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Análise da proposta govername~tal para o novo Estatuto do tndio

Júlio M. G. Gaiger {*)

O Poder Executivo, através do Ministério da Justiça,
fez publicar no Diário Oficial da União de 12 de junho sua pro
posta de estatuto do índio, fruto dos trabalhos de uma Comissão Especial criada em Decreto (Portaria no 304, de 11 jun 91,
p. 11220 e segs.}. Esta publicação visa a dar o texto aq conh~
cimento da sociedade, para o envio de críticas_e sugest~es.
Ao ensejo desta publicação, a Comissão Pró-Indio
'

de

1

São Paulo patrocinou a reunião a que se destina este estudo. Da
leitura da proposta governamental, surgem vários aspectos mere
cederes de reformulação, que serão em seguida indicados.
Contudo, se na concepção geral a proposta indica um
esforço para abrandar a natureza integracionista do atual Esta
i

-

tuto do !ndio (Lei no 6.001, de 19 dez 73), trai por outro la1

do a permanência de uma grave distorção - o vício tutel~r,

de

que a Comissão Especial não soube se livrar, e que, por lseu anacronismo, compromete a proposta corno um todo.
Por isso, é com este tema que abro este trabalho.
1

O regime tutelar imposto aos índios inaugurou~se

na

Reg~ncia, com a lei de 27 out 1831, que por sua vez se ~emetia
ao título LXXXVIII do livro primeiro das Ordenações Filipinas.
t evidente que subjazia a esta solução a convicção de q~e

os

índios não eram capazes de atuar por si próprios na vid~
civil. O que não se percebeu i que se as instituições e ~ábitos
1

da sociedade nacional não eram acessíveis e adequadamente comi

preendidos pelos índios, tampouco seria adequada a fórmu'la extraída do ordenamento jurídico dessa mesma sociedade nacional.
De 1831 a 1928, o regime tutelar era o orfanol~gico,
porque foi nas disposições relativas aos órfãos que se encontrou a analogia julgada mais apropriada para os índios.
(*) Advogado indigenista, assessor legislativo concursado
1
Câmara dos Deputados para assuntos indígenas, ambientais· e
grários.
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O advento do Código Civil (Lei no 3.071, de 10 jan 16)
nao alterou a matéria, senão=para explicitar a redução de capacidade decorrente do regime tutelar e para afirmar que a tutela
cessaria à medida em que os Índios se adaptassem à

civilização

do país. Antes disso, ao menos às claras, a lei não previa a li
beracão de tal regime.
O Decreto no 5.484, de 27 jun 28,emancipou os

índios

da tutela orfanológica e os submeteu a urna tutela especial exe~
cida pelo Estado através do SPILTN. Este Decreto vigorou até a
promulgação do atual Estatuto do !ndio, de 1973. E
manteve a tutela especial, exercida pela União

o

Estatuto

através da Fun-

dação Nacional do !ndio, que concretamente era, e é ainda, o o~
gão federal de assistência ao índio a que se refere o§
art. 70 da Lei no 6.001.

20

do

Feito o histórico, passo a tratar das noções
ras do regime tutelar.

genito-

Por um lado, manifesta-se o entendimento de que os í~
dios sofrem um "desamparo", na expressão de Maria Célia Pinheiro Machado Paoli, diante da sociedade nacional. Desamparo

este

traduzido juridicamente na restrição de capacidade, que se pretendeu compensar com a tutela. O campo em que este desamparo se

-

fazia sentir mais fortemente, exigindo portanto que nele se con
'

centrasse a atenção tutelar, é o negocial, o da gestão patrimonial globalmente entendido corno os "atos da vida civil".
rema

Esta percepção da dificuldade dos índios para entende
complexidade das instituições da vida civil, e consequen-

temente para manifestarem sua vontade, tem suas explicações antropológico-psicológicas, como as de que o ensaio de Pedro Agos
tinho (Incapacidade civil relativa à tutela de índio, "in" O índio perante o direito; ensaios. Sílvio Coelho dos Santos, org.
1

Florianópolis, Editora da UFSC, 1982) é excelente exemplo.
1

Por outro lado, há a idéia de que este estado é transitório em si mesmo, crendo-se que, embora talvez exigindo tempo maior que' o requerido por um não-índio, também os i~dígenas
alcançariam a compreensão plena que os capacitaria aos atos da
vida civil. Na expressão do C6digo, isto seria a sua "adaptação
à civilização do pais"; nas regras do Estatuto do Indio,
isto
seria a integração dos Índios, de que a capacidade civi~
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é considerada pressuposto (i~~iso III do art. 40). Esta.plena
capacidade civil, como de resto nos demais casos previstos na
lei, os indivíduos e grupos indígenas poderiam obter
da emancipação.

através

Em se tratando estritamente da órbita dos atos da
vida civil, a construção legal tem coerência interna. O Estatuto do !ndio é bem claro ao dispor separadamente sobre a t~tela e outros direitos indígenas, estes em princípio totalme~
te desvinculados daquela.

t

por isso que o "caput" do art. 70

diz que é somente ao regime tutelar estabelecido na lei

que

ficam sujeitos os índios não integrados; não se exclui, portanto, das demais disposições da lei, os índios integrados ou
em vias de integração. Isto porque estas outras
disposições
aplicam-se aos índios independentemente da sua capacidade civil, pelo só fato de serem índios.
Portanto, o que historicamente aconteceu foram tentativas reiteradas de desvirtuar o instituto da tutela, conf~
rindo-lhe alcance que não tem. Grosseiramente,

pretendeu-se

que a incapacidade relativa era pressuposto para todo e qualquer outro direito, de modo que através da emancipação

coer-

citiva - como a que se ensaiou em 1978 - ficariam os
índios
desabrigados dos seus direitos territoriais, em primeiro lugar, e demais direitos reconhecidos na lei.
O contexto da época não permitià a ninguém

susten-

tar os interesses indígenas em argumentações jurídicas, de m~
do que a tentativa de agressão, abstraída sua adequação ao di
reito, foi entendida em função de sua intenção explícita e do
poder do agressor em potencial. As entidades de apoio à causa
indígena e os índios admitiram a vinculação entre direitos es
peciais e restrição de capacidade, organizando-se contra a emancipação. Hoje, porém, não há mais como persistir

naquilo

que para este autor foi, na ocasião, um "erro" taticamente as
sumido. o artigo de Pedro Agostinho, já mencionado, põe termo
a estas confus6es, deixando claro que a "ratio" da restrição
de capacidade nada tem a ver com o reconhecimento de direitos
especiais aos índios, sendo estes função do que o
professor
baiano chamou o "status socialis" dos índios, que é, exatamen
t

te, o serem ... índios.
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Também, oportuna e convenientemente, o governo esqueceu-se das distinções que o à-°:ireito consagrou entre a tutela exercida em relação aos menor~s púberes e impúberes. Para

todos

os efeitos, os índios foram sempre tratados como menores impúb~
res, mas a falácia se descobre lendo, por exemplo, Pontes de
randa: "Se os tutelados eram 'maior infantia', o tutor

Mi

apenas

completava a sua personalidade. ( ... ) A manifestação de vontade
'
.
ou de conhecimento pelo que complete dezesseis anos não é constituída pela manifestação de vontade pelo pai ou pelo tutor:

o

tutor presta maniféstacão de vontade que consiste em estar de~
cordo com que o que o menor relativamente incapaz manifestou de
vontade ou conhecimento" (Tratado de direito privado. Rio de J~
neiro, Borsoi, 1955, tomo IX, pp. 291 e 293; grifos meus).
No histórico julgamento em que o então Tribunal Federal de Recursos autorizou o Xavante Mário Juruna a

ausentar-se

do país, em 1980, disse o Ministro Adhemar Rayrnundo: 11 •••
a capacidade relativa ( ••• ) não se confunde com a absoluta, [e]
é
suprida pela assistência. Logo, o assistente não se

substitui

ao relativamente incapaz, no exercício dos direitos que a este
pertencem. ( ... ) O relativamente incapaz PODE E DEVE (para usar
vocábulos do mestre citado [Vicente Ráo]), ele próprio, exercer
os seus direitos" ("Habeas-Corpus" no 4.876 e 4.880, DF,
do TFR; negrito e colchetes meus).

Pleno

Agora, outra coisa é analisar o regime tutelar sob
ótica de sua atualidade científica.

t fácil admitir que a tutela, quando instituída

a

- se

ja em 1831 ou em 1916 - o foi com a boa intenção de proteger os
índios no seu relacionamento civil com os nacionais. Nas palavras do mestre Dalmo Dallari, "Antes de tudo é preciso ter sempre em conta que a tutela é estabelecida 'a favor' do índio

e

não contra ele. O objetivo da tutela é proteger a pessoa e
direitos dos índios e não reduzi-los à condição de cidadãos

os
de

11
segunda classe
,

(índios, cidadania e direi tos, "in II Comissão Pró

-!ndio de São Paulo, Os índios e a cidadania. são Paulo, Brasiliense, 1983, p. 54). Claro, poder-se-ia também recusar o estado como instituição neutra, legislando para "proteger" os
índios. Veríamos então a dimensão oculta do regime tutelar, que e
ra exatamente a finalidade incorporativista que não podia deiGEA20.0t.0050.5 - (,t.,Bfi/911

CÃMARA
•

DOS

5

DEPUTADOS

?
de ter. Seja qual for nossa preferência analítica, dela indepennacional

de, hoje, patentear que o reiácionamento da sociedade
com os índios não se dá apen~s em nível individual, mas
palmente em nível coletivo, isto é, trata-se

princi-

preponderantemente

de um relacionamento entre sociedades.
Além disso, já não é mais possível persistir nos objetivos incorporativistas. Posso ser positivista, após a Constitui
cão de 1988: seu art. 231 veda que a política oficial, ou outras,
tenham a incorporação dos índios como finalidade. Mas posso também dizer que embora as guerras e toda a violência, física e cul
tural, a que foram submetidos, e apesar do extermínio de tantas
das sociedades uma vez existentes; não obstantª tudo o de que se
lançou mão para os assimilar, p~ra os desindianizar, sobreviveram, "para a glória do espírito humano" - expressão do Juiz cana
dense Thomas R. Berger - cerca de 200 sociedades indígenas nesta
alvorada do séc. XXI. Ao tentar assimilá-las, a sociedade nacional as matou e as violentou, forçando-as a mudar e causando disrupcões de toda ordem em suas estruturas. Mas não as assimilou.
A rendição a esta evidência não é exclusividade do Bra
sil. Em 1898, a Conferência Internacional do Trabalho, ao

apro-

var o Convênio nQ 169, sobre Povos Indígenas e Tribais, em revisao ao Convênio no 107, sobre Populações Indígenas e Tribais, e~
pungiu do texto toda tendência assimilacionista que

o

Convênio

revisado tinha, a começar pelo próprio título.
Não se sustenta mais, portanto, o consectário

lógico

da tutela. Nem a tutela se sustenta, pois manifestamente não é a
fórmula adequada para mediatizar o relacionamento entre sociedades - embora, talvez, pudesse ainda ter alguma validade e aplic~
bilidade para a dimensão individual.
Contudo, novamente, posso ser positivista. O art. 232
da Constituição reconheceu aos índios, suas comunidades e organi
zacões, a capacidade processual, "legitimatio ad causam" ou cap~
cidade de estar em juízo.
Os processualistas convergem em entender a capacidade
de ser parte como pressuposto da capacidade de estar em juízo, e
foi esta última que a Constituição reconheceu aos índios, indivi
dual e coletivamente considerados. Por outro lado, entende-seigualmente que a capacidade de ser parte confunde-se com a capaci
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dade civil, e portanto "as pessoas que têm capacidade processual
plena, podendo residir em juizo por si mesmas, são aquelas que,
pelo direito civil, têm capaçidade para exercer pessoalmente os
próprios direitos, nos termos do art. 90 do

e.

C.

[que trata das

pessoas plenamente capazes] (Marcos Afonso Borges, verbete Capacidade processual - II, "in" Enciclopédia Saraiva do direito/coordenação do prof. R. Limongi França. são Paulo, Saraiva, ~977,
vol. 13; também José Frederico Marques, Instituições de direito
processual civil. Rio de Janeiro, Forense, 3~ ed., vol. II,
138; grifos e colchetes meus).

p.

Em outras palavras, a capacidade processual desvincula
da da assistência (que se exigia no art. 37 da Lei no 6.001/73) é
incompatível com restrição à capacidade civil. Isto porque, como

é óbvio, a iniciativa judicial diz com o exercício de direitos, e
quem os pode exercer, plenamente, no campo judicial, deve antes
poder exercê-los no campo civil. O inciso III e o parágrafo úni-

co do art. 60, e o Capitulo II da Lei no 6.001/73, estão ab-roga
dos, ainda que tacitamente, com a vinda da Constituição de 1988.
Por tudo isso, não há sentido algum nas disposicõesco~
tidas nos artigos 70
a
10 da proposta governamental.
Admite-se a tutela de direitos, mas não é mais possível coonestar a tentativa de manter o ranço da tutela de indivíduos indígenas. O ser humano diferente, por diferente não é incapaz.
Ademais, não há rigor técnico na redação da

proposta.

Ora se fala em "assistência jurídica", expressão ampla e

eventualmente aceitável, ora se a impõe "independentemente de solicJ
tacão do índio", ora se supõe que ela cessa com a aquisição
de

capacidade civil plena que, como dito acima, os índios já

tive-

ram reconhecida pela Constituição. Dos artigos citados, salva-se
-apenas o§ 20 do art. 70.
Difícil não perceber nesta redação infeliz o
do vício tutelar, adquirido em mais de século em que os

ressaibo
índios

I

foram considerados ou órfãos ou menores de idade, mas sempre um
"minus" em relação aos demais nacionais.
Está bem, dirão alguns, e como então serão os
índios
resguardados da aleivosia dos "brancos"?
O regime tutelar, além de incompatível com as
GER 20.0t .OOSO.S - (ABA/91)
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constitucionais, condena-se pelo próprio anacronismo. De 1831
para cá é lícito esperar dos -juristas e indigenistas um pouco
de criatividade sadia.
O "caminho das pedras" é dado pela própria Constituição. O sentido patente da formulação do "caput" do art. 231,
que se acompanha por outras disposições esparsas,

enfatiza a

preservação das culturas indígenas, de suas maneiras de se ~a
nifestar e as próprias formais organizacionais indígenas. Res
peitai os costumes, crenças e tradições indígenas e, ao mesmo
tempo, assegurar-lhes a base física mínima para este exercício - sem mais cogitar de sua incorporação e, ao contrário, in
cluindo o espaço necessário à reprodução física e cultural das
sociedades indígenas - equivale, a reconhecer-lhes

autonomia.

O estatuto de autonomia, naturalmente, não afeta

a

soberania do Estado, mesmo porque aquele deflui e se legitima
por esta. Nas palavras de Bernard Nietschmann, professor da~
niversidade de Berkeley, California, 11No espaço físico, dois
objetos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo; mas no
espaço político, isto é possível. Uma nação pode exercer sua
própria autonomia nos limites da soberania de um ou mais esta
dos" (The third world war, 11in11 Cultural Survival
Quarterly
11:3 - 1987).
A autonomia reconhecida às sociedades indígenas seria, por um lado, garantia de cumprimento pleno do art.
231
da Constituição Federal; por outro, redesenharia as relações
entre a sociedade nacional, a sociedade-Estado, com associedades indígenas, sem risco nem ofensa nenhuma à soberania

do

Estado brasileiro.
Claro que a formulação desta alternativa supõe estudos
que ainda faltam. Mas se trata de mudar um regime que já
trapassou o sesquicentenário, e só por isso o desafio

ulvale

ser enfrentado. E antes que a proposta eventualmente cause e~
cãndalo, lembremos as analogias possíveis, no nível administrativo e de auto-gestão, com as universidades, que são autonomias no direito brasileiro.
Vista esta questão maior, passo agora a indicar os
demais pontos merecedores de revisãor artigo por artigo.

GER 20.0\,0050.5 -(ABR/91)
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No art. 12, previ-se
assistência
mente

ao índio em atos~da

do art.

produzir

jurídico

15 está tecnicamente

142 da Constituição

vés dós poderes

da República.

rer para a proteção

dos direitos

tituição,

liz redação

o que fulminaria

artigo

pre que possível"

em princípio,

neutralizar

sua finalidade.

ºconsenso

ralmente

zar os elementos
do art.

outorgada

E diante

o

eventualmente
patente.

A ex

de conteúdo,

Não se vê porque

equívoco

quanto

fundado
não

conforme

do§

da Emenda

ge-

utilio§

lQ

dos próprios

36 é exemplo

e se é deles a posse;
supondo-a,

bens usufruídos.

60 do art. 231 da Constituição

cabe o usufruto

lação própria",

constitucional

corno substantivo,

"utilidades"

são atributo

da disposição

Se aos índios

- (ABR/91>

"semque

De fato, tanto

o texto do art. 35 é flagrantemente

terras,

a

de modo

constitucional,

de 1969, considerando

o , art.

mente

34 reproduz

em realidade

deral,

infe-

231.
O art.

quando

da definição

A

a atenção

é, de uma vez, vazia

escrita.

das socied~

na locução

para dispensar

indígena.

na Cons-

o texto.

sempre que seja o nosso consenso,

em documentação

de concor-

à alfabetização,

do art. 29 é de infelicidade

histórico"

atra-

lei assi-

pelo menos.

somente

recomenda,

da contribuição

supõe-se

básico,

II do art. 24, percebe-se

dispositivo,

e excludente

da língua materna

limitá-la-ia

um mecanismo

A redação

ser acionada

a obrigação

de inconstitucionalidade

No inciso

re-

indígenas.

se fará no ensino

deste

rigor,

lado, tampou-

impede que a nova

Federal,

pela qual a utilizaç~o

indígenas

A

aquém do qµe se ~arantiu

O art. 23 situa-se

consta,

índios

não cabe mais

por outro

só possa

Nada

à Polícia

formulado.

Federal,

Federal

nale, expressamente,

pressão

já exaustiva-

impor aos

para

mal

o art. 34 da Lei no 6.001/73:

co se exige que a Polícia

dades

Como

federal de

de capacidade.
O art.

diante

do 6rgão

vida civil.

dito, não há mais espa~o

restrição

GER 20.01.0050.5

assistincia

acabado

inconstitucional.

de disposição

das riquezas

existentes

se a disposição

portanto,

existente

- como toda lei - coercitivamente

Fe-

remete

gratuita.
em

suas

à ''legis-

e, consequente-

imposta,

a fórmula

des
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chove no molhado.

O art. 37,

não obstante

a visível

boa intenção

formou sua elaboração,

foi além da Constituição

torização

Nacional

dígena.
genas,

do Congresso

Isto implica
e embora

tuinte,

outorgar

tenha sido bandeira

foi então derrotada.

ao estatuto

de autonomia

genas, mas por enquanto

O§
tadores

de veto

também

que propugnamos
transbordante

20 do art. 38,

de restrição

Seria

durante

a

Consti-

fórmula mais

adeguada

do limite

indi

constitucional.

considera

Não se o pode

de capacidade.

os índios porfazer.

de falta de imaginação,

ao repro

duzir o que está no art. 56 da Lei no 6.001/73. O preceito
põe,

a profundidade

sem enfrentar

penal dos índios,

da matéria,

e se limita a prescrever

a punibilidade

Em derradeiro,
administrativa

do órgão

assim se dá a tal vinculação
dade que o assunto
art.

exige.

put" do art. 54.
ela, observando

imputabili

fixar em lei a vinculação
ao índio,

força contraposta

Por isso, entendo

tema para um estudo
Por esta razão,

nenhuma

previsão

a parte

deixo

à

exagerado

eis que

flexibili20

o§

jurídica

quanto

Nos limites

do

do "ca-

de direito

à continuidade
privado,

sobre

de um or

ademais

sem

à forma de sua gestão.

de tempo em que este ensaio

estas eram as considerações
Brasília,

a disposição

de aqui estender-me

porém que tenho reservas

gao com personalidade

- (ABR/911

da pena. Em

54.
Seria

GER 20.01,0050.S

imputabilidade

a própria

de assistência

uma

su-

dos índios.

não é correto
federal

a

atenuação

meu ver, há boas razões para que se discuta
dade e, em seguida,

in-

indí-

para as sociedades

novamente,

O art. 40 ressente-se

da comunidade

às comunidades

indígena

a au

ao submeter

à aquiescência

poder

que in-

que podia

trazer.

28 de junho de 1991.

foi elaborado,

