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PARECER N90(}</?/PJ/90 

Ref.: Proc. 28870.001332/89-12. 

ASSUNTO: Compra de ouro nos Garimpes de Cum~ 

ruzinho e Maria Bonita, no interior da Rese~ 

va Indígena Kaiapó, jurisdicionada à 4ª Supe 

rintendência Executiva Regional da FUNA~ com 

sede Belém do Pará, por parte de Firmas le 

galinente autorizadas e incritas no Ministé 

rio da Fazenda, a Garimpeiros em operaçao na 

quela área. 

EMENTA: Ilegais as atividades de mineração, 

inclusive a garimpagem, exercida, por parti 

culares não Índios, em terras tradicionalineg 

te ocupadas pelos indígenas, a teor do Art! 

go 20, item XI e Artigo 231, §19, §29, §39, 

§59 e §69, da Constituição Federativa do Bra 

sil, pendentes de disposição legal, 

ria, regulamentar, específica. 

ordiná 

Oriundo da 4~ Superintendência Executiva da 

Fundação Nacional do Indio (FUNAI), com sede em Belém do Pará, o 
presente processo, através do expediente de fls.01, foi encaminhado 

à Coordenação do Patrimônio Indígena (CORPI), da FUNAI, na sua Admi 

nistração Central, em Brasília, Distrito Federal, noticiando da pe~ 

da, por parte da Caixa Econômica Federal (CEF), do monopólio para 

aquisição do ouro nos garimpas do Sul do Estado do Pará, a propósi 

to, havendo, por necessidade de solução, µara a compra do ouro e~ 

traído dos Garimpos de Cumáruzinho e Maria Bonita, da Reserva Indi 

gena Kaiapó, selecionando firmas especializadas na compra de ouro e 
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devidamente inscritas no Ministério da Fazenda, para compra da pr~ 

dução aurífera daqueles garimpos. 

O procedimento da seleção das firmas meneio 

nadas foi efetivado através da ata de fls. 03 e 04, em ordem de cu~ 

teio entre as partes, ficando escaladas, de 22 a 28.05.89 - BRASO~ 

RO; de 29/05 a 04.06.89 - MARSAM; de 05 a 11.06.89 - GOLDMANE; de 

12 a 18.06.89 - SANTA MARTA; de 19 a 25.06.89 - BRASOURO; de 26.06 

a 02.07.89 - MARSAN; de 03 a 09.07.89 - GOLDMINE; de 10 a 16.07.89- 

SANTA MARIA; de 17 a 23.07.89 - BRASOURO; de 27 a 30.07.89 -MARSAN; 

de 31.07 a 06.08.89 - GOLDMINE e de 07 a 13.08.89 - SANTA MARIA, a~ 

te a promessa de manterem respeito e bom trato para com os garimpe! 

ros bem como preservarem a cultura indígena e acatarem as normas da 

FUNAI. 
A espécie foi encaminhada à Superintendência 

Geral da FUNAI, para conhecimento, com a sugestão de ser submetida' 

a análise e pronunciamento, desta Procuradoria Jurídica, despachos 

de fls. 133, indo, em seguida, à oitiva da Auditoria Interna, desp~ 

cho de fls. 134, onde através do expediente de fls. 136 a 138, fo 

ram enfocados, entre outros aspectos, os seguintes: 

"a) a existência de oonvênio firmado, a 13 de 

narço de 1981, entre a Furrl.ação Nacional do Í!!_ 
dío e a empresa Rio Doce Geola:Jia e Mineração 

S/A-DCX:Er;EU, a:msignando pequena parcela de r~ 

curso para o Índio, calculada sobre o valar a~ 

ferido cana prospecção do minério, equivalerrlo 

ao imposto único sobre minerais, a vista da in 

certeza de se tratar de área indigena; 

b) posberdormerrte , a 31 de agosto de 1981, o di 

to oonvênio foi aditado, transferindo-se as o 

brigações da DCX:EGEU :para a caixa Eoonânica Fe 

deral, situação que perdurou até recentemente, 

inobstante houvesse expirado o respectivo prazo 

de vigência; 

c) agora, can a suspensão da canpra do ouro, a 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lc:x. 3'.' andar 

CEP 70.3;\0 8r.1~íli3 D F. 

"' - --~-·:..---'· ) . -;:::-- -~- . ~- ·<. . ._:y 
-;::_;:;...:::--~ ----- --·-·-~- ... 



.... _ .•. ,.,. ... .,_ ... --·-.------- --- -------~- ·- - 

.3. 
FUNAI 

FundJ<,;lo N:idorul do fndio 
MINIST(RIO 00 INTERIOR 
GADIN!:T[ OA PRCSID~NCIA 

4~ Superindência Regional-4~ SUER ficou na ~ 

pectativa de eleger algumas finnas para ocupa 

ren o lugar da Caixa Econânica Federal, na aqu.!:_ 

sição do minério, dando continuidade à sua co 

mercialização, no resguardo do interesse das Co 

munidades Indigenas; 

d) a legalidade da extração do ouro da ãrea in 

digena, sem contestação por parte da FUNAI, ~ 

te o que dis:p:íe o artigo 231, §39, da Constitui 

ção Federal, an vigor." 

"In fine", a Auditoria Interna, antes do ex! 

me da documentação apresentada pelas firmas interessadas e legalida 

de da extração do ouro da área indígena, apresenta as seguintes su 

gestões: 

"a) verificação das razões pelas quais o perc~ 
tual pago pela Caixa Econânica, de 5% sobre a 
renda auferida, 1::aixou para 1%, após as reJras 

fixadas pela ata ocupante de fls. 3 e 4. 

b) implenentação de controles para acanpanhar a 
prcrlução e canercialização do ouro e, consequen 

tenente, o percentual que cabe ao Wio, agora 

transacionando can empresas particulares; 

e) estudo da viabilidade da FUNAI, no uso das 

suas atribuições legais, na condição de gestora 

do Patrimônio Indlgena, elaborar e implantar 

projeto econânico de exploração das riquezas mi 

nerais da Região, cana µrrticipação de gar~ 

pedros." 

Em seguida, fizeram-se juntar, aos autos, có 
pia do convênio n9 023, de 13 de março de 1981, firmado entre a Fun 

dação Nacional do 1ndio (FUNAI) e a firma Rio Doce Geologia e Miner~ 

ção S/A-DOCEGEU, de fls. 140 a 142, respectivo termo aditivo de fls. 

149, através do qual, a Caixa Econômica assumiu as obrigações da 
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DOCEGEU, indo ainda os autos, à SUAF, para desfazer dúvida, em rela 

ção à condição de terra indígena, para as áreas dos Garimpos de Cuma 

ruzinho e Maria Bonita, do território Kaiapó, o que há de se creres 
clarecido pela documentação e informações de fls. 152 a 158. 

Atentando-se para fatos e informações, carre 

ados aos autos, à esta altura dos acontecimentos, não padece dúvida 

de que os Garimpas de Cumaruzinho e Maria Bonita estão localizados ' 

na Area Indígena Kaiapó, definida por demarcação. Restaria, no caso, 

examinar a questão da legalidade da exploração de minérios nas áreas 

indigena s, em referência, por parte de garimpeiros e, 11 ipso facto" , 
examinar-se se dita exploração poderia ser exercida pelos 1ndios dl 

retamente com assistência da FUNAI, na condição de gestora do Patri 

mônio Indígena, inclusive utilizando a fórmula de projeto de explor~ 

ção mineral em benefício do Índio e da conservação do seu patrimônio. 

Na espécie, aparece irrelevante, sob o ponto 

de vista jurídico, o exame da habilitação das firmas selecionadas,p~ 

ra comprarem o produto da garimpagem exercida, nas Âreas Indigenas ' 

de Cumaruzinho e Maria Bonita, da Reserva Kaiapó, por parte de gari~ 

peiros não indios, ante a evidêncià de se tratar de atividade absolu 

tamente ilegal, não só no âmbito da legislação constitucional, como 

no da legislação ordinária, com reflexos na doutrina e hermenéutica 

vertentes. ----- Assim é que, poupando um maior recuo no tem 

po, como ponto de partida, tomar-se-ia, inicialmente, para definição 

da questão, em termos genéricos, a Constituição do Brasil, de 24 de 

janeiro de 1967, transcrevendo o seu artigo 198. 

"Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas 

-silvícolas são inalienáveis nos termos em que 
a le.i. federal determinar, a eles cabendo a sua 

posse permanente e ficando reccnhecido o seu d!. 

reito ao usufruto exclusivo das riqu,azas natl} 

rais e de too.as as utilidades nelas existentes. 
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tenham por oojeto o danínio, a pa;se a.ia~ 
ção de terras habitadas pelos silvícolas. 

§29. A nulidade e excínçâo de que trata o r:ará, 
grafo anterior não dão aos ocupantes direito a 
qualquer ação oo. irrlenização contra a União e a 

Furrlação Nacional do Irrlio. "' (Grifado) 

De acordo com o texto constitucional, ora 

transcrito, não há dúvida de que é assegurado, ao silvícola, o usufru 

to das riquezas naturais e utilidades existentes nas terras, por 

eles ocupadas. E, entre as riquezas naturais, estão arrolados os rniné 

rios corno se configura, na espécie, o ouro objeto de garimpagem naqu~ 

las áreas indígenas. 

Posteriormente, com o advento do Estatuto do 

Indio (Lei n9 6.001, de 19 de dezembro de 1973), o usufruto das riqu~ 

zas naturais, inclusive ouro, passou a caber, com exclusividade aos 

índios, nas terras de sua posse, como se infere do artigo 2 2, "caput 11, 

do estatuto pré-falado, transcrição abaixo. 

"Art.22. cabe aos írrlios ou silvícolas a posse 

pennanente das terras habitam e o direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas nab.lrais, e de 

todas as utilidades naque las terras existentes". 
(1..rif ado) . 

Confinnando a exclusividade de caber, aos ln 
dios, nas terras, por eles,permanentanent~possuidas, o usufruto e perceE 

ção das riquezas naturais, incluindo-se os minérios corno o ouro, ap~ 
rece o artigo 24, do retro citado estatuto, para estabelecer a abra~ 

gência do usufruto, por parte do índio, das riquezas naturais e de to 

das as utilidades existentes nas terras, por ~les ocupadas, como se 

deflui da respectiva transcrição abaixo. 

"Art. 24. O usufruto assegurado aos l.ndi.os ou 
silvícolas conpreende o direito à posse e FE;:_ 
oepção das rique:zas naturais e de todas as uti 
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lidade exist.entes nas terras ocupadas, bem a~ 

sim ao produto de explar-ação econêrnica de tais 

riquezas naturais e utilidades. 11 (grifado) . 

E, completando a definição de exclusividade' 

da exploração das riquezas do solo e sub-solo, inclusive garimpagem, 

faiscação e cata, por parte dos silvicolas, nas áreas indigenas, of~ 

recem-se os artigos 4 4 e 4 5, "caput 11, do Estatuto do Indio retro alu 

dido, transcrição abaixo. 

"Art. 44. A riquezas do solo, nas áreas indige 

nas, s:mente pelos silvicolas podem ser expl~ 
das, caberrlo-lhes cem e.xclusividêrle o exercício 
da garimpagem, faiscação e cata das áreas refe 

ridas. 

Art.45. A exploração das riquezas do sub-solo 
nas áreas perteoc:entes aos in:lios 01 do danlnio 

da União, mas na posse de cam.m:idérle i.rrligena , 
f ar-se-á nos termos da legislação vigente, ob 

servarrlo o disposto nesta lei. 11 (grifa·do) . 

Com o advento da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, são reconhecidos, aos 

índios, além da sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, os seus direitos originários, sobre as terras, tradicional 

mente, por eles ocupadas, ao que se deflui do seu artigo 231, "caput" 

transcrição abaixo. 

"Art.231. são reconheci.dos aos írrlios sua ar~ 

ganização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos ar-iginários sobre as 

terras que t:radicicnalmente CX!Up3ID, canpetindo 

à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 

tcx:los os seus bens". (grifado) . 

E~ continuidade, estabelece-se uma definição 

de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, corno sendo aquelas; 
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por eles, habitadas em caráter permanente e utilizadas para suas ati - - 
vidades produtivas, imprescindíveis à preservação dos recursos ambie~ 

tais, necessários ao seu bem-estar e às necessidades de reprodução fi 
sica e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, ao que se 

infere do §19, do disoositivo constitucional, retro mencionado, trans 

crição abaixo. 

"§19. são terras tradicionallrente ocupadas pelos 

írxlios as J?Or eles habitadas em caracter ~ 

nente, as utiliz.ada.s para suas ativida.des pr~ 

tivas, as imprescind.Íveis à preservação dos re 

rea.irsos ambientais necessários a seu ban estar 

e as necessárias a sua. produção flsic.a e cultu 

ral, segunio seus usos, costmies". (Grifado). 

E mais, confirmando a legislação ordinária, 

anterior, destina a terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, à 
sua posse permanente, com usufruto exclusivo das riquezas do solq dos 

rios e dos lagos nela existentes, "ex vi" do §29, do artigo 231, da 

lei magna, já referido, como se transcreve abaixo. 

''§29 As terras tradicionalmente cx:;q:adas pelos 

Indi.os destinam-se a sua posse pernanente, ~ 
berro- lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 

solo, dos rios e dos lagos neles existentes.11 

(grifado) • 

E ainda assegura, aos Índios, o aproveitamen 

to, entre outros recursos e potenciais, da pesquisa e lavra das riqu~ 

zas minerais, existentes nas terras indígenas, muito embora na depen 

dência de autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

indígenas afetadas, de acordo com o §39, da dita constituição, trans 

crição abaixo. 

"§39 O aprcwei:tamento dos recursos hídrioos , 

incluldos os pot:eociais energéticos, a pesquisa 
~ a lavra das rique7.a5 minerais an terras :in:J! 

genas só p;x:iem ser efetuados CXlll autorização do 
,~. 
~:-~ 
{;/ 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3!' andar 

CEP 70.330 Bra~ília D.F. 



------- --- . ---- ---· 

; P.~~ N~, --~-A 3J .;i 1-±" , 'LS. J;: 'l. - .iU.. 
l ···----~t., 
lRubrica ·----·-~--- -- 

·---·----- .8. 

FUNAI 
Fundação N~don~I do lndio 

MINIST(RIO 00 INTERIOR 
GAOINETE DA PRES1Di!NCIA 

Cbngresso Nacional, ouvidas as cnm.midades afe 
tadas, ficando assegurada participação nos re 

sultados da lavra, na forna a lei." (grifado). 

Finalmenter fechando o circo de proteção 

terras indígenas e seus recursos naturais, o texto constitucional 

~ 
as 

em 
referência, declara nulos, extintos e sem efeito jurídico, os atos 

que tenham por objeto, entre outros, os da exploração das riquezas n~ 
turais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, como expressa 

o seu parágrafo §69, infra transcrito. 

11§69 são nulos e extintos, não produzindo efe!_ 

tos jurldicos, os atos que tenham por objeto, a 
ocupação, o ooninio e a posse das terras a qtE 

se refere este artigo, ou a exploração das r! 
quezas mturais do solo, doe rios e dos lagos 
nelas existentes, resalvado relevante interesse 

p.lblico da União, segurrlo o que dí.spuser lei 

canplanentar, não gerarrlo a nulidade e a extin 

ção direi to a imenização cu ações contra a 

União, salvo, na forma da lei, quanto às benfei 

terias derivadas de ocupaçâo de boa fé". 

(Grifado). 

Ademais, o mesmo dispositi~o constitucional, 

ao declarar inaplicável, às terras indígenas, o regime cooperativis 

ta da organização da atividade garimpeira, exclui, do alcance dos pa~ 

ticulares (não indios), o exercício da garimpagem e outras atividades 

relacionadas com a exploração de minérios, ao que se infere do seu § 
79, combinado com o artigo 174, §§ 39, 49 e artigo 21, XXV, da Consti 

tuição Federal, transcrição abaixo. 

"§79 Nio se aplica às terras iidígenas o dis 

posto no artigo 17 4, §§3? e 49. 

Art.174. Cano agente normativo e regulador da 
atividade econânica, o Estado exercerá, na fC!E_ 

ma da lei, as funções de fiscalização, incenti 
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vo e p.lane'jemen to , sendo este detenninante para 
o setor pÚblico e irrlicativo para o setor priv~ 
do. 

§ 19 ••••••.•••.•.••••••.•.•.•••.••..•.•.••.•.•• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 2Q •••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 3<? O Estalo favcrecerá a organização da ativi 

dede garimpeira em cocperativas, Levando em coo 
ta a proteção do meio ambiente e pronoçâo eccnô 

mico-social dos garimpeiros. 

§ 49 As Cooperativas a que se refere o parágra 
fo anterior terão prioridade na autorização cu 
concessão para pesquisa e lavra dos recursos e 

jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas arle 
estejam atuarrlo, e naquelas f i>cadas de acordo 
can o artigo 21, XXV, na forma da lei. 

Art. 21. Canpete à União: 

XXV - estabelecer as áreas e as corxli.ções para 
o exerclcio da atividade de garimpagan em fc:a:ma 
asscciativa." (Grifado). 

Outro não foi o entendimento da lei ordinã 

ria, quando alterando o Decreto-lei n9 227, de 28.02.67, instituiu o 

regime de per~issio da lavra garimpeira, atravis da Lei n9 7.805, de 

18.07.89, deixando fora da aplicação de tal regime, as terras indíg~ 

nas, como consta da própria expressão do seu artigo 23, alínea a, tran~ 

crição abaixo. 

"Art. 23 - A permissão de lavra garimpeira de 

que trata esta lei: 

a) não se aplica a terras indigenas; 11 

(Grifado). 
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Induvidosa, ante os textos legais retro tra~ 

critos e considerações expendidas, aparece a ilegalidade do exercicio 

da garimpagem ou qualquer outra fórmula de exploração mineral, por 

parte de particulares não Índios, em terras tradicionalmente indige 

nas, Esta atividade, nas terras assim caracterizadas, tem assegurada 

a sua exclusividade ao indígena, dela habitante, por força da legisl~ 

ção constitucional, ordinária e especifica. 

E emerge evidente que, à ~undação Nacional 

do 1ndio (FUNAI), como ôrgão tutelar do Índio e gestor do seu patrimô 

nio, cabe gerenciar o exercício da atividade de ex~loração mineral,par 

qualquer das fórmulas permitidas, que surjam mais adequadas ao estágio 

de civilização em que se encontra cada grupo indígena, não só propor 

cionando-lhes auferir recursos para custeio de uma sobrevivência mais 

digna, cano ensejando o desenvolvimento de um nrocesso de integração 

ter ainda que lenta e gradualmente, a salvo de mudanças bruscas, nos 

mos da legislação específica. 

Por outro lado, compete ainda, ao órgão tu 

telar do Índio e gestor do seu patrimônio, valendo~se dos poderes com 

petentes que a lei lhe assegura, com a costumeira colaboração da Pro 

curadoria da República e Policia Federal, promover a retirada dos ga - - 
rimpeiros que, por ventura se encontrem na área indlgena em 

a exemplo do que ocorreu em outros casos. 

questão, 

Demais, há de se aconselhar seja procedida 

uma verificação, por parte da auditoria i·nterna da FUNAI, sobre 

as razões que levaram a baixa do percentual de 5% sobre a renda 

rida, paga pela Caixa Econômica, para 1%, após as regras fixadas 

4 -1", li b li ata constante de fls. 3 e . e o parecer su censura. 

quais 

aufe 

pela 

Brasilia-DF, 06 de junho de 1990. 
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