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Preâmbulo. Lolocação ao Tema. 

Honrou-nos esta Lomissão com o convite pa 

ra aqui expormos nossos pensamentos sobre questões relati 

vas aos direitos dos povos indígenas do país, a partir do 

texto constitucional vigente. Tais direitos envolvem inúme 

ras questões, a maior parte delas apaixonantes, sendo co 

mum divergência acirrada de opiniões. Os debates que se 

iniciam, assim, nesta Lomissão, são, portanto, de fundamen 

tal importância para que o Estatuto do Índio possa asse- 

gurar na prática, a povos etnicamente diferenciados, os 

bens materiais imateriais, que compete a União proteger 

e fazer respeitar. 

O Ministério Público Federal, a partir da 

Lonstituição de 1988, passou a ter papel fundamental na de 

fesa dos direitos coletivos, difusos, na defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e daqueles direitos indiv1 

duais indisponíveis. Dentre essesdireitos avulta, especifl 

camente, aqueles referentes aos índios, uma vez que a Lei 

Maior dispôs, no inc. V, art. 129, da Lonstituição Federai, 

que compete ao parquet fideral defender judicialmente as 

direitos e interesses das populações indígenas. 

Antes mesmo do novo texto constitucional e 

preocupado com a defesa da sociedade, mormente nos casos 

de ofensa a bens públicos, foi criada, pelo então Procura 

dor-Geral da República, a Secretaria de Loordenação da De 

fesa de Direitos Difusos e Loletivos do Ministério Público 

Federal, Secodid, sentindo-se necessidade, já após a Lons 

tituição de 1988, em desmembrar esta Loordenadoria em ou 

tras, daí dando-se início à atual Loordenadoria de Defesa 

de Direitos e Interesses das Populações Indígenas, que se 

encontra hoje nossa :esponsabilidade. 
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Iremos, assim, expressar nossas opiniões e 

comentários, a partir dessa vivência à frente da Loordena 

doria, ao abordar os assuntos, sem pretender adentrar em 

disposições específicas dos dispositivos que comandam os 

dois projetas de Estatuto, que se encontram em mãas dos 

membros desta Lamissãa para análise. 

Pretendemos, com a permissão de Vossa Exce 

lências, abordar a tema - direitos indígenas - a partir do 

art. 231 e seguintes do ·texto constitucional, para, após, 

descer a algumas particulariedades que entendemos, s.m.j., 

devam constar da Estatuto. 

Tentaremos dividir este pequena exposição, 

de consequência, em definição constitucional do que sejam 

terras tradicionalmente ocupadas, confrontando o texto 

atual com o das constituições anteriores, obrigações da 

União quanto aos povos indígenas, aculturação e capacidade 

dos índios e exploração mineral. Finalmente, ousaremos su 

gerir algumas questões que entendemos devam constar da Es 

tatuto, com vistas a, na prática, melhor defender direitos 

indígenas. 

DEFINIÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. Elementos dessa definição. 

ocupação, posse permanente, posse imemorial, localização e 

habitação. preceitos de constituição anteriores. 

Diz a Lonstituição que são reconhecidas aos 

índias as, terras que tradicionalmente acupám, competindo a 

União demarcá-las. Ora, essa é a primeira Lonstituição que , 
define a que seja··:erras indígenas, e ela o faz da seguin- 

te maneira: 

"§ lº - São terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios as por eles habitadas em 
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caráter pe~manente, a utilizadas para 
suas atividades produtivas, as impre~ 
cindíveis à preservação dos recursos 
ambientais ;necessários ao seu bem-es 
tar e as necessárias à sua reprodução 
física e cultural, segundo seus usos, 

/ 

costumes e tradições." 

A definição constitucional de terras tradi 
cionalmente ocupadas pelos índios foi melhor abordada até 
hoje, s.m.j., por José Afonso da Silva, em seu Lurso de Dl 
reitos Lonstitucional Positivo, quando assinala que aba 
se dessa definição se acha fund~da em quatro condições, t~ 
das necessárias e nenhuma suficiente sozinha, a saber: lº 
serem por eles utilizadas em caráter permanente; 2º - se 
rem por eles utilizadas para suâs atividades ·produtivas; 
3º - serem imprescindíveis à preservação dos recursos am 
bientais necessários a seu bem estar; 4º - serem necessá 
rias à sua reprodução física e culturil, tudo segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

Ao ler o trecho do Lurso de Direito Lonsti 
tucional Positivo, de José Afonso da Silva, impressionas~ 
bremaneira a expressão todas necessárias e nenhuma sufi 
ciente sozinha. RepTesenta isso que a definição constit~ 
cional do que sejam terras indígenas pressupõe a interação 
das condições citadas. Ou seja, .é terra tradicional indíg~ 
na a 11soma das áreas", que, segundo uso, costumes e tradi 
ções, formem um todo expresso por habitação permanente,utt 
lizadas para atividades produtivas, imprescindíveis à pre 
servação dos recursos ambientais.necessários a seu bem-es 
tar, e nec es s á.r Lo à sua r ep r o dução física e cultu-r·al. 

: .. ·. ... .r 

~ o modo de ser deles., que o expert, peri 
to-técnico-antropólogo, irá traduzir, a partir de· determi 
nado espaço, para auxiliar o Juiz no julgamento da causa. 
Terá em vista não somente vestígios de ocupação, mas dará 
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o enfoque, a partir da habitação permanente, .da terra como 
suporte da vida social ligado a um sistema de ·crenças e 
conhecimentos. No dizer da Drª Alcida Rita Ramos: 

" Para as sociedades indígenas a terra é 
muito mais do que simples meio de subsistên 
eia. Ela representa o suporte da vida so~ 
cial e está diretamente ligada ao sistema 
de crenças e conhecimento. Não é apenas um 
recurso natural mas e tão importante quanto 
este um recurso sociocultural." 
(in Sociedade Indígenas, Ed. Ática, 1986, 
pág. 13): 

Assim, não se resume a terra da definição 
constitucional ao local das malocas, ou às áreas de ativi 
dades produtivas, ou àquelas necessárias ao seu bem estar, 
ou às necessárias à sua reprodução.físic~ e cultural. 

Diante dessa definição, cujos elementos se 
entreçal~m e se interagem, podem-se extrair duas conclu 
sões. Quanto à primeira, socorremo-nos novamente do professor 
Jpsé Afonso da Silva: terras tradicionalmente ocupadas não 
revela uma relação temporal, não se refere a tempo de oc~ 
pação. "Ocupadas tradicionalmente não significa ocupação 
imemorialn. Segundo o ilustre autor: "O.tradicionalmente r 

refere-se ... ao modo tradicional de os índios ocuparem 
e utilizarem as terras e ao modo tradicional de produção, 
enfim; ao modo tradicional de como ~lesse ielacionam com 
a terra, já que há comunidades mais estáveis, outras menos 
estáveis, e as que têm espaços mais amplos em que se deslQ 
cam etc. Daí dizer-se que tudo se realize' segundo seus 
usós,· costumes e tradições" (obra citada, pág. 716). 

.-:: •• 1 • • • 

A' segunda conclusão, s.m.j., decorre do fa 

to 'de t.erras tradicionalme~te ocupadas p r e s sup or habitação 
em caráter permanente, como base de um habitat, no sentido 
.e~6i~gico·da relação de um· povo com a terra aonde vive . 

. ·.·::· -: Tal' :· .. 'r e Lação , de c ons e quIrrt e, · visa· garantir. pos s e perma- 
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nente, que também no dizer de José Afonso da Silva, não 
significa um pressuposto do passado como ocupação efetiva, 
mas, especialmente, uma garantia para o futuro, no sentido 
de que essas terras inalienáveis e indisponíveis são desti 
nadas, para sempre, ao seu habitat. 

Habitação de caráter permanente pressupõe, 
entretanto, um fato concreto, a própria ocupação indígena 
sobre determinada área, que lhe é destinada à posse perma 
nete, para sempre. 

Tal fato, in casu, não está disassociado 
dos demais elementos antes referidos, que se interagem pa 
ra que se defina e se identifique a terra tradicional indi 
gena, como antes assinalado. Deve, assim, o antropólogo ou 
o expert, que irá definir uma determinada área indígen~ 
a partir da situação atual, pelo fato da habitação perm~ 
nente, daí se apurando, face ao reconhecimento do direito 
originário e congênito, a extensão do- território necessá - 
rio ao desenvolvimento e bem-estar das comunidades indíge 
nas, segundo seus usos, costumes e tradições-habitat de um 
povo. 

Agora já se sente a necessidade de urna ind~ 
gação fundamental. Se a lonstituição definiu terras tradi- 
cionalmente ocupadas, o que pressupõe a própria 
que envolve habitação e os demais elementos da 

ocupação, 
definição 

constitucional, como ficam as terr~s antes habitadas por 
índios, aquelas hoje ocupadas pelos chamados ''brancos"? 

Tal indagação nos remete para o§ 6º, art. 
231 da lonstituição, o qual assim restou redigido: 

"§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo 
e feitos juríd~cos, os atos que tenham por 
objeto a ocupação, o domínio· e a posse de 

terras a que se refere este artigo ou a ex 
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ploração das riquezas naturais do solo, 

dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da 

União, segundo o que dispuser lei comple 

mentar, não gerando a nulidade e a extin 

ção direito a indenização ou a ações con- 

tra a União, salvo, na forma da lei, qua~ 

to às benfeitorias derivadas da ocupação 

de boa-fé." 

Na realidade, com este dispositivo, a Lons 

tituição afirma, em melhor redaçã~ o que já constava da 

Emenda Lonstitucional n9 1/69 (art. 198, § 19), consagran 

do, assim, de maneira irreversível, decisões do Supremo 

Tribunal Federal, a propósito da nulidade dos efeitos juri 

dicas pela posse, ocupação e domínio de áreas indígenas. 

(Ver julgados). 

Aqui sobreleva outra indagação, também de 

fundamental importância. Se todas as terras brasileiras, 

quando do descobrimento, eram terras indígenas, poderia 

ocorrer a hipótese de os índios, face ao texto constituciQ 

nal, poderem reivindicar, em princípio, qualquer parte do 

território nacional. 

Tal preocupação não passou desapercebida dos 

Lonstituintes, tendo o ilustre Deputado Gastone Righi apr~ 

sentado emenda a essa redação, ao argumento de "que o dis 

positivo como esta deixa margem a dúvidas, permitindo com 

preender na sua aplicação qualquer terra que, no passado, 
tenha sido ocupada pelos índios. Acarreta a possbilidade , 

em princípio, de a norma se aplicar a qualquer parcela do 

território nacional." 

Essa preocupação do nobre deputada foi afa~ 

tada pela ~omissão de Ordem Social, em parecer, do qual 

extraímos o seguinte trecho conclusivo: 
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PARELER 
Rejeitada. 
A emenda foi rejeitada pois entendemos que 
a redação original não deixa dúvidas quanto 
a que terras se referem os atos que tenham 
por objeta o domínio, a posse, o uso, a acu 
pação ou a concessão: são as terras ocupa= 
das pelos índios, consoante caracterização1 

estabelecida no§ lQ do artigo 80, constan 
te do Substitutivo. E reconhecido que os ín 
dias ocuparam todo o território quando da 
chegada dos portugueses descobridores do 
país. Foi somente com Lonstituição de 1943, 
no entanto que estabeleceu-se disposição de 
finindo os direito indígenas sobre as ter= 
rasque ocupavam. Entendemos, portanto, ser 
plenamente possível a delimitação efetiva 
das terras dos índios. Não vislumbramos a 
possibilidade da requisição, por parte das 
populações indígenas, de qualquer parcela 
do território, mas reconhecemos que é preci 
so garantir-lhes a terra necessária à sua 
reprodução étnica e cultural." 

O parecer citado se apoia na Lonstituição 
de 1946 (mencionou 1943) para dizer que uma vez tendo ela, 
pela primeira vez, recepcionado direitos indígenas, devia 
ser considerada, a partir da data de sua promulgação, corno 
o termo a quo para fazer incidir a nulidade prevista na 
LOnstituição (§ 6Q, art. 231). Ou seja, havendo, nessa da 
ta, ocupação indígena e tendo ocorrido atos que configuram 
domínio e posse de terceiros, esses atos, a partir de 194~ 

seriam nulos, face ao texto constitucional. 

Acontece, entretanto, que a primeira constj 
tuição a recepcionar direitos indígenas foi a de 1934, 

quando assinalou, no seu artigo 129, verbis: 

11Art. 129. Será respeitada a posse de ter 
ras de silvícolas que nelas se achem perma 

nentemente localizados, sendo-lhes no entan 
to, vedado aliená-las". 



- f 1. 08 - 

As Lonstituiçães seguintes também consagr~ 

ramo respeito à posse indígena, nos seguintes termos: 

Lonstituição de 1937: 

"Art. 154. Será respeitada aos silvícolas 

a posse das terras em que se achem locali 

zados em caráter permanente, sendo-lhes,no 

entanto,· vedado, aliená-las". 

Lonstituição de 1946: 
11Art. 216. Será respeitada aos silvícolas 

a posse de terras onde se achem permanen 

temente localizados, com a condição de não 

a transferirem". 

Lonstituição de 1967: 

"Art. 186. É assegurada aos silvícolas 

a posse permanente das terras que habitam 

e reconhecido o seu direito ao usufruto ex 

clusivo dos recursos naturais e de 

as utilidades nelas existentes". 

todas 

f: 1'. -- Ar t . 19 8 . As t e r r a s h a b i t a d a s pelos 

silvícolas são inalienáveis nos termos que 

a lei federal determinar, a eles cabendo a 

sua posse permanente e ficando reconhecido 

o seu direito ao usufruto exclusivo das ri 
quezas naturais e de todas as utilidades 

nelas existentes. 

§ lQ Ficam declaradas a nulidade e a 

extinção dos efeitos jurídicos de qualquer 

natureza que tenham por objeto o domínio , 

a posse ou a ocupação de terras habitadas 

pelos silvícolas. 
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§ 2Q A nulidade e extinção de 
trata o parágrafo anterior não dão 

que 
aos 

ocupantes direito a qualquer ação ou inde 
nização contra a União e a Fundação Nacio 
nal do Índio." 

Lama se vê, pela redação dos dispositivos 
citados, todos garantem as terras indígenas a partir da 
POSSE e PERMANÊNLIA, o que nos leva a concluir que, have~ 
do posse e permanência, quando da Lonstituição de 1934, 
os atos de posse e domínio de terceiros, mesmo anteriores 
à carta de 1934, são nulos de pleno direito. 

Socar remo-nos nesse entendimento do saudoso 
PONTES DE MIRANDA, ao comentar 0 art. 198, da emenda Lons 
titucional n2 1/69: 

"0 texto respeita a "posse" do silvícola, posse 
que ainda se exige o pressuposto da perm~ 
nência Desde que há posse e a perm~ 
nência ou localização permanente, a posse 
da terra é do nativo, porque assim o diz 
a Lonstituição.11 

"Propriedade e Posse. São nenhuns quaisquer 
títulos, mesmo registrados, contra a pos 
se dos silvícolas, ainda que anteriores 
à Lonstituição de 1934, se à data da pro 
mulgação havia tal posse. O registro ant~ 
rior de propriedade é título de propried~ 
de sem uso e sem fruição." 

Ora, consequentemente, quando se indaga se 
determinada ocupação de"branco" é legitima, ou se os índios 
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têm direito sobre determinada área de terras, deve-se apu 

rar, posse e permanência na área, quando de 1934, para, a 

partir daí, dizer qual o direito que pr~v~lece so~re - 
determinada ãrea em conflito. 

Essa questão, que trago à baila para Vossas 

Excelências é de fundamental importância, quando se trata 

de definir uma área indígena, a partir dos direitos que 

lhe são assegurados, em contrastes com os fatos hoje exis 

tentes em in~meras regiões do território nacional. 

E preocuparno-nosem definir um termo a quo, 
porque o direito visa, na realidade, a paz social, e como 

não há prescrição aquisitiva sobre terras públicas ( as 

terras indígenas são de domínio da União), ou sobre posse 

indígena, é importante assinalar tal termo a quo, para 

que se possa atuar na defesa dos direitos indígenas, ten 

do por base pressupostos objetivos. 

Essas são, pois, as considerações que gas 

tariamos de trazer à arguta observação de Vossas Excelê~ 

cias, no que se refere à extensão da definição constitu 

cional do que sejam terras tradicionalmente ocupadas pe 

los índios, dando uma visão das implicações daí decorren 

te, mormente quanto às nulidades previstas no§ 6º, art. 

231 da Lonstituição. 

POVOS INDÍGENAS. OBRIGAÇÕES DA UNIÃO. Aculturação e capa 

cidade. 

A Lonstituição de 1988 repre-senta um enor 

me avanço, no que se refere ao relacionamento da sacieda 

de brasileira com as populações indígenas. Antes, objeti- 

vam-se a integração e aculturação dos índios, como 

prevista ainda no art. lº do atual Estatuto (Lei 

está 
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6.001/73, a r t . lQ - "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, prQ 

gressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.") 

A integração, que se objetivava harmoniosa, 

significou um desastre. Temos hoje, pelos vários cantos 

do país, comunidades indígenas desagregadas, destruídas ' 

em seus sentimentos ma ís intimas, com "hábitos de bran 

cc ", daqueles hábitos mais nefastos, onde predominam a 

" e a eh a ç a " , d o e n ç as , sendo p ú b l i e o e notório ta i s f a t os . D e 

outro lado, temos comunidades que, incentivadas por gari~ 

peiros e madeireiros, permitem a extração de madeira e a 

garimpagem em suas terras, em total desrespeito às leis 

vigentes. 

São situações que devem ser olhadas com 

cuidado uma vez que vítima maior, ao longo da história, 

tem sido sempre o índio, de uma maneira ou outra. 

Lom a Lonstituição atual não se objetiva 

mais a "integração harmoniosa" do passado. Reconheceu a 

Lei Maior a organização social, costumes, línguas, cren 

ças e tradições, de um povo etnicamente diferenciado, bem 

como os direitos originários sobre as terras que tradiciQ 

nalmente ocupam. E compete à União demarcar essas terras 

e fazer respeitar seus bens materiais e imateriais. 

No dizer do colega Procuràdor da 
ca, Dr. Gilmar Ferreira Mendes: 

Repúbl_!. 

"Lonsiderou o Texto Magno que a preservação dos 
silvícolas com as suas características, culturas 
e crenças, constituía, em verdade, imperativo de 
uma sociedade que se pretende aberta. Vê-se,pois, 
que o preceito constitucional traduz o próprio 
reconhecimento de que existem valores e concep 
ções diversos dos nossos, e de que o nosso mode 
lo de desenvolvimento não é único. E sobretudo , 
a regra constitucional revela a crença na adequ~ 
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da coexistência dessas diversidades como corolá 
rio de uma sociedade pluralista e justa. (in O 
domínio da União sobre as terras indígenas, Ed. 
Lentro Gráfico do Senado Federal, agosto 1988). 

Na realidade, a objetivada integração ou 
aculturação tem servido de pano de fundo para dizer que 

um determinado povo não é mais indígena. São comuns as e~ 

pressões: ora, eles usam óculos, calças jeans, não tem 

hábitos de índios, gostam das mesmas coisas que os bran 

cos gostam. Assim, como podem ser índios? 

Tais afirmações-indagações desconhecem 

cultura e tradições, cujas comunidades representam grupos 

com características sociais, culturais ou econômicas dis 

tintas da sociedade envolvente, e cujos "membros se iden 

tificam e são identificados com as sociedades pre-colom 

bianas. E índio, como o próprio anteprojeto define, é "u 

indíviduo que se considera como pertencente a uma comuni 

dade ou grupo indígena, e é por seus membros reconhecidos 

como tal." 

{Citar o exemplo dos Macuxi. A ida a area 

junto com o grupo suprapartidário Ação pela - 

Cidadania. Os dircursos dos silvícolas. O silên 

cio da reunião etc). 

Assim, o Índio não perde sua identidade 

seus costumes, crenças, quando alguns de seus elementos parti 
ciparn da comunhão nacional, no que se refere aos hábitos e 

costumes dos chamados civilizados. Deve-se ver o Índio, aquele 

isolado que muitas vezes encontramos na rua, como representa~ 

te de um povo, cujas crenças, tradições, forma de organização 

social e econômica diferem essencialmente da nossa. Eles não 
têm a forma individual da propriedade da terra, nem dos resu! 

tados dela obtidos. Têm urna organização social e econômica 

na qual predomina o trabalho coletivo, bem como a posse cole 

tiva da terra. Regime de casamento, distribuição do trabalho, 
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forma de educar os filhos, relações de parentesco etc 

t~m formas peculiares; onde imperam valores específi - 

cos ligados a cultura e ás tradições próprias. Daí, consi 
derar que o índio deixa de ser índio, quanto participa ' 
da comunhão nacional, ou dos "hábitos do branco" é des 
presar o sentimento próprio da pessoa índia, além de 
preparar terreno, na realidade, para lhe negar os direi 
tos que lhe são assegurados pela Lonstituição. Se afir 
marmos que determinada comunidade não é um grupo indíg~ 
na, ou que seus membros são lavradores, "caboclo" ou co 
lonos, estamos, na prática, criando condições para, de 
uma maneira ou outra, negar a ocupação que aquela comunl 
dade tem sobre determinada terra, uma vez que, não sendo 
ela composta de silvícolas, seu maior bem, a terra, de 
penderá de legitimação, na forma do direito civil. Assim, 
tal terra poderá ser considerada devoluta, disponível ao 
próprio Estado. E ruirão por terras anos de ocupação, p~ 
lo fato de, em sendo esse território bem de domínio pú 
blico, impossível se torna a prescrição aquisitiva (usu 
capião) a favor de seus ocupantes. Lom isso, aquela com~ 
nidade, que há anos ou séculos ocupava um determinado lo 
cal, pode ser, de repente, dali retirada. 

Vê-se, consequentemente, que aqueles que 
tratam com questões indígenas devem ter noção precisa do 
ser índio, de sua realidade maior, de seus valores, de 
seus bens, da sua história, para evitar decisões apress~ 
das, que só servem para colaborar com os que. na prátic~ 
pretendem nega~ por interesse próprios, direitos tão 
arduamente assegurados aos índios pela Lonstituição. 

Lapacidade. 

Lapacidade assenta-se em dois elementos ' 
que se interagem: consciência e vontade. Tendo o índio 
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consciência de seus atos, a partir de sua realidade e 

da sociedade que o envolve, terá ele os direitos ineren 

tes ao brasileiro nato, porque aqui nascido. Responderá 

ele pelo crime cometido, a partir, exatamente, da cons 

ciência do ato criminoso praticado. Entretanto, se o ín 

dio era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente i~ 

capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de deter 

minar-se de acordo com esse entendimento, é ele inimpu 

tável, na forma do art. 26, do LÓdigo Penal. Lontudo, e~ 

tando ele "integrado" ou 11aculturado11 responde como qual:_ 

quer brasileiro, assegurando-se-lhe os direitos peculia 

res de seu próprio Estatuto. 

O Judiciário vem abordando essa questão , 

podendo-se afirmar que índios "inadaptados11 são inimput! 

veis, o índio 11aculturado11 é imputável e o índio em "f.§. 

se de integração" não é, por si só, inimputável, exigin 

do-se laudo pericial a respeito da imputabilidade (in 

Lódigo Penal Anotado, Damásio A. de Jesus, notas ao art. 

26). 

Acentue-se que a tutela não é forma, 

pela prá- de isentar o índio da responsabilidade 

tica de ato criminoso, porque o menor púbere brasileiro 

(não índio), também tutelado, responde pelo seus atos, a 

nível penal, a partir de 18 anos completos. O mesmo se 

dá, consequentemente, com o índio, quanto à sua respons~ 

bilidade penal. 

Quanto à capacidade pela prática dos atos 

da vida civil, aonde a tutela se faz mais presente, cre 

mos que a questão se z e s o Lv e , em parte, prevendo-se s í tua 

ções nas quais se assegurem aos índios a nulidade e 
analabilidade de seus atos negociais, quando esses lhes 

causem prejuízos ou sejam praticados com terceiros de 

má-fé. 
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Lontudo, dada a pluralidade de situações, 

a questão da capacidade para atos da vida civil dos ín 

dias isolados, não "aculturados" ou não "integrados",to.!:_ 

na-se um problema, na medida em que, se o órgão oficial 

de assistência ao índio não for o tutor, outras pessoas 

ou organizações o serão. E seria risível achar que, em 

qualquer hipótese e na prática, a tutela da Funai pode 

ser melhor exercida por organizações não oficiais. 

Entendemos, assim, que a questão deve ser 

melhor debatida, que a Lonstituição, só por dar legitiml 

dade ativa ao índio para estar em Juizo, não revogou o 

art. 6º, inc. III, do Lódigo i.Lv í L, e que, se se preten 

der tal revogação1o Estatuto deverá fazê-lo expressamen 

te. 
Lama dito, a pluralidade de situações, no 

que se refere aos índios, é que nos impõe essa reflexão, 

de vez que, de um lado, sente-se hoje a necessidade de 

reconhecer capacidade plena, para o exerrrf c+o da vida 

civil, de algumas comunidades indígenas, e, principalme~ 

te, de alguns índios, os quais, quando lhes convém, já 

conscientes e com vontade, trazem à tona a tutela, em 

defesa de seus atos; e de outro lado, há índios e comunl 

dades indígenas (e essa é a maioria), na qual a tutel~ 

entendida essa como defesa do tutelado, ainda se faz 

necessá11a. 

Da mineração em terras indígenas. 

Ao ter às mãos um dos projetos que está 

sendo apreciado por esta ~omissão (projeto apresentado 1 

pelo Deputado Aloizio Mercadante e outros) chamou-nos a 
atenção o disposto no§ 29, art. 52, que estabelece: 
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"§ 2º - A pesquisa e a lavra de · qualquer 

substância mineral em terras tradicionalmente ocu 

padas pelos índios poderão ser feitas quando ver! 

ficada a sua essencialidade e quando as reservas 

conhecidas e exploraveis dessa substância em ou 

tras partes do território nacional forem insufi - 

ciente para o atendimento das necessidades do 

país." 

Pela própria redação do texto, verifica 

se que se definiu, nesse parágrafo, o relevante intere~ 

se púb Lí.co da União, de vez que, verificada sua e s s enc í.a 

lidade, determinados minerais poderão ser explorados,de~ 

de que insuficientes, em outras partes do território na 

cional, as jazidas conhecidas e exploráveis. 

A questão que se coloca, face ao texto 

constitucional, é de saber se, no estatuto, portanto,lei 

ordinária, poderá ser definido o relevante interesse me~ 

cionado, face ao que prescreve o§ 6º, do art. 231, da 

Lonstituição. 

De fato, prescreve esse ·dispositivo que 

são nulos os atos jurídicos que tenham por objeto a ocu 

pação, o domínio e a posse das terras tradicionalmente ' 

ocupadas pelos índios 11ou a exploração das riquezas nat~ 

rais do solo, dos rios, e dos lagos nelas existentes 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo 

o que dispuser lei complementar, " 

Ora, fixa-se le~complementar como condi 

ção para que o legislador possa definir o interesse pú 

blico com vistas à exploração da riquezas naturais do 

solo. Lonsequentemente, s.m.j., entendemos que a forma, 

lei complementar, é condição para que, após, se defina , 

com base na§ 3º, do art. 231, os procedimentos para se 
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obter/~ autorização do Longresso Nacior.al e a audição ' 
das comunidades afetas. Procedimentos esses que estão 
afetados a lei ordinária, come o estgtuto e é. 

Lhegamos a esse entendimento~ por~ue as 
riquezas do solo envolvem seus acessórios, e,inclusive, 
e próprio subsolo, na definição do Lódigo Livil. Estab~ 
lece o art. 43: 

"Art. 43 - São bens imóveis: 
I - o solo com a sua superfície, e 

os seus acessórios e adjacêrcias 
naturais, compreendendo as árvg 
res frutos pendentes, o espa 
ce aéreo e o subsolo." 

Ora, na definição do Lódigo Livil, se o 
solo compreende sua superfície, o subsolo e as adjacên- ., 
e ias naturais, a Lonstituição só pode ter condicionado a explo- 
ração dasriquezas naturais do solo, segundo relevante inte- ., 
resse público e conforme dispuser lei complementar. 

Assim, ~ estatuto poderá. quanto muito, 
prever a forma de participação da comunidade indígena no 
resultado da lavra, bem como a maneira pela qual se obt~ 
rá a autorização do Longresso Nacional, mas não poderá 
estabelecer o porquê e sob quais condições se dará esta 
exploração, uma vez ~ue tais pressupo~tos, s.m.j., depe~ 
dem de lei complementar. 


