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I. Avaliação da proposta de lei 

Os trabalhos foram abertos por Lux Vidal que. 

apresentou a iniciativa da CPI/SP e·os objetivos da reu 

nião. 

Em seguida, Paulo Guimarães, falou sobre o 
contexto no qual foi gerada a proposta de novo Estatuto 

do 1ndio. 

Em julho de 1990, liderado pela Funai, foi 

criado o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) com a 

finalidade de propor medidas para uma política indige 

nista do governo Collor. 

o documento do GTI, datado de novembro, pr2 

pôs a elaboração de projeto de lei visando à revisão e 

atualização do Código Civil e Estatuto do !ndio, estabe 

lecendo distinção entre tutela civil e tutela pública. 

Este regime vigoraria para aqueles índios que manifes 

tassem o desejo de continuarem tutelados. Propôs, tam 

bém, que as terras indígenas, durante o processo demar 

catório, ficassem sujeitas à manifestação dos interes 

sados. 

No seminário promovido pela Ação pela Cidada 

nia, em dezembro, fez-se críticas contundentes às medi-, 

das propostas para a política indigenista. 

Em razão das reações contrárias e da pressão 

internacional, em 26 de dezembro, o governo desconside-· 

ra o GTI e constitui uma Comissão Especial, sem a Funai,: 

~ fim de formular uma nova sistemática para a demarca-.· 

ção de.terras indígenas. Entretanto, a composição da 

comissão, em nada difere do GTI. As personagens são as· 

mesmas~ Seu carãter ~ conservador; e a SAE continua a 
ter papel destacado na definição da política indigenis-: 

ta. 
Em fevereiro, é publicado o Decreto no 22, 

que estabelece a po~sibilidade de revisão das terras de 

marcadas. 

Essa mesma comissão, mediante o Decreto nQ 

27, passa a ter a atribuição de propor a revisão do Es 
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tatuto-do !ndio e da legislação correlata. 

Paulo Guimarães assegura que o Executivo e~ 

tá devidamente preparado para a recepção de críticas ao 
texto-proposto. Acredita que o conteúdo da proposta 

não será alterado. A Comissão Especial poderá, somente, 

ab r í.r+ae à discussão sobre a natureza do ôr ção indig~ 

nista. 

A dimensão política da iniciativa do Executi 

vo, em colocar o Estatuto do ·!ndio em debate, segundo 

Paulo Guimarães, visa responder à críticas e manifesta 

coes, especialmente vindas do exterior, de que o gover 

no Collôr nada tem feito com relação aos povos indíge 

nas. 

Destaca a proposta do governo sob o ponto de· 

vista da importância da revisão constitucional; em 1993. 

Para ele,o ·jogo está apenas iniciando e requer mobiliz~ 

ção para revertê-lo favoravelmente. A participação in 

dígena·e o Congresso Nacional são peças fundamentais.As 

lideranças indígenas aguardam e necessitam de subsídios 

para sua reflexão e ação. 

Ana Lúcia Amaral expõe a atribuição do Mini~ 

tério P.6blico Federal no que tange à defesa dos direi 

tos e i~teresses dos povos indígenas, e salienta as di-.· 

ficuldades que a instituição vem encontrando no cumpri 

mento.da função. Relata alguns fatos ilustrativos que 

demonstram como o MPF vem substituindo o papel da Funai. 

A procuradora da República diz que a tutela 

e uma questão nevrálgica, e que o MPF tem grande inte 

resse em discutí-la • 

... Júlio Gaiger coloca duas ordens de preocupa 

ção, a saber: qual é o nosso horizonte sobre o Estatuto 

do !ndip; e, qual deve .ser a estratégia de atuação· para 

o futuro. 

Vê com relação ao Estatuto do índio três pos 

sibilidades: 

1. Eliminar, do antigo texto, os preceitos e 

disposições que contradizem a Constituição, e incluiras 

determinações da nova Carta; 

Ru. M1"11tro Godoy, 1484 • SI S6-õ7 • CEP 06016 • São Paulo • SP • Tel.: (011) 964-1180 • Telex MST 011 82153 • FAX: OH 811"612 

e.o.e. õl.761.04910001-7:2 Inser. E1L l1ent. 

r·-~ ··-------~ ---------- -- -- 

---------·---- ···---------------- 



Comissão Pró-Índio de São Paulo 5 

2. Incluir particularidades culturais, sob a 

ótica da preservação, alterando o texto integracionista 

do Estatuto para outro que respeite os preceitos consti 

tucionais; e 
3. Propor a mudança estrutural das relações 

entre· sociedades indígenas e sociedade nacional, ou se-·· 

ja, um estatuto de autonomia. 

Para Jfilio, a direção a ser perseguida esta 

ria na terceira possibilidade. e na Constituição pode 

mos encontrar os elementos para o ponto de partida. Des 

sa forma, o debate avançaria, ao passo em que estaria 

-se formulando uma II cultura indigeni.sta 11, com vistas à re 
visão constitucional de 1993. 

Segundo ele, é preciso demonstrar que asso 
ciedades indígenas têm um futuro diferente.do nosso, e 

para tanto é preciso inverter a visão assimilacionista 

que predomina no Congresso Nacional. 

Eunice Paiva tem a impressão que, durante a 

elaboração da proposta de Estatuto, chegou-se à conclu~ 
são de que a tutela deveria ser extinta. No texto, a 
questão é tratada de forma irregular e insegura. Há 

uma série de equívocos. Entretanto, todos os artigos' 

estão relacionados à tutela. 
Salienta alguns pontos, para ela, fundamen- 

tais: 

. os-direitos decorrentes da cidadania 

sao contemplados; 

• a assistência normatiza-se em função do ór 

gao e não dos índios; 

• a representatividade indígena não é coloca 

. - nao 

da; e conclue que, embora pareça, no texto, que a tute 
la está extinta,·o paternalismo nas relações entre ín 
dios e Estado, permanece. 

Carla Barbosa acredita que a tutela dá um 

prosseguimento legal aos direitos violados. Preocupa- 

-se com a sua extinção. Segundo ela, deve ser reconhe 

cido o direito e a proteção diferenciada, bem como as 

segurados os mecanismos a serem utilizados na garantia 

de direitos fundamentais. 
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Rodrigo Venzon aborda a questão da renda do 

patrimônio indígena como um dos temas fundamentais. Es 

ta, de forma geral, mantem-se sob o controle de funcio 
nários da Funai. t preciso fixar normas que eliminem .. 

os abusos daí decorrentes. 

Preocupa-se com a extinção, por exemplo, da 
figura "Parque Indígena" e outros dispositivos que res 
tringem a intervenção de órgãos federais de proteção a~ 

bientalem terras indígenas; e, por sua vez, a própria 

aplicação da legislação ambiental. 

Antonio Ca~los, do PETI, chama a atenção pa 

ra a prática protecionista do Estado com relação aos po 

vos indígenas. 

En(oca a questão da terra e a política indi 
genista, abordando, os seguintes aspectos: 

• fatores políticos que determinam a neces 

sidade do governo de propor um novo Estatuto do 1ndio.~ 

xiste uma preocupação com a Conferência de 1992, e ai 

magem da modernidade. Existe, ainda, a dívida externa 

a ser negociada, e a necessidade de serem firmados prin 

cípios.sobre a questão indígena, que tem sido muito co 

brada no exterior; 

a lei deve partir da Constitutição. Entre 

tanto, quais são os canais que asseguram o reconhecimen-: 

to dos povos indígenas? 

• o texto da proposta de Estatuto mais pare 

ce um regimento do órgão indigenista, .do que, propria 

mente, uma regulamentação da situação jurídica dos ín 
dios. O texto trata de matéria administrativa, e não 

se pode_esquecer que, quando cria-se um estatuto,· sem 
pre há um aparelho a reboque; 

. é preciso rever, no passado, o conceito de 
tutela.· O exercício e o monopólio de proteção dos ín- 

dios tem ficado historicamente nas mãos dos militares 
e/ou do órgão indigenista. ~ preciso que se tenha ins 

trumentos jurídicos de proteção ao cidadão, mais preci 

samente aos cidadãos que guardam uma especificidade· e 

particularidade com relação à sociedade nacional. Isso 

e dife~ente de tutela; 
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• o texto da proposta não é integracionista, 

mas desenvolvimentista. Detalha o uso dos recursos na 

turais - o que pode até ocorrer. Entretanto, não é a 
toa que quando o texto fala em demarcação, a proposta é 
truncada, demonstrando falta de preocupação com o desti· 

no dos povos indígenas. 

António Carlos acha que devemos relativizar 

o texto da proposta do Executivo. Tem dúvidas se ele 

deve ser o ponto de partida da discussão. Ressalta a 

necessidade de se avançar nos pontos que já foram con 

quistados, em um exercício, segundo ele, de discussões, 

sem perder de vista o que a lei assegura. Ao se pensar 

em uma nova lei, é necessário que não existam disposi- · 

· ti vos .a serem .·regu-lados por normas administrativas. Exem · 

plo disso são as portarias, que acabam tendo mais força 

que a própria lei. 

Rosa Costa afirma que a proposta da ANAI-BA 
é a de manutenção do estatuto em vigor. Em última ins 

tância·deve-se rebater o texto proposto pela Comissão 

Especial. 

Manuela Carneiro da Cunha crê que a inovação 

e fundamental, mas que há limites, dados pela própria. 

Constituição. Acredita, entretanto, que devemos pensar 

e ir al~m, ati chegarmos a uma plataforma minima. ··Foi· 

o consenso que valeu pa~a o estabelecimento de uma pla 
taforma que assegurou o apoio de parlamentares e da so 

ciedade no processo constituinte.· 

A questão da autonomia deverá ser negociada 

internamente nesse processo. 

No que se refere à proposta da Comissão, Ma 

nuela acentua que sequer a 

foi incorporada ao texto. 

A tutela já é pensada desde 

definição de terra indígena 

1798, mas seu conteúdo mu 

dou ao longo do tempo. Temos que ressaltar que a prot~ 

çao especial foi perdida na proposta do governo, e que-· 

a natureza dessa proteção é dada pelos direitos históri .. 
cos. 

Assevera que, necessitamos salvaguardar es 

ses instrumentos protetivos e inovar, por exemplo, no·· 
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que diz respeito à propriedade intelectual e genética. 

Podemos avançar, mas resguardando a proteção especial; 

tendo esta o nome, ou não, de tutela. 

Sugere a formação de grupos de trabalho,por 

temas específicos, visando a definição de propostas, e 
a partir daí, chegar-se a um consenso interno. 

Paulo Guimarães reafirma a necessidade de 

que seja estabelecido mecanismo eficaz em casos em que 

haja violação dos direitos indígenas. A Constituição 

garante a proteção .não mais sob o argumento da minori 

dade, mas da diferença - o que altera a relação das co 

munidades indígenas e Estado. 

A mensagem do Executivo sobre o Estatuto do 

!ndio deverá chegar ao Congresso em outubro, ou até de 

pois. segundo ele necessitamos definir uma. estratégia 

de ação para aprofundar o debate, afirmando que a ques 
tão indígena é matéria de Direito Público, e não de Di 

reito Civil. 

Acrescenta que são temas prioritários de. 

discussão: tutela, autonomia, terras, participação e 
representaç_ão indígena, bens, renda e ação indigenista 

do Estado. 

II. Encaminhamentos 

Na segunda sessão do encontro prosseguiu o 

debate acerca da proteção relativa aos bens indígenas, 

e também sobre o caráter das relações entre os 

indígenas e o Poder Público. 
Foram, ainda, discutidos e decididos os se- 

povos 

guintes encaminhamêntos: 

- Sobre o oferecimento de críticas à proposta governa 
mental 

De início, as opiniões sobre esse ponto fo 

ram diferenciadas. 

Paulo Guimarães argumenta pela oportunidade 

de criticar a proposta, como forma de marcar um 

cionamento contrário a seu teor •. 

posi 
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· Outros, como André Villas Boas e Júlio Gai 

ger, opinaram pela não apresentação de críticas e su~ 

gestões ao texto. 

O primeiro por entender que as críticas e 
sugestões já apresentadas anteriorménte não mereceram, 

até o momento, qualquer consideração por parte do Exe 

cutivo, no que diz respeito ao estabelecimento de uma 

nova política indigenista. 

Júlio Gaiger acre_di ta que o oferecimento de 

críticas ou sugestões não alterarão a proposta do go 

verno, de maneira substancial. 

A CPI/SP entende que o Congresso Nacional é 
o espaço privilegiado de intervenção da sociedade ci 

vil e dos índios. ·Entretanto, não desconsidera a pos 

sibilidade de que sejam levadas, ao Executivo, críti 

cas à proposta de lei. 
Ao final, acordou-se pela elaboração de uma 

nota coletiva tratando a matéria sucintamente. Tal no 

ta será formulada pela CPI/SP e advogados indigenistas, 

e, em seguida, submetida à subscrição das entidades e 
pessoas convidadas à reunião. 

Procurar-se-á dar divulgação à nota, para 

que esta não fique apenas no âmbito do conhecimento do 

Executivo. 

- Sobre a continuidade do debate 

'Todos os presentes destacaram a oportunidade 

e importância do encontro. 

Unanimemente, firmou-se o propósito de pros 

seguir com as discussões, buscando o aprofundamento das 

questões abordadas, em especial dos pontos essenciais da· 

temática. 

Os debates e discussões têm os seguintes ob- 

jetivos: 

a) elaborar proposta à lei; seja ela sob a forma de e-· 

mendas ou um novo projeto de Estatuto, e · 

b) definir estratégias e formas de intervenção junto ao 

Congresso Nacional. 
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Nesse sentido, a CPI/SP fica encarregada de 

propor uma sistemática e cronograma de trabalho para o 

semestre. 

Tal proposta será apresentada às entidades e 

pessoas- convidadas à reunião, com a finalidade de incor 

porar eventuais modificações. 

Sugeriu-se que os trabalhos sejam iniciados 

em agosto, também com a participação de outros interes 

sados. 

- Congresso Nacional 

Durante a sessão final do encontro, Júlio 

Gaiger e Fábio Feldmann apresentarmn algumas considera-· 

. ções .sob r e a questão indígena na atual compo s í.çâo do 

Congresso Nacional. 

São estas as considerações de Júlio Gaiger: 

• Grande parte dos parlamentares desconhecem 

a situação atual dos povos indígenas e seus direitos • 

. Não há urna ~consciªncia",·no Congresso Na 

cional, favorável à problemática. Pelo contrário, exi~ 

te Ufil vazio que vem sendo ocupado progressivamente por 

aqueles·.que, organizados em lobby, defendem interesses 

contrários aos dos índios. ~ocaso de mineradoras, e~ 

preiteiras etc • 

. Há dificuldade, portanto, de sensibilizar 

e mobilizar os parlamentares em defesa dos direitos e 

interesses indígenas • 

. Existe, ainda, um movimento articulado, de 

direita, que vem reeditando debates, instalando Comis 

sões de Inquérito sobre temas como a internaciona~iza 

ção da Amazônia, onde propaga-se a redução das -terras 

indígenas • 

• Está-se formando, entre os parlamentares, 

uma concepção de que os povos indígenas não possuem fu 

turo enquanto tais. O paradigma desta concepção é a te 

se da iricorporação à "comunhão nacional'' . 

. Para reverter tal situação desfavorável fa~_ 

-se urgente uma ação coletiva, por parte dos índios e 
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entidades. A Convenção no 169 da OIT, pode vir a 

um mote para uma nova presença no Congresso . 

• Tal situação, ainda, coloca em risco os di 

ser · 

reitos indígenas no que se refere, tambãm, ao processo 

de revisão constitucional. 

Fábio Feldmann traz outras informações adi 

cionais, e acrescenta o seguinte: 

. A questão indígena e ambiental tendem a 

ser objeto de polarização na atual legislatura diferen 

temente do que ocorreu durante o processo constituinte. 

Existe no Congresso o chamado "Bloco Amazônico", forte 

mente articulado, que insiste em justificar o desenvol 

vimento da região, considerando as áreas indígenas como 

um impecilho a este desenvolvimento . 

. Há grande resistência quanto à demarcação 

das terras indígenas. Está convencido de que os milit~ 

res não irão permitir que esta regularização aconteça. 

Salienta que, somente uma eficaz pressão internacional 

ajudará no caso . 

• ASAE vem adquirindo, cada vez mais, espa 

ço de influência nas decisões do atual governo, princi 

palmente no que se refere à definição de políticas pú 

blicas. 

. O papel do Congresso Nacional como defini 

dor de políticas públicas, e a importância da participa 

çao da sociedad~ civil naquela Casa . 

• A necessidade de avançar nas discússões, u 

tilizando o Congresso Nacional, e a Comissão de Minori 

as, como espaço de contraponto. Destaca o papel das 

audiências públicas como foro ·de debate e mobilização de 

parlamentares e sociedàde civil frente às ações do po 

der público. São temas prioritários de discussão no se 

gundo semestre: demarcação de. terras indígenas, minera 

çao e orçamento da União • 

. Somente uma mobilização maior da sociedade 

civil evitará a possibilidade de retrocesso na revisão 

constitucional de 1993, com relação aos direitos indíg~ 

nas e meio ambiente. 
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Caros amigos, 

Com esta enviamos os documentos relativos 

à reunião sobre a revisão do Estatuto do !ndio, reali 
zada no último dia lQ, na sede da Comissão Pró-!ndio 

de São Paulo. 

Tal reunião visou discutir a proposta a 

presentada pelo Executivo Federal sobre aquela lei, 

bem como os planos de ação necessários e daí decorren 

tes. 

Participaram dezesseis organizações que a 

tuam emdefesa dos direitos indígenas, antropólogos, 

juristas, advogados, a procuradora da República Ana 

Lúcia Amaral e o deputado federal Fábio Feldmann. 

Cordiais saudações, 
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