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FUNAI 
fundação Nacional do fndlo 

MINIST~RIO DO JNTE.FIIOR 

DA: Coordenadoria de Patrimônio Indígena - CORPI 

h: Superintend~ncia GerAl - SUGE · 

Senhor Superintendente Geral, 

Em resposta ao Telex n2 4941-SAB, informamos a 
SUGE que os procedimentos cabíveis aos Ítens de nossa competên 

eia, estão baseados nas legislaçõ~~ vigentes e portanto cabe 

nos cumprir o que reza a lei: 

Lei 6.001 - Art. 18, § 12 - "Nessas áreas, é veda 

da a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais 

ou comunidades indígenas a prática da caça, pe~ 

ca ou coleta de frutos, assim como de atividade 

agropecuária ou extrativa". 

Todavia, existem solicitações constantes para ay 
torização de atividades que de uma forma ou de outra vêm susci 

tar efeitos impactantes, tanto do ponto de vista ,.geoambiental 

quanto do ponto de vista geoantropolÓgico e social.· As· dúvidas 

quanto ao aspecto jurÍdico·para liberação de exploração de r~ 

quezas do solo em áreas indÍgen~s, estão condicionadas à regul~ 
mentação do Congresso Nacional, impedindo-nos de tomar resolQ 

çoes que venham de encontro à legislação já existente. O SEMA 

TI, como setor responsável e controlador tem o dever de coibir 

todas as atividades que representem risco à integridade das 

áreas indígenas e de seus ocupantes. ~ompreendemos também, que 

fatores econ5micos s~o as principais~caus~s do interesse das cg 

munidades indígenas na comercialização dos_produlos nativ~s e 

que algumas vezes as lide~anças indígenas e~ercem alguma forma 

de pressão para a existência desta atividade, mesmo sendo ile 

gal. 
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O SEMATI têm reunido alguns 

PRJ, sempre contr~rios a qualquer tipo de 

posicionamentos da 

interferência exteL 
na, a fim de dirimir qualquer dúvida que porventura exista, 

dando-nos condições de uma análise com embasamento legal, segy 

roe efetivo. Então, vejamos; segundo opinião do Dr. Carlos My 

zzi, conforme OF. nº 16/CVM/PGR, 11 
••• as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos Índios são bens da União Federal (artigo 20, in 

ciso XI da Carta de 1988) cabendo também ao Ministério PÚblico 

Federal, a defesa deste patrimônio além de lhe competir a defe 

sa dos direitos e interesses indÍgénas.11• 

Compreendemos que a paralização (solicitada no 

item nº 5 do referido Telex) através de Portaria Interministeri 

al não procede, soh o ponto de vista jurídico; bastando parai~ 

soa legislação atual - art. 231, parágrafo 62, da Constituição 

- que diz: 

'"São nulos e extintos não produzindo efeitos jurí 

;dicos, .os atos que tenham por objeto a ocupaçao, 

~o domínio e a:posse das terras a·que se refere e~ 

.te:artigo, :ou~a·exploração das riquezas naturais 

·do solo, dos•rios e dos lagos nela existentes, 

ressalvando relevante interesse pÚblico da União, 

segundo o quP. dispuser lei complementar, nao gg 

rando a nulidade e a extinção direito a indeniza 

ção ou a ações contra a União,· salvo, na forma da 
Lei, qunnto às benfeitorias derivadas da ocupaçuo 

de boa fé.". 
Quanto ao aspecto d~ redução de quotas, a pr6pria 

ilegalidade determina sua suspensão imediat~; ·segundo o Parecer 

do Dr. Carlos Muzzi - 11 
••• a prnscrição de toda e qualquer ven 

da de madeira nas terras indígenas é a Única forma de impedir 

fraudes em eventuais contratos de exploração, sendo curial que 
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1 
l não se pode proceder a uma fiscalização eficaz no que se refere 

às quantidades de madeira retirada efetivamente. Já a proibi 

ç;o, explícita ali~s na Constituição,· facilita a fiscalizaç~o, 

já que toda madeira retirada o será de forma clandestina e cri 

minosa, ensejando eficaz repressão.!'. 

Portanto, o estabelecimento e adoção de normas p~ 

ra exploração de madeira (item ne 6 do Telex) contrapõe-se à le 

gislação básica da FUNAI e da própria Constituição Federal. 

O item ne 7, depende_ de autorização do Congresso 

-~acional, para regulamentação do ;rt. 231, par~grafo 32, que 

diz: 
110 aproveitamento dos recursos hídricos, inclui 

,, 
I_ 

dos os potenciais energéticos, a pesquisa e a la 

vra das riquezas minerais em terras indígenas só 

podem ser efetivados com autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, fican 

do-lhes assegurada participação nos resultados da 

lavra, ,. na forma· da ·Lei. 11 • 

O Projeto de Lei, ·em~tramitação no Congresso, já 

teve aprovação do Senado, faltando-uma!aprovação da câmara e 

conseqüentemente, a possível regulamentação do parágrafo 3~, 

não sendo portanto da competência da FUNAI, a responsabilidade 

de legislar e/ou estabelecer normas para exploraçao e comercia 

lização de recursos minerais; aplicando-se também neste caso o 

parágrafo 62 do art. 231 da Constituição. 

Apesar de o entendimento jurídico existente hoje 

nao permitir a exploração dos recursôs naturais em terras indÍ 

genas, a partir das discussões acontecidas_ no Grupo de Trabalho 

Interministerial criado para reformular a política indigenista 

brasileira, a FUNAI apresentou proposta que, se aprovada, pod~ 

rá permitir, em casos especiais, e após criteriosa aná1ise té~ 

1 

SEP Quadra 702 Sul 
Edlfido Lex, 3!' andar 

CEP 70 •. HO Bruili:a O.F. 
3 



( 

~ 
·' 

~ ·- --- -- -- ---7,- •• ~ •. •f" • , - :--·· C'!"., t ,:- • r, ·.r.•, H. _.::::i_ ~-, r -~ 

FLS. __ ...., ,-.,.... I 

RUCl\lCA ~Àv~, t f 

i 

FUNAI 
fundação Nacional do lndio 

MINISTtlUO 00 INTERIOR 

Continuação da CI n2 212,. /CORPI/90 

1 nica, a exploração racional daqueles recursos. 

Neste momento, entretanto, parece-nos impossível 

o atendimento ao pleito da 40 SJER. A Única sugestão possível 

de ser apresentada é que se busque a imediata paralização de tQ 

das as atividades exploratórias irregulares. 

Atenciosamente, 

~-. 
CINTHYA MESQUITA BERALDI 

Chefe/CORPI 

.. 
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