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Manaus-AM, 29 de :março de 1994. 

Para: N.D.l. 

At.: Márcio Santilli ---.-.-..ir...~~------------ .. ~~lm;~ o S(X::l(~~IENTM. 
~ I I 
CQQ. 0·/1 r)Cbci ;-~-a- 

A COIAB juntamente com outras organizações indígenas do Brasil, em abril 

de 1992, debateu a regulamentação dos direitos dos,povos indígenas conquistados na 

Constituição Federal. 

-· 

..• --. " .. 
Quanto a e~ploraçao de recursos minerais' em terras indigenas con~lu1U o 

seguinte: 

12) Os ~ecursos minerais, em lav~à ou não, existentes em terras tradicio 

nalmente ocupada pelos Índios, são consideradas rese:nras nacionais. 

A União, pox seu ôrgão competente, pxoeederâ levantamento geoló3ico 

das terras indígenas, objetivando c~racterizar sua potencialidade em 

termos de recursos minerais. 

22) A pesqui'Jm e a Lavra de qualquer sul)stincia 'l!lineral em terras indíg_e 

nas po<hi!'ão ser feitas quando v?rificaõas as seguintes condiç.Ões: 
.' 1 

ri) Coz?.dtituirem hipóteses de interesse nacional, de acordo com decl!! 
ra.ção do Congrae;eo Nacional, at-rtJ.vé~ de resç,lução que especificará 

o recurso mineral e a terra indígena em que se encontra; 

b) A inexistência ou desconhecimento de reservas exploráveis desse mi 

nêrio em outras partes do território nacional. em quantidade que ! 
tenda às necessidades do país, conforme atestado do órgão minerário 

federal; 

e) Estar a terra indígena, em que deverá incidir a pesquisa ou lavra, 

demarcada, registrada e livre d~ turbação; 

d) Estarem as comunidades indígenas ocupantes da terra, em que deverá 

1ncid~r a pesqui~a V~ ldv~~! ~~neactadnO h~ p810 m~nn~ ííl ~nOn~ COn 

forme a data que constar do laudo do respectivo p~ocedimento admi 

nistrativo para dema~cacão da terra;· 

e) Localiza~-se a ã~ea em que deverá incidir a pesquisa ou lavra a 
mais de 20 km de ~ldeias indígenas> e tal área não incluir sítios 

l 

sagrados, cursos d'âgu~, mananciais e áreas utilizadas constantemen 

te pelos Índios para suas atividades produtivas; 
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1 

f) Estudo prévio de impacto ambiental~ elaborado pelo Órgão 
de p~oteção ambiental. 

fi::deral 

1 

' OBS: O disposto nas letras fia"~ "d" e 11e11 serão ate$tados pelo õrgão indigenista fe 

deral, a quem cabe a apresentação de laudo ant*opolÕgico. 
i 

3.g) Publicada a Resolução a que se refere[a letra 11311 do art. anterior, o 
i 

Presidente do Congresso Nacional designará Comissão Mista mediante in 

dicaçào das lideranças, a quem competá: 
l 

I - Ouvi~ as comunidades indígenas afétadas; 

ir - emitir parecer sobre a possibilid~de de p;squisa mineral; 
III - elaborar proposta de Decreto Legi~lativo; 

IV - informar-se sobre os costumes e tJadiçÕes da comunidade indígena 

afetada, para que na audiência se l'atenda sua forma própria. de toma 
da de decisões. 

. 
42) A audiência da comunidade afetada, se :dará na aldeia mais próxima do 

local em que deverão desenvolver-se as atividades mine~ãrias, asseg~ 

rando-se que 'os índios tenham conhecim~nto p~êvio do objeto da audien 
' - 

eia e de todas as implicações dela dedorrentes, através de informacões 

fidedignas prestadas em linguagem ace~sível a eles; 

1 

OBS: Da audiencia particíparã o Ministério Público Federal, que fiscalizará o 

dimento da condição prevista neste artigo e se~ manifestação de vontade 

Índios atendeu à sua forma própria de tomada d~ decisões. 
1 

aten 

dos 

52} O Congresso Nacional manterá a coun.tni~~de indígena afetadaconstanteme~ 

te informada sobre a tramitação do processo, a partir da audiência. co 

municando-lbe o resultado final. 

6Q) A decisão do CQ~gx~~5Q Nacional~ caso ~utori~e a peRqniRa, Rerá rnrm~ 

lizada através de decreto legislativo., 
i 

72) Após a publicação do Decreto Legislat~~o autorizador da pesquisa min! 

ral na terra indígena analisada, o Pod~r Executivo farâ publicar edi 

tal de abertura de processo 
empresa brasileira de capital 

autorizada. 

licitatór;:to para escolha de brasileiro ou 

nacional[ interessados na pesquisa mineral 
1 - ' 
/ ' 
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SQ) O edital de abertura do processo licitatôrio espécificarâ: 

a) a área determinada para a pesquisa m~neral; 

b) as condi~Ões especificadas no Decerto legislativo autorizados de a 

tívidade; -' 

e) As cautelas e providencias mínimas necessãrias ã preservação ambie~ 
tal e à preserva~ão de impactos dano~os sobre as comunidades indÍg! 

nas. 

OBS~ - Da comissao de licitação deverao participár u~ geologo, uw ecologista e um a~ 

tropólogo indicados, respectivamente pelos Õ~gãos fed~rais minerário, de pr~ 

~e~i~ -~~iental e indigenista. 

A licitação indicará até tris propostas em primeiro, segundo e terceiro luga 

res. 

92) Realizada a pesquisa. o titular da autorização poderã encaminhar, no 

prazo de 90 dias, ao Congresso Nacionai, atravês do Poder Executivo 

pedido de concessão de lavra, mediante apresentação de: 

I - plano de aproveitamento econõ~ico de jazida; 

~l - estudo de viabilidade econômica úo ·empreendimento> com r~r~i~uci~ 

expressa à taxa mínima de retorno aceitável e critêrios para $eu 

câlculo. 

III - mapa detalhado da área pretendida, incluindo as áreas de servidão, 

com a localização de todas as instalações mínimas, indispensáveis 
ã operação de Lavr a .• devendo se 3-oca1.1.~cu: fu,a u.õ:1 L1::1.1."' .i.uuig,!a',<i 

os hospitais, escolas, áreas de lazer e residências de familiares, 
1 
'i 

102) Recebida a solicitação de autorização de lavra, o Congresso Nacionalr~ 

quisitarâ parecer dos órgãos federais minerário, de proteção ambiental 

e 1ndigenista. 

OBS: Se houver consequências danosas para a comunidade indígena afetada ou para o~ 

biente o Congresso não autorizará a lavra e o processo será devolvido ao Poder 

Executivo e arquivado. 

llQ) Autorizada a lavra pelo Congresso Nacional, através de decreto legisl~ 

tivo. o Presidente da República expedirá o respectivo decreto de con . - 
cessão de lavra, subordinando-o a contrato escrito e registrado entre 

o titular da autoriza~ão ·e a comunidade indígena afetada. 
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OBS: O decreto legislativo de autorização de lavra indicará: 

/~~nr4!.1~. 
/.'-:\#{i; O'' 
' ,.-:,> ~ ~ ' - ,.. .; ;2.• "O!AB ;;;· ;,e v :!l 
~ 4Jl • 

~ 
~100 .~ 

a) O titular da concessão. o prazo de sua duracão e os limites da ârea ob 
jeto âa atividade autorizada; 

b) as condições especificas exigidas para·o caso, resultantes das peculi~ 

riçlatJes da cul.turA P. organi~aç.âo das comunidadac indígenas af'et!adas; 

e) as instalações mínimas, consideradas indispensâveis ã realização da 

atividade. 

' 
12Sl) O con.trr1r.n mPnr.ionado no item anterior~ ou cojn, entre o Ci.tulaL'l:' deª.!! 

tori xa cão e a ccmuní.dada indí~ena ::ifct.a.i;i(l, observará .as s1;gui11te~ 1';1'.11, 
. - 

diçÕes. 

a) a negociação dos seus termos· serâ acompanhada pelo Ministério PÜbli 

co Federal, cujo visto será exigido para o registro do acordo. 

b) As comunidades indígenas que ocupam a terra afetada pela atividade 

terão direito a fazer-se assessorar: po~ especialistas, em todas as 

fases de negociação do contrato, correndo os honorários destes por 

conta do Poder Público Federal. 

e) A participação das comunidades indíge~as que ocupam a terra afetada 

pela atividade, nos resultados da lavra não será inferior a 10% do 

valor do minério concentrado obtido, independentemente de 

pagamentos ajustados entre as partes; 

outros 

d) Do contrato deverão ccns car , entre ounrns , cl.iu$ulas que assegurem 

as comunidades que ocupam a terra aietada pela atividade, através 

de p~esoas por ela designad~~ m~~~ni~mn~ ~A fi~n~1iiA(in Jn curnrt1 

mento do contrato e cláusulas sobre a responsabilidade por eve~ 

tuais danos e prejuizos resultantes.' direta ou indiretamente dos tra 

balhos de: lavra. 

132) Os titulares de autorização de Fesquisa e de concessão de lavra em 

terras indígenas deverão cumprir as seguintes condições gerais espec! 

ficas: 

a) Ser a exploração dl'I.R r.:Lqne?. 1'&.A minflf.'A:l,::1 r.c.'i li.Mrl;v1 pnr l i'\Vt"fl mec:11n,1 
zada. 
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b) não extraviar as ãguas e drenar aquelas que possam causar 

juizos e acidentes; 

e) utilizar todo$ Q~ meios dispcnívei~, AP.gundo a tecnologia mais svs~ 

çada, para reduzir a poluição do solo, do ar e das águas, decorren 

tes direta ou indiretamente das atividades de pesquisas ou lavra. 
•' 

d) preservar o estado sanitârio da área, mantendo os seus funcionários 
em boas condições de saúde e higiene; 

e) abster-se de transitar na terra indígena, fora dos limites especif1 

cadores no decreto legislativo que autorize a atividade, proibi~ 
do tal trânsito a funcionârios seus, exceto nos casos admitidos p~ 

" la prõpria comunidade indígena, n~s termos ajustado$ no contrato 

firmado entre as partes; 

f) vedar o uso da qualquer tipo de bebi:da '1LlcÔolica., a. 4uc1,l~u~t· t!tulo 

e pox- qualquer pessoa, nas áreas obj'eto de concessâio. 

14Q) A qualquer tempo~ o descump~i.:mento das. disposições legais aplicáveis • 

das que constarem dos termos das autorizações de pesquisa ou lavra. ou 

das estipuladas no contrato~ ensejará a suspensão das atividades de 

pesquisa ou lavra, ou a cassação de autorização, pelo Congresso Naci~ 

nal, por iniciativa própria ou a pedido do Ministério Público Federal, 

das comunidades indígenas que ocupam a terra afetada pela atividade,do 

titular da autori~ação ou dos órgãos f~derais minerário, ambiente! e 

indigenista~ sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. 
I 

1 

r 
l 


