 

Xlll - Presidir o Conselho lndige 
nista e a Junta de Planejamento e Oo 
ordenação. 
§ 1.0 O Presidente da Fundação 

será auxiliado, no que concerne ao 
planejamento e coordenação das ati 
vidades, por uma Junta de Planeja 
mento e Coordenação, integrada pelo 
Superintendente e pelos Diretores das 
Unidades Executivas previstas neste 
Decreto. 
§ 2.0 A Junta de Planejamento e 

Coordenação terá suas funções defi 
nidas no Regimento Interno da Funda 
ção. 

Art. 7.0 O Presidente da Fundação 
contará com o apoio técnico, científi 
co e cultural do Conselho lndigenista. 

Art. s.0 O Conselho lndigenista 
constituir-se-á de sete membros no 
meados pelo Presidente da República, 
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por indicação do Ministro do Interior, 
com mandato de dois anos. 

§ 1.0 A escolha dos Integrantes do 
Conselho lndigenista recairá em pes 
soas de comprovado conhecimento da 
problemática indigenlsta. 
§ 2.0 O Ministro do Interior pode 

rá convidar entidades públicas ou 
privadas de caráter cultural ou cientí 
fico, para participarem das reuniões 
do Conselho lndigenista. 
§ 3.0 No caso de vacância em 

qualquer de seus graus, obedecidas 
as disposições legais pertinentes, no 
vos membros serão nomeados apenas 
para cumprimento do restante do man 
dato correspondente. 

Art. 9.0 São atribuições do Conse 
lho lndigenista: 

1 - Propor as diretrizes da política 
indigenlsta, baseada nos princípios 
enumerados no art. 2.0, item I; 

11 - Estudar e propor os meios de 
assegurar aos índios a lnalienabilida 
de e a posse permanente das terras 
que habitam e o usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utili 
dades nelas existentes; 

111 - Sugerir providências no senti 
do da conservação, ampliação e valo 
rização do Patrimônio Indígena; 

IV - Apresentar planos para a rea- 
1 ização de levantamentos, análises e 
pesquisas científicas sobre o índio e 
os grupos sociais indígenas; 

V - Colaborar, por estudos e su 
gestões, com o Presidente da Funda 
ção, nas atividades de assistência 
médico-sanitárias e de educação do 
índio; 

VI - Despertar o interesse coletivo 
para a causa indigenista; 

Vil - Opinar sobre os assuntos de 
natureza técnica, científica ou cultural 
que lhe forem submetidos pelo Presi 
dente da Fundação; 

VIII - Oferecer sugestões e apro 
var recomendações e soluções sobre 
as matérias de interesse da Funda 
ção; 

IX - Elaborar o seu Regimento ln 
terno e submetê-lo à aprovação do Mi 
nistro do Interior. 

Art. 10. O Conselho lndigenista 
reunir-se-à ordinariamente, duas ve 
zes por mês, e, extraordinariamente, 

sempre que convocado por seu Presi 
dente. 
§ 1.0 O Conselho funcionará com 

a presença de cinco membros, no mí 
nimo, e as dellberações serão toma 
das por maioria. 
§ 2.0 O Presidente terá o voto de 

qualidade, em caso de empate, nas 
deliberações do Conselho. 

§ 3.0 Ao Vice-Presidente, eleito 
pela maioria absoluta do Conselho, 
caberá substituir o Presidente, nas 
reuniões do órgão, quando das suas 
faltas e Impedimentos ocasionais. 
§ 4.0 Os membros do Conselho 

perceberão, por sessão, até o máximo 
de quatro por mês, gratificação fixa 
da pelo Ministro do Interior, na forma 
estabelecida na legislação vigente. 

CAPTTULO IV 
Do Regime Financeiro e da 

Fiscalização 

Art. 11 . O exercício financeiro 
coincidirá com o ano civil. 

Art. 12. A prestação de contas 
anual da Fundação bem como da ges 
tão do Patrimônio Indígena será feita 
ao Conselho Curador até o dia 28 de 
fevereiro e constará, entre outros, dos 
seguintes elementos; 

a) balanço patrimonial; 
b) balanço econômico; 
e) balanço financeiro; 
d) quadro comparativo entre a re 

ceita realizada e a receita estimada; 
e) quadro comparativo entre a des 

pesa realizada e a despesa fixada. 
§ 1. 0 As prestações de contas, de 

pois de aprovadas pelo Conselho 
Curador, serão encaminhadas ao Mi 
nistro do Interior para apreciação. 

§ 2.0 O Ministro do Interior apro 
vará as contas da gestão do Patrimô 
nio Indígena e encaminhará as da 
Fundação ao Tribunal de Contas da 
União. 

Art. 13. O Conselho Curador, ór 
gão de fiscalização da administração 
econômica da Fundação, será compos 
to de cinco membros, de nível supe 
rior, de preferência economistas, ba 
charéis em ciência contábil ou audito 
res, representando os seguintes ór· 
gãos: 
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1 - Ministério do Interior; 
li - Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
Ili - Ministério da Fazenda; 
IV - Banco do Brasil S.A.; 
V - Banco da Amazônia S.A. 
§ 1.0 Os membros do Conselho 

Curador serão nomeados pelo Presi 
dente da República, encaminhadas as 
Indicações respectivas pelo Ministro 
de Estado. 
§ 2.0 O mandato dos membros do 

Conselho Curador será de dois anos, 
vedada a recondução. 
§ 3.0 Os membros do Conselho 

Curador perceberão, por sessão, até 
o máximo de quatro por mês, gratifi 
cação fixada pelo Ministro do Interior, 
na forma estabelecida pela legislação 
vigente. 
§ 4.0 No caso de vacância em 

qualquer de seus graus, obedecidas 
as disposições legais pertinentes, no 
vos membros serão nomeados apenas 
para cumprimento do restante do 
mandato correspondente. 

Art. 14. São atribuições do Con 
selho Curador: 

1 - apreciar os atos de aquisição e 
allenação de bens imóveis da Funda 
ção; 

li - aprovar os balancetes trimes 
trais, o balanço anual e as prestações 
de contas da Fundação; 

Ili - aprovar as contas da Funda 
ção relativas à gestão do Patrimônio 
Indígena; 

IV - atender às consultas encami 
nhadas pelo Presidente sobre assun 
tos da sua competêncla; 

V - requisitar e examinar, a qual 
quer tempo, documentos, livros ou 
papéis relacionados com a adminis 
tração econômica da Fundação e do 
Patrimônio Indígena; 
VI - adotar e fazer cumprlr as me 

didas necessãrias ao desempenho de 
suas atribuições; 
VII - elaborar o seu Regimento ln 

terno e submetê-lo à aprovação do Mi 
nistro do Interior. 

Art. 15. O Conselho Curador reu 
nlr-se-á, ordinariamente, duas vezes 
por mês "· extraordinariamente, quan 
do convocado pelo seu Presidente. 
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§ 1.0 O Presidente do Conselho 
Curador será o representante do Mi 
nistério do Interior, cabendo-lhe, além 
do seu próprio, o voto de qualidade. 
§ 2.0 O Conselho funcionará com 

a presença de três membros no míni 
mo e as deliberações serão tomadas 
por maioria. 
§ 3.0 Implica em perda de manda 

to de membros do Conselho Curador a 
ausência injustificada a três sessões 
consecutivas ou a cinco alternadas. 

CAPITULO V 
Da Gestão do Patrimônio Indígena 

Art. 16. Os bens e rendas do Pa 
trimônio Indígena serão administrados 
pela Fundação, tendo em vista os se· 
guintes objetivos: 

1 - emancipação econômica das 
tribos; 
li - acréscimo de patrimônio ren 

tável; 
Ili - custeio dos serviços de assis 

tência ao índio. 
Art. 17. O plano de aplicação das 

rendas do Patrimônio Indígena, distin 
to do orçamento-programa da Funda 
ção, será anual e previamente subme 
tido ao Ministro do Interior. 

Art. 18. A Fundação, independen 
temente da supervisão ministerial 
prevista no Decreto-lei n.? 200, de 25 
de fevereiro de 1967, prestará contas 
da gestão do Patrimônio Indígena ao 
Ministro do Interior. 

· Parágrafo único. A prestação de 
contas prevista neste artigo se fará 
sem prejuízo da simultaneidade, sepa 
radamente da prestação de contas da 
Fundação. 

Art. 19. Responderá a Fundação 
pelos danos causados pelos seus 
empregados ao Patrimônio Indígena, 
cabendo-lhe ação regressiva contra o 
empregado responsável, nos casos de 
culpa ou dolo. 

Art. 20. São distintas a contabili 
dade da Fundação e a do Patrimônio 
Indígena, esta realizada preferente 
mente por empresa especializada, me 
diante escolha em concorrência públi 
ca, aprovada pelo Presidente da Funda 
ção. 

Parágrafo único. A adjudicação 
dos serviços de contabilidade previs· 
ta neste artigo não excederã o prazo 
de cinco anos. 

CAPITULO VI 
Disposições Finais 

Art. 21. O prazo de duração da 
Fundação é indeterminado. 

Art. 22. O regime jurídico do pes 
soal da Fundação é o da legislação 
trabalhista. 

Art. 23. Os serviços da Fundação 
serão atendidos: 

a) por servidores do seu quadro 
próprio, sob o regime da legislação do 
trabalho; 

b) por servidores dos quadros, em 
extinção, do Conselho Nacional de 
Proteção aos lndios - CNPI, do Ser 
viço de Proteção aos lndios - SPI e 
do Parque Nacional do Xingu - PNX 
na forma do disposto no art. 7.0 e seus 
parágrafos, da Lei n.0 5.371, de 5 de 
dezembro de 1967 e na regulamenta 
ção pertinente; 

e) por servidores federais, esta 
duais, municipais e do Distrito Federal, 
inclusive autárquicos, requisitados na 
conformidade da legislação em vigor. 

Art. 24. A Fundação promoverá <" 
medição, demarcação e registro de 
propriedade das terras ocupadas pelos 
silvícolas. 

Art. 25. Os membros do Conselho 
lndigenista e os do Conselho Curador 
serão empossados pelo Presidente da 
Fundação. 

Art. 26. O Conselho lndigenista 
poderá realizar suas reuniões no Esta- 

do da Guanabara, a critério do Presi 
dente da Fundação, e atendendo ao 
interesse da administração. 
Art. 27. Os presentes Estatutos so 

mente poderão ser reformados, no to 
do ou em parte, por iniciativa do Mi 
nistro do Interior, do Presidente da 
Fundação ou de pelo menos 3/4 dos 
membros do Conselho Indigenista e 
do Conselho Curador aprovada a re 
forma, em qualquer caso, por decreto 
do Presidente da República. 
Art. 28. O ato de nomeação dos 

membros titulares do Conselho lndl 
genista e do Conselho Curador deslq 
nará, também, os respectivos suplen 
tes. 

Art. 29. Extinta a Fundação, seus 
bens serão destinados a entidades pú 
blicas mediante decreto do Poder 
Executivo. 

Art. 30. Os membros do Conselho 
lndigenista de acordo com a compo 
sição prevista no art. 8.0 destes Esta 
tutos, serão nomeados e empossados 
no prazo de três meses, ficando auto 
maticamente extintos os mandatos dos 
atuais Conselheiros, na data da Insta 
lação do novo Conselho." 

Art. 2.0 Este Decreto entrará em 
vigor na data de sua publicação, revo 
gadas as disposições em contrário. 

Brasília, 19 de março de 1971; 150.0 
da Independência e 83.0 da República. 

EMíLIO G. MÉDICI 
João Paulo dos Reis Venoso 
José Costa cavalcantl 

Publicado no Diário Oficial de 22 de 
março de 1971. 
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DECRETO N.0 58.824 - DE 14 DE JULHO DE 1988 

Promulga a Convenção n.0 107 sobre u populações lndlgenu 
e tribais. 

O Presidente da República, 
Havendo o Congresso Nacional 

aprovado pelo Decreto Legislativo n.0 
20, de 1965, a Convenção n.0 107 so 
bre a proteção e integração das po 
pulações Indígenas e outras popula 
ções tribais e semltribals de países 
independentes, adotada em Genebra, 
a 26 de junho de 1957, por ocasião 
da quadragésima sessão da Conferên 
cia Geral da Organização Internacio 
nal do Trabalho; 

E havendo a referida Convenção en 
trado em vigor, para o Brasil, de con 
formidade com seu art. 31, parágrafo 
3.0, a 18 de junho de 1966, Isto é, 
doze meses após a data do registro 
da ratificação brasileira na Repartição 
Internacional do Trabalho, o que se 
efetuou a 18 de Junho de 1965; 

Decreta que a referida Convenção, 
apensa por cópia ao presente Decre 
to, seja executada e cumprida tão il'l< 
teiramente como nela se contém. 

H. CASTELLO BRANCO - Presiden 
te da RepúblicJ. 

CONVENÇAO N.0 107 

Convenção sobre a Proteção e In 
tegração das Populações lndfgenas e 
outras Populações Tribais e Semitri 
bais de Países Independentes. 

A Conferência Geral da Organiza 
ção Internacional do Trabalho convo 
cada em Genebra pelo Conselho de 
Administração da Repartição Interna 
cional do Trabalho e reunida nessa 
cidade em 5 de junho de 1957, ero 
sua quadragésima sessão; 

Depois de ter decidido aprovar di 
versas propostas relativas à proteção 
e Integração das populações indige 
nas e outras populações tribais e se 
mltrlbals de países Independentes, 
questão que constitui o sexto Item da 
ordem do dia da sessão; 

Depois de ter decidido que tais 
proposições se revestiriam da forma 
de uma convenção Internacional; , 

Considerando que a Declaração de 
Filadélfia afirma que todos os seres 
humanos têm o direito de buscar o 
progresso material e o desenvolvlmen 
to espiritual dentro da liberdade e dig 
nidade e com segurança econõmfca e 
oportunidades Iguais; 

Considerando que há nos diversos 
países Independentes populações ln 
dfgenas e outras populações tribais 
e semitrlbais que não se acham ain 
da integradas na comunidade nacio 
nal e que sua situação social, econô 
mica e cultural lhes Impede de se be 
neficiar plenamente dos direitos e 
vantagens de que gozam os outros 
elementos da população; 

Considerando que, é conveniente, 
tanto do ponto de vista humano como 
no interesse dos países Interessados, 
procurar a melhoria das condições de 
vida e trabalho dessas populações me 
diante uma ação simultânea sobre o 
conjunto de fatores que as mantive 
ram até aqui à margem do progresso 
da comunidade nacional de que fazem 
parte; 

Considerando que a aprovação de 
normas internacionais de caráter ge 
ral sobre o assunto será de molde a 
facilitar as providências Indispensáveis 
para assegurar a proteção das popu- 
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lações em Jogo, sua Integração pro 
gressiva nas respectivas comunidades 
nacionais e a melhoria de suas condi 
ções de vida ou de trabalho; 

Notando que tais normas foram for 
muladas em colaboração com as Na· 
ções Unidas, a Organização das Na· 
ções Unidas para a Alimentação e 
Agricultura, a Organização das Na 
ções Unidas para a Educação, Ciên 
cia e Cultura e a Organização Mun 
dial da Saúde, nos escalões compe 
tentes e nos respectivos setores, e 
que se propõe a procurar que as re 
feridas entidades prestem, de manei 
ra contínua, sua colaboração às me· 
didas destinadas a estimular e asse· 
gurar a aplicação de tais normas, 
aprova aos vinte e seis de junho de 
mil novecentos e cinqüenta e sete a 
presente convenção, que será intitu 
lada Convenção sobre as populações 
indígenas e tribais, 1957. 

PARTE 1 - PRINCf PIOS GERAIS 
Artigo 1.0 

1. A presente convenção se apli 
ca: 

a} aos membros das populações 
tribais ou semitribais em países Inde 
pendentes, cujas condições sociais e 
econômicas correspondam a um está· 
gio menos adiantado que o atingido 
pelos outros setores da comunidade 
nacional e que sejam : regidas, total 
ou parcialmente, por costumes e tra 
dições que lhe sejam peculiares ou 
por uma legislação especial; 

b) aos membros das populações 
tribais ou semitribais de países inde 
pendentes, que sejam consideradas 
como indígenas pelo fato de descen 
derem das populações que habitavam 
o país, ou uma região geográfica a 
que pertença tal país, na época da 
conquista ou da colonização e que, 
qualquer que seja seu estatuto jurídl· 
co, levem uma vida mais conforme às 
instituições sociais, econômicas e cul 
turais daquela época do que às ins 
tituições peculiares à nação a que 
pertencem. 
2. Para os fins da presente con 

venção, o termo "semltrlbal" abrange 
os grupos e as pessoas que, embora 
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prestes a perderem suas caracterfsti 
cas tribais, não se achem ainda inte 
grados na comunidade nacional. 
3. As populações tribais ou semi 

tribais mencionadas nos parágrafos 1.º 
e 2.0 do presente artigo são designa 
das, nos artigos que se seguem, pela 
expressão "popu I ações interessadas". 

Artigo 2.0 
1. Competirá principalmente aos 

governos por em prática programas 
coordenados e sistemáticos com vistas 
à proteção das populações interessa 
das e sua integração progressiva na 
vida dos respectivos países. 
2. Tais programas compreende 

rão medidas para: 
a) permitir que as referidas popu 

lações se beneficiem, em condições de 
igualdade, dos direitos e possibilida 
des que a legislação nacional assegu 
ra aos demais elementos da popula 
ção; 
b) promover o desenvolvimento 

social, econômico e cultural das refe 
ridas populações, assim como a me 
lhoria de seu padrão de vida; 

e) criar possibilidades de integra 
ção nacional, com exclusão de toda 
medida destinada à assimilação artifi 
cial dessas populações. 

3. Esses programas terão essen 
cialmente por objetivos o desenvolvi· 
mento da dignidade, da utilidade so 
cial e da iniciativa do indivíduo. 
4. Será excluído a força ou a co 

erção com o objetivo de integrar as 
populações interessadas na comuni 
dade nacional. 

Artigo 3.0 
1. Deverão ser tomadas medidas 

especiais para proteger as institui 
ções, as pessoas, os bens e o traba 
lho das populações Interessadas du 
rante o tempo que sua situação social, 
econômica e cultural as impeça de 
gozar dos benefícios da legislação so 
cial do país a que pertencem. 

2. Serão tomadas providências 
para assegurar que tais medidas es 
peciais de proteção: 

a) não sirvam para criar ou pro 
longar um estado de segregação; 
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b) não permaneçam em vigor além 
do tempo que perdurar a necessi 
dade de proteção especial e na me 
dida em que for necessária tal pro· 
teção. 

3. Essas medidas especiais de 
proteção não deverão importar em 
qualquer prejuízo para o gozo, sem 
discriminação, da generalidade dos 
direitos inerentes à qualidade de cida 
dão. 

Artigo 4.0 
Na aplicação das disposições da 

presente convenção relativas à inte 
gração das populações interessadas, 
será preciso: 
a) tomar devidamente em conside 

ração os valores culturais e religiosos 
e os métodos de controle social pe 
culiares a tais populações, assim co 
mo a natureza dos problemas aue se 
lhes deparam, tanto do ponto de vis 
ta coletivo como individual, ao serem 
expostas a modificações de ordem so 
eia! e econômica; 

b) tomar consciência do perigo que 
poder advir da subversão dos valores e 
das instituições das referidas popu 
lações, a menos que os mesmos pos 
sam ser substituídos de maneira ade 
quada e com o consentimento dos gru 
pos interessados; 

c) empenhar-se em aplainar as di 
ficuldades experimentadas por essas 
populações na adaptação a novas con 
dições de vida e trabalho. 

Artigo 5.0 
Na aplicação das disposições da 

presente convenção reiativa à prote 
ção e integração das populações in 
teressadas, os governos deverão: 

a) procurar a colaboração dessas 
populações de seus representantes; 

b) proporcionar a essas popula 
ções a possibilidade de exercer pie· 
namente seu espírito de iniciativa; 

e) incentivar por todos os meios 
possíveis, entre as referidas popula 
ções, o desenvolvimento das liberda 
des cívicas e o estabelecimento de ór 
gãos letivos ou a participação em en 
tidades dessa natureza. 

Artigo 6.0 
A melhoria das condições de vida 

e trabalho das populações interessa 
das e de seu padrão educacional te 
rão alta prioridade nos programas ge 
rais de desenvolvimento econômico 
das regiões por elas habitadas. Os 
projetos específicos de desenvolvimen 
to econômico de tais regiões deverão 
ser igualmente elaborados de maneira 
a favorecer essa melhoria. 

Artigo 7.0 
1. Ao serem definidos os direitos 

e as obrigações das populações inte 
ressadas, será preciso levar-se em 
conta seu direito costumeiro. 
2. Tais populações poderão ccn 

servar seus costumes e instituições que 
não sejam incompatíveis com o siste 
ma jurídico nacional ou os objetivos 
dos programas de integração. 
3. A aplicação dos parãgrafos pre 

cedentes do presente artigo não deve 
rá impedir que os membros daquelas 
populações se beneficiem conforme 
sua capacidade Individual, aos direitos 
reconhecidos a todos os cidadãos do 
país e de assumlr as obrigações cor 
respondentes. 

Artigo 8.0 
Na medida em que for compatível 

com os Interesses da comunidade na· 
cional e com o sistema juridico nacio 
nal: 

a) os métodos de controle social 
peculiares às populações interessa- ' 
das deverão ser utilizados, tanto quan 
to possível, para reprimir os delitos co 
metidos pelos componentes de tais 
populações; 

b) quando não for possível a utili 
zação de tais métodos de controle, as 
autoridades e os tribunais chamados 
a conhecer de tais casos deverão to 
mar em consideração os costumes des 
sas populações em matéria penal. 

Artigo 9.0 
Salvo os casos previstos pela lei 

com relação a todos os cidadãos, a 
prestação obrigatória de serviços pes 
soais, remunerada ou não, imposta se 
ja por que forma o for aos membros 
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das populações interessadas, será prol 
bida sob pena de sanções legais. 

Artigo 10 
1 . As pessoas pertencentes às po 

pulações interessadas deverão be 
neficiar-se de uma proteção especial 
contra o uso abusivo da detenção pre 
ventiva e dispor de meios legais para 
assegurar a proteção efetiva de seus 
direitos fundamentais. 

2. Na aplicação a membros das 
populações interessadas de sanções 
penais previstas pela legislação fe· 
deral, deverá levar-se em conta o 
grau de desenvolvimento cultural des 
sas populações. 
3. Deverá ser dada preferência 

antes aos métodos de recuperação que 
aos de reclusão. 

PARTE li - TERRAS 
Artigo 11 

O direito de propriedade, coletivo 
ou Individual, será reconhecido aos 
membros das populações interessadas 
sobre as terras que ocupem tradicio 
nalmente. 

Artigo 12 

1 . As populações interessadas não 
deverão ser deslocadas de seus terri 
tórios habituais sem seu livre consen 
timento, a não ser de conformidade 
com a legislação nacional, por moti 
vos que visem à segurança nacional, 
no interesse do desenvolvimento eco 
nômico do pais ou no interesse da 
saúde de tais populações. 

2. Quando, em tais casos, se im 
puser um deslocamento a título excep 
cional, os interessados receberão ter 
ras de qualidade ao menos igual a 
das que ocupavam anteriormente e 
que lhes permitam satisfazer suas ne 
cessidades atuais e assegurar seu de 
senvolvimento futuro. Quando houver 
possl'rllldades de encontrar outra ocu 
pação ou os Interessados preferirem 
receber uma indenização em espécie 
ou em dinheiro, serão assim indeniza 
dos com as devidas garantias. 

3. As pessoas assim deslocadas 
deverão ser integralmente indenizadas 
por toda perda ou dano por elas sofri- 
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do em conseqüência de tal desloca 
mento. 

Artigo 13 

1 . As modalidades de transmissão 
dos direitos de propriedade e de dis 
posições das terras, consagradas pe 
los costumes das populações interes 
sadas, serão respeitadas no quadro 
da leglslação nacional, na medida em 
que atendam às necessidades de tais 
populações e não prejudiquem seu 
desenvolvimento econômico e social. 
2. Serão tornadas medidas para 

evitar que pessoas estranhas a essas 
populações possam prevalecer-se de 
seus costumes ou da ignorância dos 
interessados em relação à lei com o 
objetivo de adquirir a propriedade ou 
o uso de terras pertencentes a essas 
populações. 

Artigo 14 

Programas agrârios nacionais deve 
rão garantir às populações interessa 
das, condições equivalentes às de que 
se beneficiam os demais setores da 
comunidade nacional, no que respeita: 

a} à concessão de terras suple 
mentares quando as terras de que tais 
populações disponham sejam Insufi 
cientes para lhes assegurar os elemen 
tos de uma existência normal ou para 
fazer face a seu crescimento demográ 
fico; 

b) à concessão dos meios necessá 
rios ao aproveitamento das terras já 
possuídas por tais populações. 

PARTE Ili - RECRUTAMENTO 
E CONDIÇÕES DE EMPREGO 

Artigo 15 
1 . Cada Membro deverá, no qua 

dro de sua legislação nacional, tornar 
medidas especiais a fim- de assegurar 
aos trabalhadores pertencentes às po 
pulações interessadas urna proteção 
eficaz no que concerne ao recruta 
mento e às condições de emprego du 
rante o tempo em que tais trabalha 
dores não possam beneficiar-se da 
proteção que a lei dispensa aos tra 
balhadores em gerar. 

2. Cada Membro fará tudo o que 
estiver ao seu alcance para evitar 

qualquer discriminação entre os tra 
balhadores pertencentes às popula 
ções interessadas e os demais traba 
lhadores, especialmente no que res 
peita: 
a) ao acesso aos empregos, Inclu 

sive os empregos qualiffcados; 
b) à remuneração Igual para tra 

balho de valor igual; 
e) à assistência médica e social, 

à prevenção e reparação dos aciden 
tes de trabalho e às moléstias proíls 
slonals, à higiene do trabalho e ao alo 
jamento; 

d) ao direito de associação, ao dl 
reito de se entregarem livremente a 
todas as atividades sindicais que não 
sejam contrárias à lel, e ao direito de 
concluírem convenções coletivas com 
os empregadores e com organizações 
patronais. 

PARTE IV - FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL, ARTESANATO 

E INDÚSTRIAS RURAIS 
Artigo 16 

As pessoas pertencentes às popu 
lações interessadas gozarão das mes 
mas facilidades de formação profis 
sional que os demais cidadãos. 

Artigo 17 
1. Quando os programas de for 

mação profissional de aplicação geral 
não atenderem às necessidades pe 
culiares das pessoas pertencentes às 
populações interessadas, os governos 
deverão criar meios especiais de for 
mação destinados a tais pessoas. 

2. Esses meios especiais de for 
mação serão determinados por um 
estudo detido do meio econômico do 
grau de desenvolvimento cultural e 
das necessidades reais dos diversos 
grupos profissionais das referidas po 
pulações; deverão os mesmos per 
mitir notadamente aos interessados re 
ceber a formação necessária para exer 
cer as ocupações a que essas popu 
lações se tenham mostrado tradicional 
mente aptas. 
3. Esses meios especiais de for· 

mação não serão proporcionados a 
não ser depois que o grau de desen 
volvimento cultural dos Interessados o 
exija; nas fases adiantadas do proces- 

ao de Integração, deverão ser substl 
tufdos pelo melo previsto para os de· 
mais cidadãos. 

Artigo 18 
1 . O artesanato e as Indústrias 

rurais das populações Interessadas se 
rão estimulados na medida em que 
constituírem fatores de desenvolvimen 
to econômico, de maneira a auxiliar 
tais populações a elevar seu padrão 
de vida e a se adaptar aos modernos 
métodos de produção e de colocação 
das mercadorlas. 
2. O artesanato e as Indústrias 

rurais serão desenvolvidos, de modo 
a salvaguardar o patrlmõnlo cultural 
dessas populações e a melhorar seus 
valores artísticos e seus meios de ex 
pressão cultural. 

PARTE V - SEGURANÇA 
SOCIAL E SAÚDE 

Artigo 19 
Os regimes de segura;,ça social 

existentes serão progressivamente arn 
pilados, na medida do possível, de mo 
do a abrangerem: 

a) os assalartados pertencentes às 
populações interessadas; 

b) as demais pessoas pertencen 
centes a essas populações. 

Artigo 20 
1. Os governos assumirão a res 

ponsabilfdade de colocar serviços de 
saúde adequados à disposição das 
populações interessadas. 

2. A organização desses serviços 
será baseada no estudo sistemático 
das condições sociais, econômicas e 
culturais das populações interessadas. 

3. o desenvolvimento de tais ser 
viços acompanhará a aplicação de me 
didas gerais de progresso social, eco 
nômico e cultural. 

PARTE VI - EDUCAÇÃO E 
MEIOS DE INFORMAÇÃO 

Artigo 21 
Serão tomadas medidas para asse 

gurar aos membros das populações 
Interessadas a possibllidade de adqui 
rir uma educação em todos os níveis 
em pé de Igualdade com o resto da 
comunidade nacional. 
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Artigo 22 
1. Os programas de educação des 

tinados às populações interessadas se 
rão adaptados, no que respeita aos 
métodos e às técnicas ao grau de 
integração social, econômica ou cul 
tural dessas populações na comuni 
dade nacional. 

2. A elaboração de tais progra 
mas deverá ser normalmente precedi 
da de estudos etnológicos. 

Artigo 23 
1. Será ministrado . às crianças 

pertencentes às populações interessa 
das ensino para capacitá-las a ler e 
escrever em sua língua materna ou, 
em caso de impossibilidade, na língua 
mais comumente empregada pelo gru 
po a que pertençam. 

2. Deverá ser assegurada a tran 
sição progressiva da língua materna 
ou vernacular para a língua nacional 
ou para uma das línguas oficiais do 
país. 
3. Serão tomadas, na medida do 

possível, as devidas providências para 
salvaguardar a língua materna ou ver 
nacular. 

Artigo 24 
O ensino primário deverá ter por 

objetivo dar às crianças pertencentes 
às populações interessadas conheci 
mentos gerais e aptidões que as au 
xiliem a se integrar na comunidade 
nacional. 

Artigo 25 
Deverão ser tomadas medidas de 

caráter educativo nos demais setores 
da comunidade nacional e, especial 
mente, nos que forem mais diretamen 
te ligados às populações interessadas, 
a fim de eliminar preconceitos que 
aqueles porventura alimentem em re 
lação a estas últimas. 

Artigo 26 
1 . Os governos deverão tomar me 

d idas adaptadas às particularidades so 
ciais e culturais das populações Inte 
ressadas com o objetivo de lhes fazer 
conhecer seus direitos e obrigações 
especialmente no que diz respeito ao 
trabalho e aos serviços sociais. 
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2. Se necessano, serão utilizadas 
para esse fim traduções escritas e in 
formações largamente definidas nas 
línguas dessas populações. 

PARTE VII - ADMINISTRAÇÃO 
Artigo 27 

1 . A autoridade governamental 
responsável pelas questões que são 
objeto da presente convenção deverá 
criar ou desenvolver instituições encar 
regadas de administrar os programas 
em apreço. 

2. Tais programas deverão incluir: 
a) a planificação, coordenação e 

aplicação de medidas adequadas para 
o desenvolvimento social, econômico 
e cultural das populações em causa; 

b) a proposta às autoridades com 
petentes de medidas legislativas e de 
outra natureza; 
e) o controle da aplicação de tais 

medidas. 

PARTE VIII - DISPOSIÇÕES 
GERAIS 
Artigo 28 

A natureza e o alcance das medidas 
que deverão ser tomadas para dar 
cumprimento à presente convenção 
deverão ser determinados com flexi 
bilidade, levando-se em conta as con 
dições particulares de cada país. 

Artigo 29 
A aplicação das disposições da pre 

sente convenção não importará em pre 
juízo para as vantagens garantidas às 
populações interessadas em virtude 
de disposições de outras convenções 
ou recomendações. 

Artigo 30 
As retificações formais da presente 

convenção serão comunicadas ao Di 
retor-Geral da Repartição Internacio 
nal do Trabalho e por ele registradas. 

Artigo 31 
1 . A presente convenção não 

obrigará senão aos membros da Or 
ganização Internacional do Trabalho 
cuja ratificação tenha sido registrada 
pelo Diretor-Geral. 

2. Esta convenção entrará em vi 
gor doze meses depois que as ratifi- 
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cações de dois Membros tiverem sido 
registradas pelo Diretor-Geral. 

3. Em seguida, a presente con 
venção entrará em vigor para cada 
membro doze meses depois da data 
em que a ratificação do mesmo tenha 
sido registrada. 

Artigo 32 

1 . Todo Membro que tenha ratifi 
cado a presente convenção poderá 
denunciá-la ao término de um perío 
do de dez anos a contar da data da 
entrada em vigor inicial da mesma, 
por ato cornunlcado ao Diretor-Geral 
da Repartição Internacional do Tra 
balho e por este registrado. A denún 
cia não se tornará efetiva senão um 
ano depois de ter sido registrada. 
2. Todo Membro , que tenha ratl 

ficàdo a presente convenção e que, 
no espaço de um ano após a expira 
ção do período de dez anos, men 
cionado no parágrafo anterior, não faça 
uso da faculdade de denúncia pre 
vista no presente artigo, ficará obri 
gado por um novo período .cte dez 
anos, podendo depois denunciar a 
atual convenção ao axpírar cada pe 
ríodo de dez anos nas condições pre 
vistas no presente artigo. 

Artigo 33 

1 . O Diretor-Geral da Repartição 
Internacional do Trabalho notificará 
todos os membros da Organização In 
ternacional do Trabalho sobre o regis 
tro de todas as ratificações e denún 
cias que lhe sejam comunicadas pelos 
Membros da Organização. 
2. Ao notificar aos Membros da 

Organização o registro .da segunda 
ratificação que lhe tenha sido comu 
nicado, o Diretor-Geral chamará a 
atenção ~os Membros da Organiza 
ção para a data em que a presente 
convenção entrará em vigor. 

Artigo 34 
O Diretor-Geral da Repartição In 

ternacional do Trabalho comunicará 
ao Secretário-Geral das Nações Uni 
das, para fins de registro, nos termos 
do artigo 102 da· Carta das Naçõ$S 

Unldas, informações completas sobre 
todas as ratificações e todos os . atos 
de denúncia que tenha registrado ~m 
conformidade com os artigos prece- 

, dentes. 

Artigo 35 
Sempre que julgar necessário o 

Conselho de Administração da Repar 
tição Internacional do Trabalho apre 
sentará à Conferência Geral .urn re 
latório sobre a aplicação .da presen 
te convenção e examinará se· cabe in 
cluir na ordem do dia çla Conferên 
cia a questão de sua revisã'b total ou 
parcial. 

Artigo 38 
1 . No caso de adotar a Confe 

rência uma nova convenção que im 
porte em revisão total ou 'parcial da 
presente· convenção, ·e a menos que 
a nova convenção não disponha em 
contrário: 

a) a ratificação da nova conven 
ção por um Membro, ·que importe em 
revisão, acarretaria de· pleno direito, 
não obstante o artigo 32· acima, a de 
núncia imediata da presente conven 
ção, sob reserva de que 'a nova con 
venção tenha entrado em vigor; 
b) a partir da data de entrada em 

vigor da nova convenção, a presente 
convenção deixaria de ficar aberta à 
ratificação dos Membros. 
2. A presente convenção perma 

neceria, entretanto, em vigor em sua 
forma e conteúdo para os Membros 
que a tivessem ratificado, e que não 
ratificassem a nova convenção. 

A$ versões francesa e inglesa do 
texto da presente convenção fazem 
igualmente fé. 

Artigo 37 
O texto que precede é o texto au 

têntico da convenção devidamente 
aprovada pela Conferência Geral da 
Organização Internacional do Traba 
lho em sua quadragésima sessão, rea 
lizada em Genebra e que foi encerra 
da em 27 de junho de 1957. 

Publicado no Diário Oficial de 20 de 
julho de 1966. 
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PORTARIA/GM/BSB/N.0 1.086, DE 21 DE JULHO DE 1972 
O Ministro de Estado do Interior, 

usando das atribuições que lhe con 
fere o Decreto n.? 54.026/64, combi 
nado com o art. 209, do Decreto-Lei 
n.0 200/67, e tendo em vista o cum 
primento do disposto no art. 6.0, item 
1 dos Estatutos da Fundação Nacional 
do lndio, aprovado pelo Decreto n.0 
62.196, de 31 de janeiro de 1968, com 
a nova redação dada pelo art. 5.0, § 

2.0, do Decreto n.0 66.377, de 19 de 
março de 1971, resolve: 

1 - Fica aprovado o Regimento ln 
terno da Fundação Nacional do índio, 
que a esta acompanha. 

li - Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, revogada 
a Portaria n.? 42-A, de 10 de Junho 
de 1970 e demais disposições em con 
trárlo . - José Costa Cavalcantl. 

REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO NACIONAL 
DO íNDIO (FUNAI) 

TITULO 1 
Da Fundação Nacional do lndlo e 

seus Objetivos 

CAPITULO 1 
Da FUNAI 

Art. 1.0 A Fundação Nacional do 
Indlo (FUNAI), pessoa jurídica de di 
reito privado, vinculada ao Ministério 
do Interior e instituída nos termos da 
Lei n.? 5. 371, de 5 de dezembro de 
1967, por escritura pública lavrada a 
1.0 de março de 1968, às fls. 1 a 6 
do Livro n.? D-5 do 3.0 Ofício de No 
tas e inscrita sob o n.0 431, às fls. 99 
a 105 do Livro A-4 de 1.0 Ofício de 
Registros de Títulos, Documentos e 
Pessoas Jurídicas de Bras!Jia, Distrito 
Federal, tem sua estrutura administra 
tiva básica e suas normas de funcio 
namento definidas, consoante os prin 
cípios estabelecidos no Estatuto apro 
vado pelo Decreto n.? 68.377, de 19 
de março de 1971, e no presente Re 
gimento Interno. 

Parágrafo único. A FUNAl tem pa 
trimônio próprio, autonomia adminis 
trativa e financeira e sede e· foro na 
Capital Federal. 

Art. 2.º A FUNAt tem por flnall· 
dade: 

1 - estabelecer as diretrizes e ga 
rantir o cumprimento da pol!tlca ln· 
digenista estabelecida pelo Governo 
Federal; 

I! - defender e proteger o silvícola, 
sua cultura e seu patrimônio; 

Ili - garantir ao índio a Inaliena 
bilidade e a posse permanente das 
terras que habita e o usufruto exclu 
sivo das riquezas naturais e de todas 
as utilidades nelas existentes; 

IV - promover a progressiva Inte 
gração do índio na sociedade naclo 
nal. 

Parágrafo único. O Patrimônio In 
dígena, gerido pela FUNAI, é distinto 
do patrimônio desta. 

CAPITULO li 
Dos Obfetlvos 

Art. 3.0 A FUNAl, na área de sua 
competência, tem por objetivo: 

1 - promover levantamentos, estu 
dos, pesquisas e análises científicas 
sobre o índio e os grupos sociais in 
dígenas; 

li - zelar pelos interesses do lndio, 
tomando todas as providências de sua 
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alçada no sentido de defender suas 
instituições e comunidades tribais; 

Ili - resguardar a aculturação es 
pontânea do índio, de forma a pro 
cessar-se sua evolução sócio-econô 
mica a salvo de mudanças bruscas; 

IV - manter, com todos os recur 
sos de que dispuser, o respeito à pes 
soa do fndio e às instituições e comu 
nidades tribais; 

V - promover o Interesse coletivo 
pela causa indigenista; 

VI - preservar o equilíbrio bioló 
gico e cultural do índio, no seu con 
tato com a sociedade nacional; 

VII - promover e proteger a saúde 
do índio, diretamente ou mediante 
convênios; 

VIII - ministrar, diretamente ou 
mediante convênios, a educação de 
base apropriada ao índio, visando a 
sua progressiva integração na socie 
dade nacional; 

IX - gerir e conservar o patrimô 
nio indígena, no sentido de ampliar e 
valorizar a economia tribal; 

X - adquirir e exercer a guarda e 
a aplicação dos bens e valores da 
entidade e do Patrimônio Indígena; 

XI - exercitar o poder de polícia 
nas áreas reservadas aos silvícolas e 
em matéria atinente à proteção do 
índio; 

XII - fixar, com base nesse poder, 
as condições de licença para ingres 
so, trânsito e exercício de atividades 
permissíveis nas áreas Indígenas; 
xm - exercer os poderes de re 

presentação e assistência jurfdica ine 
rentes ao regime tutelar ao índio; 

XIV - contrair obrigações e exer 
citar ações civis e criminais que vi 
sem aos Interesses dos tutelados. 

TITULO 11 
Da Administração 

CAPITULO 1 
Da Organização Administrativa 

Art. 4.0 A FUNAI é administrada 
por um Presidente, nomeado pelo 
Presidente da República, por indicação 
do Ministro do Interior. 

Art. 5.0 A FUNAI tem a seguinte 
estrutura básica: 

1 - Presidência 
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ll - órgãos Colegiados 
a) Conselho Curador 
b) Conselho lndigenista 
e) Junta de Planejamento e Coor- 

denação 
Ili - órgãos de Assessoramento 
a) Procuradoria Jurídica 
b) Seção de Segurança e Informa 

ções 
IV - Superintendêncla Administra- 

tiva 
a) Assessoria Técnica 
b) Auditoria 
e) Divisão de Transporte Aéreo 
V - Unidades Executivas, em nível 

Departamental 
a) Departamento Geral de Admi 

nistração 
b) Departamento Geral de Plane 

jamento Comunitário 
e) Departamento Geral de Opera 

ções 
d) Departamento Geral do Patri 

mônio Indígena 
VI - Unidades Executivas Regio- 

nais 
a) Delegacias Regionais 
b) Ajudãncias Autônomas 
e) Parques Indígenas 

CAPITULO 11 
Da Presidência 

Art. 6.0 Ao Presidente incumbe a 
administração da Fundação e o exer 
cício dos poderes e prática dos atos 
para tanto necessários, com vista à 
consecução dos objetivos da entidade, 
ressalvadas as competências espe 
ciais previstas no Estatuto e neste 
Regimento Interno. 

§ 1.0 O Presidente da FUNAI será 
substitufdo, em seus impedimentos, 
pelo Superintendente Administrativo 
ou por um dos Diretores de Departa 
mentos Gerais. 

§ 2.0 O Presidente, para o exercí 
cio de suas funções, disporá de um 
Gabinete; 

Art. 7.0 Ao Presidente da Funda 
ção compete: 

1 - presidir o Conselho lndigenista 
e a Junta de Planejamento e Coor 
denação; 

li - elaborar ou alterar, com o au 
xílio da Junta de Planejamento e Co 
ordenação, o Regimento Interno da 

t 
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Fundação, submetendo-o à aprovação 
do Ministro do Interior; 

Ili - representar a Fundação judi 
cial e extrajudicialmente; 

IV - gerir o Patrimônio Indígena; 
V - baixar instruções sobre o po 

der de po!Jcla nos territórios indíge 
nas, visando a resguardar a llberdade, 
a segurança, a ordem, os costumes 
e propriedades dos silvícolas; 

V1 - autorizar, com fundamento no 
poder de polícia outorgado em lei, 
licença para o ingresso, trânsito e ati 
vidades permitidas nos territórios In 
dígenas bem como fixar preços para 
tais licenças; 

VII - decidir sobre aquisição e 
alienação de bens imóyeis da Funda 
ção, ouvidos a Junta de Planejamento 
e Coordenação e o Conselho Curadqr; 

VIH - elaborar, auxiliado pela Jun 
ta de Planejamento e Coordenação, e 
submeter à aprovação do Ministro do 
Interior, o Regulamento do Pessoal da 
FUNAI, cuja contratação e remunera 
ção deverão observar as condições do 
mercado de trabalho e as dlretrlzes 
da política salarial do Governo; . 

IX - assinar convênios, acordos, 
ajustes e contratos; 

X - admitir e dispensar pessoal, 
bem como prover as funções de con 
fiança; 

XI - apresentar, trimestralmente, 
ao Conselho Curador os balancetes 
das contas da Fundação e do Patri 
mônio Indígena, acompanhados de in 
formações supletivas e relatórios dos 
trabalhos realizados; 

XII - apresentar ao Conselho Cura 
dor as prestações de contas anuais 
da Fundação e do Patrimônio Indí 
gena, acompanhadas de circunstan 
ciados relatórios, encaminhando-as, 
após, ao Ministro do Interior; 

XIII - apresentar ao Ministro do 
Interior o "Plano de Aplicação da 
Renda do Patrimônio lndfgena"; 

XIV - criar e extinguir Unidades 
Regionais ou alterar a área de juris 
dição das mesmas, ouvida a Junta de 
Planejamento e Coordenação; 

XV - delegar competência e cons 
tituir mandatários; 

XVI - propor ao Ministro do Inte 
rior a designação dos Diretores dos 

Departamentos Gerais e Superinten 
dente Administrativo; 

XVII - aprovar os Regimentos ln 
ternos dos órgãos de Assessoramen 
to, Gabinete, Unidades Executivas e 
Superintendência Administrativa; 

XVIII - praticar todos os demais 
atos necessários ao fiel desempenho 
de suas atribuições. 

Art. 8.0 Ao Gabinete compete: 
1 - assistir o Presidente em suas 

representações política e social; 
li - encarregar-se do preparo e 

despacho do expediente pessoal do 
Presidente; 

Ili - acompanhar as providências 
adotadas pelo Presidente e mantê-lo 
lntormado sobre o seu andamento; 

IV - incumbir-se das atividades de 
Relações Públicas e de divulgações 
e coordenar sua execução pelos de 
mais órgãos; 

V - incumbir-se da elaboração dos 
relatórios periódicos ou eventuais; 

VI - secretariar a Junta de Plane 
jamento e Coordenação. 

Art. 9.0 O Gabinete será integrado 
por: 

1 - Chefe do Gabinete 
li - Relações Públicas 
Ili - Secretaria 
Parágrafo único. O Gabinete terá 

suas funções definidas em Regimento 
Interno próprio. 

CAPITULO Ili 
Dos órgãos Colegiados 

Seção 1 
Do Conselho Curador 

Art. 10. O Conselho Curador, ór 
gão de fiscalização da administração 
econômica da Fundação, será com 
posto de cinco membros, de nível 
superior, representando os seguintes 
órgãos: 

1 - Ministério do Interior 
li - Ministério do Planejamento e 

Coordenação Geral 
Ili - Ministério da Fazenda 
IV - Banco do Brasil S/ A 
V - Banco da Amazônia S/ A 
§ 1.0 Os membros do Conselho 

Curador serão nomeados pelo Presi 
dente da República, encaminhadas 
as indicações respectivas pelo Minis 
tro do Estado, de preferência econo- 
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mistas, bacharéis em ciência contábil 
ou auditores. 
§ 2.0 O mandato dos membros do 

Conselho Curador será de dois anos, 
vedada a recondução. 
§ 3.0 No caso de vacância em 

qualquer de seus graus, obedecidas 
as disposições legais pertinentes, no· 
vos membros serão nomeados para 
cumprimento do restante do mandato 
correspondente. 
§ 4.0 Os membros do Conselho 

Curador serão empossados pelo Pre 
sidente da Fundação. 

Art. 11 . Ao Conselho Curador 
compete: 

1 - apreciar os atos de aquisição 
e alienação de bens imóveis da Fun 
dação; 

li - aprovar os balancetes trimes 
trais, o balanço anual e as prestações 
de contas da Fundação; 

111 - aprovar as contas da FUNAI 
relativas à gestão do Patrimônio In 
dígena; 

IV - acompanhar a execução dos 
programas e projetos da Fundação, 
avaliando os seus resultados e a re 
lação custo-beneficio; 

V - atender às consultas encami 
nhadas pelo Presidente sobre assun 
tos de sua competência; 

VI - requisitar e examinar, a qual 
quer tempo, documentos, livros, ou 
papéis relacionados com a adminis 
tração econômica Ela Fundação e do 
Patrimônio Indígena; 

VII - adotar e fazer cumprir as 
medidas necessárias ao desempenho 
de suas atribuições; 

VIII - elaborar o seu Regimento 
Interno e submetê-lo à aprovação do 
Ministro do Interior. 

Art. 12. O Conselho Curador reu 
nir-se-á, ordinariamente, duas vezes 
por mês, e extraordinariamente, quan 
do convocado pelo seu Presidente. 
§ 1.0 O Presidente do Conselho 

Curador será o representante do Mi· 
nistério do Interior, cabendo-lhe, além 
jo seu próprio, o voto de qualidade. 
§ 2.0 O Conselho funcionará com 

a presença de três membros no mí 
nimo e as deliberações serão tomadas 
por maioria. 
§ 3.0 Implica em perda de man 

dato de membro do Conselho Curador 
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a ausência injustificada a três sessões 
consecutivas ou a cinco alternadas. 

§ 4.0 Os membros do Conselho 
Curador perceberão, por sessão, até 
o máximo de quatro por mês, grati 
ficação fixada pelo Ministro do Inte 
rior, na forma estabelecida pela le 
gislação vigente. 

Seção 11 
Do Conselho lndlgenista 

Art. 13. O Presidente da Funda 
ção contará com o apoio técnico, 
científico e cultural do Conselho in 
digenista. 

Art. 14. O Conselho lndigenista 
constituir-se-á de sete membros no 
meados pelo Presidente da República, 
por Indicação do Ministro do Interior, 
com mandato de dois anos. 

§ 1.0 A escolha dos integrantes 
do Conselho lndigenista recairá em 
pessoas de comprovado conhecimen 
to da problemática indigenista. 

§ 2.0 O Ministro do Interior po 
derá convidar entidades públicas ou 
privadas de caráter cultural ou cien 
tífico, para participarem das reuniões 
do Conselho lndigenista. 
§ 3.0 O Conselho lndigenista po 

derá realizar suas reuniões no Estado 
da Guanabara, a critério do Presiden 
te da Fundação, e atendendo ao inte 
resse da administração. 

§ 4.0 No caso de vacância em 
qualquer de seus graus, obedecidas 
as disposições legais pertinentes, no 
vos membros serão nomeados apenas 
para cumprimento do restante do 
mandato correspondente. 
§ 5.0 O Presidente do Conselho 

lndigenista é o Presidente da FUNAI, 
o qual dará posse aos demais mem 
bros do Conselho. 

Art. 15. Ao Conselho lndigenista 
compete: 

t - estudar meios e propor as di 
retrizes da política indigenista, ba 
seada nos seguintes princípios: 

a) respeito à pessoa do índio e 
às instituições e comunidades tribais; 

b) preservação do equilíbrio blo 
lógico e cultural do índio, no seu con 
tato com a sociedade nacional; 

e) resguardo a aculturação espon 
tânea do índio, de forma a processar- 
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se sua evolução sócio-econômica a 
salvo de mudanças bruscas; 

li - estudar e propor os meios de 
assegurar aos fndios a inalienabi 
lidade e a posse permanente das ter 
ras que habitam e o usufruto exclu 
sivo das riquezas naturais e de todas 
as utilidades nelas existentes; 

Ili - sugerir providências no sen 
tido da conservação, ampliação e va 
lorização do Patrimônio Indígena; 

IV - apresentar sugestão para a 
realização de levantamentos, análises 
e pesquisas científicas sobre o índio 
e os grupõs sociais indígenas, em 
colaboração direta com o Departa 
mento Geral de Planejamento Comu 
nitário; 

V - colaborar, por estudos e su 
gestões, com o Presidente da FUNAI, 
nas atividades de assistência médico 
sanitária e de educação do índlo: 

VI - despertar o interesse coletivo 
para a causa indigenista; 

Vil - opinar sobre os assuntos de 
natureza técnica, cientifica ou cultu 
ral que lhe forem submetidos pelo 
Presidente da Fundação; 

VIII - oferecer sugestões e aoro 
var recomendações e soluções sobre 
matérias de interesse da Fundação; 

IX - elaborar o seu Regimento ln 
terno e submetê-lo à aprovação do 
Ministro do Interior. 

Art. 16. O Conselho lndigenista 
reunir-se-á, ordinariamente, duas ve 
zes por mês e, extraordinariamente, 
sempre que convocado por seu Pre 
sidente. 

§ 1.º O Conselho funcionará com 
a presença de cinco membros, no mí 
nimo, e as deliberações serão toma 
das por maioria. 
§ 2.0 O Presidente terá voto de 

qualidade, em caso de empate, nas 
dellberações do Conselho. 

§ 3.0 Ao Vice-Presidente, eleito 
pela maioria absoluta do Conselho, 
caberá substituir o Presidente, nas 
reuniões do órgão, quando das suas 
faltas e impedimentos ocasionais. 
§ 4.0 Os membros do Conselho 

perceberão, por sessão, até o máximo 
de quatro por mês, gratificação fixada 
pelo Ministro do Interior, na forma 
estabelecida na legislação vigente. 

Seção Ili 
Da Junta de Planejamento e 

Coordenação 
Art. 17. O Presidente da FUNAI é 

assessorado, nos assuntos referentes 
ao planejamento e coordenação das 
atividades do órgão, por uma Junta 
de· Planejamento e Coordenação, In 
tegrada pelo Superintendente Admi 
nistrativo e .Diretores de Departamen 
tos Gerais. 

§ t.0 A Junta -contará, para o exa 
me e execução dos: trabalhos, com o 
apoio da Assessoria Técnica da FUNAI 
e de outros órgãos, quando especifi 
camente convocada pelo Presidente. 

§ 2.0 O Presidente da FUNAI é o 
Presidente da Junta de Planejamento 
e Coordenação. 

Art. 18. A Junta de Planejamento 
e Ooordenação compete: 

1 - estabelecer .as diretrizes da po 
lítica de consecução dos objetivos 
atuais da FUNAI, visando à utllfzação 
racional dos recursos humanos, eco 
nômicos e financeiros; 

li - consolidar e coordenar os pla 
nos e programas setoriais, regionais 
e plurianuais de trabalho, deflnlndo 
lhes prioridades; 

111 - examinar a avaliação sócio· 
econômica das propõstas setoriais do 
Orçamento e sua adequação ao Or 
çamento-Programa da FUNAI; 

IV - apreciar a programação eco 
nõmlco-financelra da FUNAI, opinar 
sobre a mesma e acompanhar sua 
execução; 

V - apreciar o Plano de Aolicação 
da Renda do Patrimônio lndlgena e 
opinar sobre o mesmo; 
Vl - fixar normas e procedimentos 

para reformulação das diferentes eta 
pas de execução dos Planos de Tra 
balho da FUNAI; 
VII - opinar pela criação, extinção 

ou alteração das áreas de jurisdição 
das Unidades Executivas Regionais; 

VIH - manifestar-se sobre a aqui 
sição e alienação de bens imóveis da 
FUNAI; 

IX - colaborar na elaboração ou 
alteração do Regimento Interno e do 
Regulamento do Pessoal da FUNAI; 
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X - encaminhar ao Presidente da 
Fundação, para homologação, as con 
clusões dos seus trabalhos. 

Art. 19. A Junta de Planejamento 
e Coordenação reunir-se-á, ordinaria 
mente, uma vez por mês, e extraor 
dinariamente, sempre que convocada 
pelo Presidente. 

§ 1.0 As deliberações da Junta 
serão tomadas por maioria absoluta 
de seus membros, cabendo ao Pre 
sidente a sua homologação ou rejei 
ção, no todo ou em parte. 
§ 2.0 Em caso de veto, o Presi 

dente apresentará em plenário as ra 
zões da rejeição, recomendando re 
visão da matéria. 

§ 3.0 A Junta será secretariada 
pelo Chefe de Gabinete da Presi 
dência. 

Art. 20. Ao Secretário da Junta 
compete: 

1 - preparar e distribuir aos mem 
bros da Junta, com antecedência de 
cinco dias, a agenda dos trabalhos 
em pauta para a reunião; 

li - receber e catalogar os planos 
aprovados com ordem de execução; 

111 - promover a distribuição de 
matéria relacionada com o controle 
de prazos e cronogramas e outras que 
a Junta determinar; 

IV - distribuir, para análise dos 
órgãos setoriais, os planos sintéticos 
aprovados; 

V - promover ampla e completa 
assessoria de secretariado à Junta, 
em todos os assuntos referentes às 
atividades da mesma. 

CAPITULO IV 
Dos órgãos de Assessoramento 

Seção l 
Da Procuradoria Jurídica (PJ) 

Art. 21. A Procuradoria Jurídica, 
diretamente subordinada ao Presiden 
te da FUNAl, compete: 

1 - assessorar o Presidente da 
Fundação em matéria jurídica; 

1l - assegurar a observância e in 
terpretar a legislação federal, esta 
dual e municipal em suas implicações 
com a FUNA1; 

111· - emitir parecer sobre questões 
jurídicas submetidas a seu exame; 
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IV - coligir e classificar a juris 
prudência relativa à esfera de com 
petência da FUNAl; 
V - coligir elementos de fato e de 

direito e preparar as informações a 
serem prestadas, em mandados de 
segurança e ações judiciais, pelo Pre 
sidente da FUNAI; 

VI - fornecer subsídios para as 
informações que devam ser prestadas 
pelo Ministro do Interior, em matéria 
de Interesse da FUNAI ; 

Vl1 - elaborar ou examinar as mi 
nutas de contratos, acordos, ajustes 
e convênios que devam ser firmados 
pela FUNAI; 
Vlll - examinar as ordens e sen 

tenças judiciais, cujo cumprimento in 
cumba à FUNA!; 

IX - sugerir e executar a rescisão 
de contratos de que for parte a FUNAl, 
sempre que tiver conhecimento de 
nulidade, inadimplemento ou inconve 
niência de cláusula ou obrigação; 

X - defender, em juizo e fora dele. 
os interesses da FUNAI e dos silvíco 
las; 

XI - elaborar o seu Regimento In 
terno, submetendo-o à aprovação do 
Presidente da Fundação; 

XII - orientar e coordenar as ati 
vidades jurídicas regionais; 
Xlll - exercer outras atribuições que 

lhe forem cometidas pelo Presidente. 
Art. 22. A Procuradoria Jurídica é 

integrada por: 
1 - Procurador-Geral 
li - Advogados 
Art. 23. Ao Procurador-Geral com 

pete: 
1 - assessorar diretamente o Pre 

sidente da Fundação em assuntos de 
natureza jurídica; 

1l - coordenar a execução dos tra 
balhos a cargo da Procuradoria Jurí 
dica; 

111 - manter o Presidente da Fun 
dação permanentemente informado 
sobre o andamento e acompanhamen 
to das questões judiciais pertinentes 
à FUNAl; 

IV - manter o Presidente da Fun 
dação informado sobre os problemas 
Jurídicos surgidos nas diferentes áreas 
de jurisdição da FUNA1; 
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V - propor ao Presidente da Fun 
dação o seu substituto, nos casos de 
ausência eventual. 

Art. 24. Aos Advogados incumbe 
a execução de trabalhos de natureza 
jurídica de interesse da FUNAI, que 
lhes forem atribuídos pelo Procurador 
Geral. 

Seção li 

Da Assessoria de Segurança e 
Informações (ASI) 

Ar!. 25. A Assessoria de Segu 
rança e Informações compete: 

l - propor ao Presidente as medi 
das e normas necessárias para a or 
ganização e funcionamento da ASI; 

11 - produzir as informações neces 
sárias às decisões do Presidente e 
para atender às solicitações da DSI; 

Ili - propor medidas de controle 
e segurança orgânicas; 

IV - coordenar e supervisionar as 
atividades de contra informações na 
área da FUNA!; 

V - colaborar para que s.e desen 
volva no âmbito da FUNAI, urha cor 
reta mentalidade de Informações; 

VI - coletar, na sua área de ação, 
dados necessários ao estudo e plane 
jamento relativos à Segurança Nacio 
nal; 

VII - elaborar o seu próprio Regi 
mento Interno. 
Art. 26. A Assessoria de Seguran 

ça e Informações tem a seguinte es 
trutura: 

1 - Chefia 
li - Seção oe Informações 
Ili - Seção de Segurança 
IV - Subseção de Expediente 
Art. 27, A Chefia da AS! compete: 
1 - planejar, dirigir, coordenar e 

fiscalízar as atividades da Assessoria 
de Segurança e Informações; 

11 - assessorar o Presidente nos 
assuntos de Informações e de Segu 
rança Nacional. 

Art. 28. As Seções e Subseção 
competirão as tarefas relacionadas 
com Informações, Segurança e Expe 
dientes, fixadas no Regimento Interno 
da ASI. 

CAPITULO V 
Da Superintendência Administrativa 

Art. 29 . A Su pe rintendênc ia Adm 1- 
n istrativa compete: 

1 - assistir o Presidente no desem 
penho de suas funções de supervisor 
geral da programação e execução das 
atividades da FUNAI; 

li - assessorar o Presidente na 
consolidação e coordenação dos pro 
gramas setoriais, regionais e pluria 
nuais de trabalho da FUNAl; 

Ili - coordenar as atividades das 
Unidades Executivas, em n!vel Depar 
tamental; 

IV - informar ao Presidente dos 
desvios e deformações na execução 
da programação estabelecida, e da 
necessidade de correções, reajusta 
mentos ou replanificação de progra 
mas; 

V - elaborar diretrizes e normas de 
acordo com a política fixada pelo Pre 
sidente da FUNA!; 

VI - coordenar a elaboração do 
Orçamento-Programa e da Programa 
ção Econômico-Financeira da FUNAI; 
VII - realizar auditagens; 
VIII - realizar outras tarefas, de 

acordo com a área de sua competên 
cia. 

Art. 30. A Superintendência Admi- 
nistrativo compete: 

1 - a Assessoria Técnica; 
li - a Auditoria; 
Ili - a Divisão de Transporte Aé· 

reo. 
Art. 31 . Ao Superintendente Admi 

nistrativo compete: 
1 - exercer a coordenação geral 

das Unidades Executivas, em nível De 
partamental; 

li - acompanhar o cumprimento da 
política, das normas e das diretrizes 
do Presidente da FUNAI; 

111 - determinar a realização de 
audltagens nos diferentes órgãos da 
FUNAI; 

IV - coordenar a consolidação dos 
programas de trabalhos da FUNAI; 

V - participar dos trabalhos da 
Junta de Planejamento e Coordena 
ção; 
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VI - coordenar as missões de 
Transporte Aéreo e serviços de ma 
nutenção das aeronaves da FUNAI; 

VII - substituir o Presidente em 
seus Impedimentos eventuais; 

VIII - submeter ao Presidente da 
FUNAI, para aprovação, o seu Regi 
mento Interno; 

IX - realizar outras tarefas e exer 
cer outras funções que 1he forem atri 
buldas pelo Presidente; 

X - manter Intima ligação com a 
Secretaria-Geral e a Inspetoria Geral 
de Finanças do Ministério do Interior, 
no que se refere ao planejamento e 
administração financeira federal. 

Parágrafo único. Em seus impedi 
mentos eventuais, o Superintendente 
Administrativo será substituído pelo 
Chefe da Assessoria Técnica. 

Art. 32. A estrutura e normas in 
ternas da Superintendência Adminis 
trativa constarão de Regimento Inter 
no próprio. 
Art 33. A Assessoria Técnica, 

compete: 
1 - elaborar as propostas do Or 

çamento-Programa e da Programação 
Econômico-Financeira da FUNAI: 

li - examinar o Plano de Aplicação 
da Renãa do Patrimônio Indígena, pa 
ra apreciação da Junta de Planejamen 
to e Coordenação: 
Ili - estudar e p_ropor ao Superin 

tendente, normas e procedimentos pa 
ra permitir o exercício efetivo da su 
pervlsão e controle da execução dos 
planos aprovados; 

IV - elaborar o sistema de acompa 
nhamento detalhado da execução or 
çamentária, financeira e patrimonial 
entre o programado e realizado, visan 
do a avallação de resultados; 

V - realizar as anállses setoriais e 
financeira dos planos e programas em 
execução; 

VI - manter ou sugerir alterações 
sobre rotinas de trabalho elaboradas 
pelos diversos órgãos da Fundação, 
quando determinado; 

VII - manter atualizado o organo 
grama da FUNAI, bem como funciono 
gramas, fluxogramas e instruções pro· 
gramadas, para todas as Unidades; 
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VIII - elaborar e distribuir formu 
lários, visando a obtenção de dados 
estatísticos para acompanhamento das 
operações e aferimento de resultados, 
em todos os níveis administrativos da 
FUNAI; 

IX - cumprir outras atribuições que 
lhe forem cometidas pelo Superinten 
dente Administrativo. 

Art. 34. A Assessoria Técnica é in- 
tegrada por: 

1 - Chefia 
li - Assessores Técnicos 
Art. 35. Ao Chefe da Assessoria 

Técnica compete: 
1 - assessorar os trabalhos da Jun 

ta de Planejamento e Coordenação; 
li - assessorar o Superintendente 

Administrativo na coordenação das 
atividades da FUNAI, a seu cargo; 

Ili - distribuir encargos e tarefas 
aos Assessores Técnicos, supervisio 
nando e coordenando sua execução. 

Art. 36 Aos Assessores Técnicos, 
compete a elaboração e coordenação 
de estudos e trabalhos referente a: 

1 - planejamento global; 
li - elaboração orçamentãria e 

acompanhamento de sua execução, 
custos; 

Ili - Organização e Métodos; 
IV - Estatística; 
V - outros trabalhos atribuídos à 

Assessoria Técnica. 

Seção li 
Da Auditoria 

Art. 37. A Auditoria compete: 
1 - realizar inspeções ordinárias e 

especiais junto aos órgãos de exe 
cução; 

li - acompanhar a execução orça 
menté.ria, financeira e patrimonial, em 
todos os níveis da FUNAI; 

Ili - sugerir normas para a conta 
bilização da renda do Patrimônio In 
dígena; 

IV - examinar balanços, balancetes 
e relatórios contábeis; 
V - acompanhar a aplicação das 

normas administrativas, examinando os 
desvios e deformações e sugerindo os 
meios de correção e reajustamento. 
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Seção Ili 
Da Divisão de Transporte Aéreo 

Art. 38. À Divisão de Transporte 
Aéreo compete: 

l - executar e coordenar as ativi 
dades de transporte aéreo da FUNAl; 

li - coordenar a realização dos 
serviços de manutenção; 

Ili - realizar todo o controle esta 
t istico referente a aeronaves. 

CAPITULO VI 
Das Unidades Executivas, em 

nível departamental 

Art. 39. As Unidades Executivas, 
em nível Departamental, diretamente 
subordinadas ao Presidente, são: 

1 - Departamento Geral de Admi- 
nistração; 

li - Departamento Geral de Plane 
jamento Comunitário; 

Ili - Departamento Geral de Ope 
rações; 

IV - Departamento Geral do Patri 
mônio Indígena. 
Art. 40. As Unidades Executivas 

atuam como órgãos de apoio admi 
nistrativo, planejamento, direção, coor 
denação, controle e execução das ati 
vidades compreendidas nas respectl 
vas áreas de competência. 

§ 1.º Os Diretores dos Departa 
mentos, designados pelo Ministro do 
Interior, por indicação do Presidente 
da FUNAl, gozam de autonomia ope 
racional e autoridade no âmbito de 
sua competência, podendo decidir e 
baixar normas e instruções técnicas 
a respeito. 

§ 2.0 Os Diretores dos Departa 
mentos deverão acompanhar de modo 
efetivo a execução da programação 
aprovada pelo Presidente, informando 
a Junta de Planejamento e Coorde 
nação dos desvios e cetormações em 
curso, e a necessidade de correção, 
reajustamentos ou reformulação dos 
planos dos trabalhos em execução. 

§ 3.º Os Departamentos, sempre 
que solicitados, prestarão completo 
apoio aos demais órgãos da Funda 
ção, através de suas Unidades com 
petentes que lhes digam respeito. 

Seção t 
Do Departamento Geral de 

Administração {DGA) 
Art. 41 . Ao Departamento Geral 

de Administração compete: 
1 - supervisionar as atividades ad- 

ministrativas da FUNAl; , 
li - organizar, coordenar, contro 

lar e realizar o apoio administrativo, 
assegurando a observância das nor 
mas reguladoras dos sistemas de Fi 
nanças, Pessoal, Telecomunicações, 
Serviços Gerais e de outros que ve 
nham a ser criados pela FUNAI; 

Ili - exercer supervisão técnica e 
normativa sobre os demais órgãos da 
FUNAI, no que se refere às atividades 
administrativas; 

lV - elaborar a prestação de con 
tas da Fundação; 

V - manter atualizadas as rela· 
ções dos responsãveis por dinheiro, 
valores e bens da Fundação, bem co 
mo dos ordenadores de despesas; 

VJ - acompanhar a execução de 
programação estabelecida, no aspec 
to financeiro; 

VII - recrutar, selecionar e elabo 
rar planos de aperfeiçoamento do pes 
soal da Fundação, com a colaboração, 
dos órgãos interessados; 

VIII - ter a seu cargo o Boletim 
Administrativo da FUNAI; 

IX - elaborar o seu Regimento ln 
terno. 
Art. 42. O Departamento Geral de 

Administração é constituído por: 
1 - Diretoria 
li - Divisão de Pessoal 
Ili - Divisão Financeira 
IV - Divisão de Serviços Gerais 
V - Tesouraria 
VI - Escritório de Representação 
Art. 43. Ao Diretor do Departa- 

mento Geral de Administração com 
pete: - 

1 - exercer a supervisão das ati 
vidades das Divisões que lhe são su 
bordinadas; 

1l - substituir o Presidente em seus 
impedimentos eventuais, quando de 
signado; 

Ili - propor ao Presidente a de 
signação dos titulares das Divisões e 
demais órgãos subordinados; 
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IV - submeter ao Presidente da 
FUNAI, para aprovação, o seu Regi 
mento Interno; 
V - encaminhar ao Presidente a 

prestação de contas da Fundação; 
VI - encaminhar, anualmente, à 

Inspetoria Geral de Finanças do Mi 
nistério do Interior por intermédio do 
Presidente, as relações dos responsá 
veis por dinheiro, valores e bens da 
Fundação, bem como dos ordenadores 
de despesas, comunicando trimestral 
mente as alterações ocorridas e, de 
imediato, sempre que houver qualquer 
alteração; 

Vil - apresentar ao Presidente pla 
nos de recrutamento, seleção e aper 
feiçoamento de pessoal administrati 
vo da Fundação, e de outras catego 
rias, quando solicitado, em estreita 
colaboração com os órgãos interessa 
dos; 
VIII - participar dos trabalhos da 

Junta de Planelamento e Coordenação. 
Art. 44. A Divisão de Pessoal 

compete a realização de todas as ta 
refas referentes a Pessoal, inclusive 
recrutamento, seleção, treinamento e 
aperfeiçoamento. 
Art. 45. A Divisão Financeira com 

!Jtlte a execução orçamentária, finan 
ceira e patrimonial, e o levantamento 
de balancetes, balanços, tomada de 
contas, registro contábil dos bens pa 
trimoniais, a determinação dos custos 
de serviços e a interpretação dos re 
sultados da gestação flnanceira. 

Art. 46. À Divisão de Serviços Ge 
rais compete as tarefas relativas à 
material, transportes, comunicação, 
zeladoria e arquivo geral. 

Art, 47. A Tesouraria compete o 
recebimento e pagamento de valores, 
de acordo com as normas internas 
de funcionamento. 

Art. 48. Aos Escritórios de Repre 
sentação compete o cumprimento das 
tarefas fixadas pelo Departamento Ge 
ral de Administração. 
Art. 49. A estrutura e normas in 

ternas de funcionamento do Departa 
mento e dos órgãos subordinados de 
verão constar de Regimento Interno 
próprio. 
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Seção li 
Do Departamento Geral de Planeja 

mento Comunitário {DGPC) 

Art. 50. Ao Departamento Geral 
de Planejamento Comunitário compe 
te: 

1 - elaborar estudos e pesquisas 
etnológicas e sócio-culturais das po 
pulações indígenas; 
li - baixar normas e instruções téc 

nicas que assegurem às populações 
indígenas a conservação dos seus 
costumes e instituições, compatíveis 
com o sistema jurídico nacional ou 
com os objetivos dos programas de 
integração; 

Ili - efetuar pesquisas sobre a le 
gislação nacional pertinente ao sil 
vícola, observando as implicações 
advindas; 

JV - pesquisar formas de estimulo 
para o desenvolvimento do artesanato 
indígena; 
V - elaborar projetos de capacita 

ção de mão-de-obra indígena; 
VI - coletar, classificar e conser 

var documentário e material relativo 
à cultura indígena colocando-os à 
disposição de estudiosos e do públi 
co em geral; 

VII - promover o intercâmbio cul 
tural com órgãos nacionais, estran 
geiros e internacionais que tenham 
atividades congêneres às da FUNAI; 
Vlll - planejar a melhoria das con 

dições de vida e de trabalho das po 
pulações indígenas e a elevação do 
nível educacional, de acordo com os 
graus de integração do indígena na 
sociedade regional; 
IX - baixar normas e instruções 

técnicas que assegurem a proteção 
essencial e os direitos fundamentais 
do silvícola, utilizando os métodos de 
controle social peculiares à cultura 
indígena; 

X - baixar normas e instruções 
técnicas que assegurem o direito à li 
vre prestação de serviços pessoais dos 
indígenas, remunerada ou não; 

XI - planejar assistência Médico 
sanitária, odontológica e hospitalar ao 
silvícola, individual e coletivamente; 

XII - elaborar projetos de desen 
volvimento comunitário setoriais e re- 
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gionais, visando a auto-promoção do 
gruoo indígena; 

XIII - realizar outras tarefas, de 
acordo com a área de sua competên 
cia; 
XIV - elaborar o seu próprio Re 

gimento Interno. 
Art. 51. O Departamento Geral de 

Planejamento Comunitário é integra 
do por: 

1 - Diretoria 
li - Divisão de Estudos e Pesquisas 
Ili - Divisão de Educação 
IV - Divisão de Saúde 
V - Divisão de Desenvolvimento 

Comunitário 
Art. 52. Ao Diretor do Departa 

mento Geral de Planejamento Comu 
nitário compete: 

1 - dirigir, supervisionar e coorde 
nar os trabalhos das Divisões que lhe 
são subordinadas; 

li - acompanhar a execução dos 
planos e projetos elaborados e refor 
mulá-los, quando necessário; 

Ili - coordenar suas atividades com 
as do DGPI; 

IV - integrar a Junta de Planeja 
mento e Coordenação; 

V - substituir o Presidente, em seus 
impedimentos eventuais, quando de 
signado; 

VI - propor ao Presidente a desig 
nação dos titulares das Divisões e de 
mais órgãos subordinados; 
VII - submeter ao Presidente da 

FUNAI, para aprovação, o seu Regi 
mento Interno; 

VIII - propor a realização de cur 
sos técnicos especializados, quando 
necessários. 
Art. 53. A Divisão de Estudos e 

Pesquisas compete: 
1 - realizar estudos e pesquisas 

etnológicas, lingüísticas, de geografia 
e da economia das comunidades indí 
genas; 

li - elaborar estudos, projetos, bem 
como a fixação de métodos e técnicas 
concernentes à proteção e integração 
cultural do indígena no contexto so 
cial brasileiro; 

Ili - assessorar os demais órgãos 
da FUNAI em assuntos de cunho ci 
entífico; , 

IV - promover o intercâmbio cul 
tural com outros órgãos nacionais e 
internacionais que tenham função cor 
relata; 

V - emitir pareceres sobre licen 
ças a serem concedidas a missioná 
rios e pesquisadores nacionais e es 
trangeiros, em comunidades indíge· 
nas; 

VI - controlar o funcionamento de 
Museus do índio e Bibliotecas. 
Art. 54. À Divisão de Educação, 

visando a instrução do índio, compe 
te a elaboração de estudos, planos e 
projetos setoriais e regionais, refe 
rentes a: 

1 - alfabetização; 
li - ensino primário; 
Ili - iniciação e orientação profis 

sional; 
IV - formação profissional em ní 

vel médio e/ou superior, através de 
bolsas de estudo; 

V - recuperação, treinamento e ca 
pacitação técnica. 
Art. 55. A Divisão de Saúde com 

pete: 
1 - realizar estudos e pesquisas re 

lacionados ou necessários à fixação 
das diretrizes gerais do programa de 
saúde; 

li - programar o controle ou erra 
dicação de doenças que se caracte 
rizem como problema de saúde públi 
ca; 

Ili - traçar planos e programas de 
saúde do ambiente e da comunidade; 

IV - realizar trabalhos e pesqui 
sas de estatística relativos aos assun 
tos de sua competência; 

V - elaborar programas de sanea 
mento; 

VI - propor a construção e ma 
nutenção do Hospital do índio, de 
Casas do índio, Ambulatórios, Postos 
de Saúde e outras obras necessárias 
aos programas de saúde; 

VII - estudar e propor a concessão 
de bolsas de estudo para especiali 
zação em saúde pública e indigenis 
mo para médicos, dentistas e enfer 
meiros das Equipes Volantes, visando a 
melhoria do pessoal técnico; 

VIII - fomentar a educação sani 
tária; 
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IX - entrosar-se com órgãos fe 
derais e estaduais de saúde; 

X - solicitar, preparar e participar 
dos cursos para médicos, dentistas, 
enfermeiras e auxiliares em saúde pú 
blica; 

XI - preparar material de divulga 
ção de interesse em saúde pública. 

Art. 56. A Divisão de Desenvolvi 
mento Comunitário compete a elabo 
ração de planos e projetos, setoriais 
e regionais, visando o desenvolvimen 
to comunitário, enfatizando a auto 
promoção dos grupos indígenas, basea 
dos nos estudos, planos e projetos rea 
lizados pelas demais Divisões. 

Art. 57. A estrutura e normas de 
funcionamento do Departamento e dos 
órgãos subordinados deverão cons 
tar de Regimento Interno próprio. 

Seção Ili 
Do Departamento Geral de Operações 

Art, 58. Ao Departamento Geral de 
Operações compete: 

1 - acompanhar a execução das 
atividades administrativas das Dele 
gacias, Parques Indígenas e Ajudân 
cias Autônomas; 

li.- fazer executar os planos e pro 
jetos elaborados pelos Departamentos 
Gerais, controlando sua execução e 
propondo alterações para os mesmos 
em casos de dlstcrções: 

Ili - apresentar aos Departamen 
tos Gerais propostas para elabora 
ção e/ou reformulação de planos e 
projetos; 

IV - controlar o ingresso e perrna 
nência de pesquisadores e missioná 
rios nacionais e estrangeiros em co 
munidades indígenas, quando autori 
zado pelo Presidente; 

V - elaborar o seu próprio Regi 
mento Interno; 

VI - realizar outras tarefas, ine 
rentes ao órgão. 

Art. 59. O Departamento Geral de 
Operações é integrado por: 

1 - Diretoria 
li - Divisão Amazônica 
Ili - Divisão Nordeste 
lV - Divisão Centro-Oeste 
V - Divisão Centro-Sul 
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Art. 60. Ao Diretor do Departa 
mento Geral de Operações compete: 

1 - coordenar e controlar, por in 
termédio das Divisões, as atividades 
dos órgãos subordinados e a execução 
dos diferentes planos e projetos apro 
vades pelo Presidente; 

li - propor ao Presidente a movi 
mentação de pessoal, dentro da ju 
risdição do Departamento; 

111 - integrar a Junta de Planeja 
mento e Coordenação; 

IV - substituir o Presidente em seus 
impedimentos eventuais, quando de 
signado; 

V - propor ao Presidente a desig 
nação dos titulares das Divisões e de 
mais órgãos subordinados; 
VI - realizar outras tarefas ineren 

tes ao cargo; 
VII - submeter ao Presidente da 

FUNAI, para aprovação, o seu Regi 
mento Interno. 

Art. 61. As Divisões compete a 
coordenação das atividades das Dele 
gacias Regionais, Parques e Reservas 
Indígenas e Ajudâncias Autônomas, 
existentes nas respectivas áreas de 
jurisdição. 

Art. 62. A estrutura e normas de 
funcionamento do Departamento e dos 
órgãos subordinados, deverão constar 
de Regimento Interno próprio. 

Seção IV 
Do Departamento Geral do Patrimônio 

Indígena (DGPI) 
Art. 63. Ao Departamento Geral do 

Patrimônio Indígena, compete: 
1 - promover o levantamento, me· 

dição e demarcação das áreas habl 
tadas pelos silvícolas; 

li - proceder ao levantamento e 
exploração dos recursos naturais e 
utilização existentes nas referidas 
áreas; 
Ili - manter registro permanente das 

alienações, aquisições, arrendamentos 
e outras transações efetuadas, visando 
a regularização dos bens do patri 
mônio indígena; 
IV - organizar e manter os serviços 

de mapoteca e cartografia da FUNAI; 
V - elaborar e apresentar ao Pre 

sidente proposta para o "Plano de 
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Aplicação da Renda do Patrimônio In 
dígena", e supervisionar a respectiva 
execução, após sua aprovação; 

VI - elaborar o seu Regimento In 
terno; 

VII - realizar outras tarefas ine 
rentes ao órgão. 
Art, 64. O Departamento Geral do 

Patrimônio Indígena é integrado por: 
1 - Diretoria 
li - Divisão de Projetos Especiais 
Ili - Divisão da Renda Indígena 
IV - Divisão de Registro Patrimo 

nial 
Art. 65. Ao Diretor do Departa 

mento Geral do Patrimônio Indígena, 
compete: 

1 - exercer a supervisão das Divi 
sões subordinadas; 

li - coordenar com o Departamen 
to Geral de Planejamento Comunitá 
rio a eventual realização de projetos 
que forem atribuídos ao DGPI; 

Ili - supervisionar, coordenar e con 
trolar a execução dos trabalhos con 
cernentes à Mapoteca e Cartografia; 

IV - integrar a Junta de Planeja 
mento e Coordenação; 
V - substituir o Presidente, em seus 

impedimentos eventuais, quando desig 
nado; 

VI - propor ao Presidente a desig 
n ação dos titulares, das Divisões e de 
mais órgãos; 

VII - submeter ao Presidente da 
FUNAI, para aprovação, o seu Regi 
mento Interno; 

VIH - realizar outras tarefas de 
acordo com suas atribuições. 
Art. 66. A Divisão de Projetos Es 

peciais compete a elaboração, exe 
cução e avaliação de planos e proje 
tos especiais atribuídos ao DGPI pelo 
Presidente e respectivo acompanha 
mento físico-financeiro. 
Art. 67. A Divisão da Renda Indí 

gena compete a elaboração e o 
acompanhamento da programação fi 
nanceira da renda do Patrimônio Indí 
gena. 

Art. 68. À Divisão de Registro Pa 
trimonial compete: 

1 - o levantamento dos bens e re 
cursos naturais do Patrlmônlo lndfge 
na; 

li - a promoção do levantamento, 
medição e demarcação das áreas In 
dígenas; 

Ili - o cadastramento dos arrenda 
tários. 
Art. 69. A estrutura e normas de 

funcionamento do Departamento e dos 
órgãos subordinados deverão cons 
tar do Regimento Interno próprio. 

CAPITULO Vll 
Das Unidades Executivas Regionais 
Art. 70. As Unidades Executivas 

Regionais, são: 
1 - Delegacias Regionais 
11 - Parques Indígenas 
Ili - Ajudâncias Autônomas 
Ar!. 71. As Delegacias Regionais 

são órgãos subordinados ao Departa 
mento Geral de Operações, encarre 
gados do exercício das atividades ne 
cessárias à consecução dos objetivos 
da FUNAl, cabendo-lhes a responsabi 
lidade pela execução das diretrizes, 
planos e projetos dentro da área de 
sua jurisdição. 

§ 1.0 As Delegacias Regionais es 
tão diretamente subordinadas as se 
guintes unidades administrativas: 

a) Ajudãnclas 
b) Postos lndfgenas 
§ 2.0 A criação das Unidades aci 

ma é feita por proposta do Depart.a 
mento Geral de Operações e ato do 
Presidente da Fundação ouvida a Jun 
ta de Planejamento e Coordenação. 

Art. 72. Os Parques Indígenas, ór 
gãos subordinados ao Departamento 
Geral de Operações, são áreas reserva 
das por decreto federal, administradas 
pela Fundação, contidas em terras na 
posse de fndios cujo grau de integra 
ção permitir assistência econômica e 
educacional da FUNAI, em que serão 
preservadas as reservas da flora, bem 
como as belezas naturais da região. 
Art. 73. As Ajudànclas Autôno 

mas, órgãos subordinados ao Depar 
tamento Geral de Operações, e esta 
belecidas em determinada região, fora 
da área de jurisdição de uma Delega 
cia Regional, são encarregadas do 
acionamento, da coordenação e do 
controle dos Postos lr:idígenas, e ór 
gãos a elas subordinados especifica 
mente. 
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Art. 74. A estrutura e as normas 
de funcionamnto das Unidades Exe 
cutivas Regionais deverão constar de 
Regimento Interno próprio elaborado 
pelo Departamento Geral de Operações 
em coordenação com os demais De· 
partamentos Gerais. 

TITULO Ili 
Do Regime Econômico-Financeiro 

CAPÍTULO 1 
Normas Gerais 

Art. 75. O exercicro financeiro 
coincidirá com o ano civil. 

Art. 76. A prestação de contas 
anual da Fundação, bem como a da 
gestão do Patrimônio Indígena, será 
feita ao Conselho Curador até o dia 
28 de fevereiro e constará, entre ou 
tros, dos seguintes elementos: 

a) balanço patrimonial; 
b) balanço econômico; 
e) balanço financeiro; 
d) quadro comparativo entre a re 

ceita realizada e a receita estimada; 
e) quadro comparativo entre a des 

pesa realizada e a despesa fixada. 
Parágrafo único. As prestações de 

contas, depois de aprovadas pelo 
Conselho Curador, serão encaminha 
das ao Ministro do Interior, para fins 
de homologação. 

Art. 77. São distintas a contabili 
dade da Fundação e a do Patrimônio 
Indígena. 
Parágrafo único. As Unidades Re 

gionais observarão também dois planos 
de contas distintos: o da FUNAl e o 
do Patrimônio Indígena. 

Art. 78. Todo aquele que, a qual 
quer titulo, tenha a seu cargo serviços 
de contabllidade da Fundação, é pes 
soalmente responsável pela exatidão 
das contas e oportuna apresentação de 
balancetes, balanços e demonstrações 
contábeis dos atos relativos à admi 
nistração financeira e patrlmonial do 
setor sob . sua jurisdição. 
Art. 79. O controle orçamentário da 

despesa e acompanhamento de sua 
execução processar-se-ão através de 
registros próprios e sistemáticos, de 
forma a permitir, a qualquer momen 
to, o conhecimento do montante dos 
gastos de cada rubrica e o saldo da 
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respectiva dotação, sendo vedada a 
apropriação de despesa em dotação 
de unidade orçamentária diferente da 
quela a que ele se destina. 

CAPÍTULO li 
Do Patrimônio 

Seção 1 
Do Patrimônio da Fundação 

Art. 80. Constituem patrimônio da 
FUNAI: 

1 - o acervo de bens dos extintos 
Conselho Nacional de Proteção aos 
índios, Serviço de Proteção aos índios 
e Parque Nacional do Xingu; 

li - os bens móveis, imóveis e se 
moventes incluídos no Patrimônio da 
Fundação: 
a) por aquisição; 
b) por doação, após recebimento e 

registro. 
Art. 81. A aquisição ou aliena 

ção de bens imóveis, deverá ser obje 
to de prévia apreclação da Junta de 
Planejamento e Coordenação e do 
Conselho Curador. 

Seção li 
Do Patrimônio Indígena 

Art. 82. Constituem bens do Pa 
trimônio Indígena: 

1 - as terras de domínio das cole 
tividades indígenas 

li - bens resultantes de usufruto 
exclusivo das riquezas naturais e de 
todas as utilidades nas terras ocupa 
das pelos silvícolas. 

Ili - os móveis e imóveis adquiri 
dos com recursos do Patrimônio In 
dígena; 

IV - outros bens incorporados por 
qualquer forma ao Patrimônio Indíge 
na. 

Art. 83. Os bens do Patrimônio 
Indígena serão administrados pela 
Fundação, que responderá pelos da 
nos causados pelos seus empregados 
a esse Patrimônio, cabendo-lhe ação 
repressiva contra o responsável, nos 
casos de culpa ou dolo. 

CAPÍTULO Ili 
Da Receita 

Seção 1 
Da Fundação 

Art. 84. Constituem fontes de re 
ceita da Fundação: 
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1 - as dotações orçamentárias e 
créditos adicionais ou especiais; 

li - as subvenções, auxílios e doa 
ções de pessoas físicas, entidades pú 
blicas e privadas, nacionais, estrangei 
ras e internacionais; 

Ili - os emolumentos provenientes 
de serviços prestados a terceiros; 

IV - o dízimo da renda líquida 
anual do Patrimônio Indígena; 

V - as rendas de qualquer natureza. 

Seção li 
Do Patrimônio Indígena 

Art. 85 . Constituem fontes de re 
ceita do Patrimônio Indígena: 

1 - alienação de bens móveis, imó 
veis e semoventes do Patrimônio Indí 
gena; 

li - produtos de arrendamentos 
feitos a terceiros, na forma permitida 
em lei; 

Ili - receita da produção coletiva da 
agricultura, da pecuária e das ativi 
dades extrativas; 

IV - receita proveniente da eomer 
cíallzação do artesanato indígena; 

V - receita agro-industrial e indus 
trial; 

VI - participação nos resultados da 
produção ou renda das indústrias de 
terceiros que atuam nas áreas indíge 
nas mediante convênios, nos termos 
da Constituição e das leis em vigor; 
VII - outras receitas provenientes 

da utilização de recursos do Patrimô 
nio Indígena. 

Art. 86. A Renda do Patrimônio 
Indígena será administrada pela Fun 
dação, tendo em vista os seguintes 
objetivos: 

J - emancipação econômica das tri 
bos; 

li - acréscimo do Patrimônio Ren 
tável; 

Ili - custeio dos serviços de assis 
tência ao índio. 

Art. 87. Uma cota-parte da Renda 
do Patrimônio Indígena deverã obriga 
toriamente, reverter em benefício do 
desenvolvimento da comunidade que a 
produzir. 

CAPITULO IV 
Da Despesa 

Seção 1 
Da Fundação 

Art. 88. Constituem despesas da 
Fundação as relativas a: 

1 - pessoal; 
li - material; 
Ili - serviços de terceiros; 
IV - contribuições sociais; 
V - diversos. 

Seção li 
Do Patrimônio lndigena 

Art. 89. Constituem despesas do 
Patrimônio lndlgena, as relativas a: 

1 - material, mão-de-obra e servi 
ços, decorrentes da execução de 
projetos econômicos; 
li - aquisição de bens visando o 

acréscimo do Patrimônio lndigena e a 
emancipação econõrnlca das comuni 
dades Indígenas; 

Ili - outras despesas não previstas 
que visem o desenvolvimento econômi 
co do Patrimônio Indígena, mediante 
autorização do Presidente da FUNAI. 

TITULO IV 
Das SubstHulções 

Art. 90. O Presidente da Fundação 
será substituído,' em seus lrnpedlmen 
tos eventuais, pelo Superintendente 
Administrativo ou por um dos Diretores 
de Departamentos Gerais. 

Art. 91 . Nos Conselhos Curador e 
lndigenista, no ato de nomeação dos 
membros titulares constará, também, a 
designação dos respectivos suplentes. 

Art. 92. Nos órgãos de Assessora 
mento e nas Unidades Executivas, em 
nível Departamental e Regionais, os 
respectivos Chefes proporão ao Presi 
dente da Fundação e designação dos 
substitutos, nos casos de ausências 
eventuais. 

TITULO V 
Do Pessoal 

Art. 93. O regime jurídico do pes 
soal da FUNAI é o da legislação tra 
balhista. 
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Art. 94. Os serviços da Fundação 
serão atendidos: 

1 - por servidores do seu quadro 
próprio sob o regime de legislação 
trabalhista; 

li - por servidores dos quadros em 
extinção do Conselho Nacional de Pro 
teção aos lndios (CNPl), do Serviço de 
Proteção aos índios (SPI) e do Parque 
Nacional do Xingu (PNX), na forma do 
disposto no art, 7.0 e seus parágrafos, 
da Lei n.0 5.371, de 5 de dezembro 
de 1967 e na regulamentação pertinen 
te, a juízo da FUNAI; 

111 - por servidores federais, esta 
duais, municipais e do Distrito Federal, 
Inclusive autárquicos, requisitados na 
conformidade da legislação em vigor. 

Art. 95. Os servidores dos quadros 
em extinção (item ll, Artigo 94), pode 
rão optar pelo regime da Fundação e 
serem aproveitados no seu quadro de 
pessoal, a juízo do Presidente da FU 
NAl. 

Parágrafo único. Os servidores não 
optantes e considerados pela FUNAI 
desnecessários aos serviços, serão 
encaminhados ao Ministério da Agri 
cultura, para redistribuição, nos ter 
mos do Art. 99 do Decreto-Lei n.? 200, 
de 25 de fevereiro de 1967 e do § 3. 0 
do Art. 7.0, da Lei n.? 5.371, de 5 de 
dezembro de 1967. 

Art. 96. Quando a requisição de 
servidores públicos for autorizada com 
õnus para a repartição de origem, à 
FUNAI competirá somente a comple 
mentação do salário correspondente 
ao cargo para o qual o servidor for 
destinado. 
§ 1. 0 Os servidores requisitados 

poderão optar pelo regime trabalhista 
peculiar à Fundação, durante o perto 
do em que permaneçam a sua dispo 
sição, contando-se o respectivo tempo 
de serviço para efeito e vantagens da 
função pública. 
§ 2.º Os que não optarem definiti 

vamente pela permanência no quadro 
da FUNAI e que retornarem à sua re- 
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partição de origem, terão seu tempo 
de serviço prestado à Fundação conta 
do para os efeitos legais. 

TÍTULO VI 

Das Disposições Gerais e 
Transitórias 

Art. 97. O prazo de duração da 
Fundação é indeterminado. 

Parágrafo único. Extinta a Funda 
ção, seus bens serão destinados a en 
tidades públicas mediante decreto do 
Poder Executivo. 

Art. 98. Os bens, rendas e servi 
ços da FUNAI são isentos de impostos 
federais, estaduais e municipais, de 
conformidade com a letra "e", do item 
Ili, do Artigo 19 da Constituição Fe 
deral. 

Art. 99. São extensivos à FUNAI 
e ao Patrimônio Indígena os privilégios 
da Fazenda Pública, quanto à impe 
nhorabllidade de bens, rendas e ser 
viços, prazos processuais, ações espe 
ciais e executivas, juros e custas (De 
creto n. 0 5. 371 de 5 de dezembro de 
1967, Art. 11). 

Art. 100. O presente Regimento ln 
terno poderá ser reformado, no todo 
ou em parte, por iniciativa do Presiden 
te ou da maioria da Junta de Planeja 
mento e Coordenação, e submetido à 
aprovação do Ministro do Interior. 

Art. 101. Os Regimentos Internos 
do Gabinete da Superintendência Ad 
ministrativa, órgãos de Assessoramen 
to e das Unidades Executivas, deverão 
ser elaborados e submetidos à apro 
vação do Presidente dà Fundação, no 
prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 102. Este Regimento entrará 
em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrá 
rio. 

Publicado no Diário Oficial de 3 de 
agosto de 1972. 
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RESERVAS INDIGENAS 

APIAKA, KAYABI - Decreto n.0 63.368, de 08-10-68 - DO de 16-10-68 - 
Alterados os limites pelo Dec. 74.477, de 29-08-74 - DO de 30-08-74 

ERIGPACTSA, PARECI E TAPAYUNA - Decreto n.0 63.368, de 08-10-68 - 
DO de 16-10-68 

IRANTXE - Decreto n.0 63.368, de 08-10-68 - DO de 16-10-68 - Retificados 
os limites pelo Dec. 64.027-A de 27-01-69 - DO de 03-02-69 

AREÕES, COUTO MAGALHÃES E PIMENTEL BARBOSA - Decreto n.0 65.212, 
de 23-09-69 - DO de 24-09-69 - Modificado pelo Dec. n.0 65.405, de 
13-10-69 - DO de 20-10-69 - Area delimitada pela Port. Ministerial 
n.0 1 .104/72 - D"O de 04-10-72 

NAMBIKWARA - Decreto n.0 63,368, de 08-10-68 - DO de 16-10-68 - 
Alterados os limites pelo Decreto n.? 73.221, de 28-11-73 - DO de 
29-11-73 

~ARAKANÃ - Decreto n.0 68.913, de 13-07-71 - DO de 14-07-71 

WAIMIRI/ATROARI - Decreto n.? 68.907, de 13-07-71 - DO de 14-07-71 

KARARAÕ - Decreto n.? 68.914, de 13-07-71 - DO de 14-07-71 

SANGRADOURO - Decreto n.? 71.105, de 14-09-72 - DO de 15-09-72 

SÃO MARCOS - Decreto n.? 71.106, de 14-09-72 - DO de 15-09-72 - Au 
torizada a demarcação pelo Decreto n.0 73.233, de 30-11-73 - DO de 
03-12-73 

XERENTE - Decreto n.? 71-107, de 14-09-72 - DO de 15-09-72 
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PARQUES 

PARQUE NACIONAL DO XJNGU (Decreto 50.455, de 14-04-61 - DO de 
14-04-61) 

Alterações feitas através dos Decretos: 

a) 51.084, de 31-07-61 - regulamenta o decreto de criação (DO 
de 01-08-61) 

b) 63.082, de 06-08-68 - altera os llmltes da área (DO de 08-08-68) 

e) 68.909, de 13-07-71 - altera os limites (DO de 14-07-71) 

PARQUE NACIONAL INDIGENA DO TUMUCUMAQUE (Decreto n.0 62.998, 
de 16-07-68 - DO de 19-07-68) - Modificado pelo Decreto n.0 63.369, 
de 08-10-68 - DO de 16-10-68 

PARQUE INDIGENA DO ARIPUANÃ (Decreto n.0 64.860, de 23-07-69 - DO 
de 24-07-69 - Alterado pelo Decreto n.0 73.563, de 24-01-74 - DO 
de 25-01-74) 

PARQUE INDIGENA DO ARAGUAIA (Decreto n.0 69.263, de 22•9-71 - 
po de 24-09-71} 
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