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Ofício nº L)l2/PRES Brasí1ia,06de outubro de 2000 

Senhor Secretário-Executivo, 

Ao tempo em que o cumprimento, permita-me levar ao 
conhecimento de V. Exa. as observações e sugestões feitas pela 
Diretoria de Assuntos Fundiários desta Fundação, de mudanças à 
Proposta Alternativa do Executivo ao Substitutivo do ilustre 
Deputado LUCIANO PIZZATTO ao Projeto de Lei nº 2.057/91, que, em 
seu Título IV, altera significativamente a legislação atual 
sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras 
indígenas, instituindo modific~ções que por certo causarão 
sérias complicações à regularização das terras indígenas, sendo 
as principais as que estão destacadas a seguir: 

I - No art. 46, a Proposta não contempla corno terras 
indígenas, as terras de domínio particular, quer seja do índio, 
quer seja da comunidade indígena, atualmente protegidas pelo 
art. 1 7 da Lei n ° 6. 001/7 3. Tais terras, especialmente as de 
domínio das comunidades indígenas, enquanto destinadas ao 
usufruto exclusivo e permanente de grupos indígenas devem 
merecer, assim como as outras terras, a proteção da União. O 
artigo também não caracteriza, de forma explicita, as condições 
especiais que caracterizam uma reserva indígena, qual seja, a 
sua condição de ser um habitat indígena. 

Entende-se que o art. 46 deve ser modificado, 
acrescentando-lhe um inciso e dois parágrafos, que são: 

Inciso III - as terras de domínio das comunidades 
indígenas destinadas ao seu usufruto exclusivo e permanente. 

Parágrafo Primeiro: A União poderá estabelecer, em 
qua1quer parte do território nacional, áreas destinadas à 
posse e ocupação pe1os índios, onde possam viver e obter 
meios de subsistência, com direito ao usufruto exclusivo e 
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uti1ização de todas as riquezas 
respeitadas as restrições 1egais. 

Parágrafo Segundo: A reserva 
destinada a servir de habitat a grupo 
suficientes à sua subsistência física 

ne1as existentes, 

indígena é uma área 
indígena, com os meios 
e cu1tura1. 

II - No art. 47, a Proposta qualifica como terras indígenas, 
além das terras tradicionalmente ocupadas, as áreas reservadas, 
porém, é omissa quanto ao seu procedimento administrativo de 
regularização. 

Ainda neste mesmo artigo, existe mais um problema. 
Trata-se do seu Parágrafo Único. Este, além de repetir, em 
parte, o disposto no artigo é inçompreensível. Sugiro como forma 
de melhorar e aclarar a sua redação, além de contextualizá-lo, o 
seguinte: 

Parágrafo Primeiro: Ap1ica-se, às terras de domínio das 
comunidades indígenas, destinadas à sua posse permanente e 
usufruto exclusivo, no que couber, o disposto neste artigo, 
e as ações do órgão federal indigenista definidas nesta lei 
para a proteção e regularização fundiárias das terras 
tradicionalmente ocupadas ou reservadas. 

Parágrafo Segundo: O Procedimento Administrativo de 
Demarcação das Terras Reservadas será instituído por decreto 
presidencial. 

III 
indígenas. 

O Capítulo II trata da demarcação das terras 

Pelo disposto neste capítulo, a identificação, 
delimitação e demarcação das terras indígenas são tratadas com 
redação diferenciada, nos art. 49 e 54, resultando em dois pesos 
e duas medidas para ações semelhantes. No art. 49, a demarcação 
se fundamenta em estudos do Grupo Técnico que, no geral, é 
composto por seis técnicos coordenados por um antropólogo, sendo 
dois deles ligados à questão fundiária não-indígena, um do INCRA 
estadual e o outro do órgão fundiário estadual. Neste caso, a 
responsabilidade pela indicação dos limites é de todos e não 
somente do antropólogo coordenador e da comunidade indígena 
interessada. No art.54, incisos I e II, quem identifica e 
delimita a terra são dois antropólogos com total liberdade de 
ação e sem comprometimento obrigatório com os respectivos 
desdobramentos do procedimento demarcatório. I 2 



indicados, 
problemas, 
demarcatório 

Demais disso, e por outros problemas a seguir 
entende-se que o capítulo apresenta uma série de 

alguns deles inviabilizando o procedimento 
das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 

assim como das áreas reservadas. 

Quanto ao caput do artigo 4 9, alerta, 
principalmente, para o fato de se atribuir ao GT e não ao 
antropólogo e à comunidade indígena a responsabilidade pela 
identificação da área de uso tradicional do grupo. O fato da 
identificação· dos limites depender de todos, portanto, de 
consenso que deve ser conseguido de um grupo heterogêneo e com 
interesses divergentes, poderá inviabilizar a proposta do 
coordenador do GT e dos índios que ocupam tradicionalmente a 
área. Registra-se que a experiência de anos e anos tem 
demonstrado que, se dependermos da· grande maioria dos técnicos 
dos citados órgãos, não haverá como reconhecer aos índios os 
direitos que a Constituição Federal de 1988 lhes outorgam, já 
que os mesmos, até por razões facilmente compreensíveis, recebem 
grande influência e pressão dos interesses econômicos e 
políticos regionais. 

Como é sabido, a questão que tem sido colocada, 
com insistência, por aqueles que não aceitam a existência e 
perpetuação dos índios enquanto sociedades diferenciadas, - que 
os querem diluídos nos estratos mais baixos da sociedade 
nacional e sem direitos especiais - é o fato de deixar a 
critério dos estudos antropológicos a identificação dos limites 
das terras indígenas. Tal postura decorre de que os estudos, 
realizados por antropólogos com base no art. 231 e seu § 1 °, 
respeitam os usos, os costumes e as tradições dos grupos 
Lnd í q ena s que as ocupam. Por esta razão tais áreas são vistas 
como "muita terra para pouco índio" ou, em outros termos, terras 
resultantes da "ditadura dos antropólogos". Assim, pensam porque 
as olham com os olhos dos não-índios, olhares que são aplicados 
para assentar as f am.í Lí.a s de sem terra que recorrem ao INCRA 
e/ou aos órgãos fundiários estaduais. 

Esta questão, Senhor Secretário, é tão séria e 
relevante que quando da elaboração do art. 2° do Decreto nº 
1.775/96, a FUNAI, com o aval e acompanhamento do então Ministro 
da Justiça, Dr. NELSON JOBIM, reuniu na sede do órgão em 
Brasília, especialista de renome para discuti-la. Na ocasião 
juristas constitucionalistas e especialistas em direito 
~ndigena, tais como: representantes da Associaç~rasileira de 



Antropologia; antropólogos das Universidades de São Paulo, Santa 
Catarina, Brasília, do Museu Nacional; representantes das ONGs 
mais representativas de então, dentre elas: o ISA, o CTI, o CPI 
SP, o CIMI; o Diretor do Museu do Índio; o Presidente da FUNAI; 
o Diretor de Assuntos Fundiários e vários antropólogos do quadro 
da referida Diretoria, entre outros, discutiram exaustivamente o 
problema, chegando a uma decisão aceita por todos, de que é ao 
antropólogo que cabe a identificação da terra de ocupação 
tradicional indígena, não devendo sofrer, no desempenho da 
atribuição, impedimentos de quaisquer interesse, especialmente 
dos âmbitos políticos e/ou econômicos. 

Assim, para que 
constitucionais, propõe-se: 

sejam respeitados o ditames 

Artigo 49 - A demarcação das terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos 
desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, 
que elaborará, em prazo fixado na portaria de nomeação 
baixada pelo titular do órgão de assistência ao índio, 
estudo antropológico de identificação. 

Parágrafo Primeiro - O órgão federal de assistência ao 
índio designará grupo técnico especializado, composto 
principalmente por servidores do próprio quadro funcional, 
coordenado por antropólogo, preferencialmente pelo que 
identificou a área, com a finalidade de realizar os estudos 
complementares de natureza etno-histórica, jurídica, 
cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário, que se 
fizerem necessários à delimitação. 

O disposto no§ 8°, do art.49, é uma proposta que, 
à primeira vista, parece uma democratização das informações 
sobre o andamento do procedimento demarcatório a todos os 
interessados. No entanto, ao ser melhor analisado, deve ser 
excluído do projeto, sobretudo por: a) o nele determinado já é 
garantido em outros parágrafos deste e de outros artigos como: 
no § 3 ° do art. 4 9, que garante ao grupo indígena envolvido a 
participação em todas as fases do procedimento; no§ 1° do art. 
50; que garante aos índios a anuência da proposta de 
identificação e delirai tação da área de seu interesse; no § 2 º 
também do art.50 que determina a publicação do resumo do 
relatório de identificação e delimitação aprovados pela FUNAI no 
Diário Oficial da União e do Estado em que se localiza a área em 
demarcação, e afixação de tais publicações nas sedes da 
Prefeitura Municipal e do Fórum da Comarca de situação do 
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imóvel; e no § 4°, ainda do art.50, que dá aos Estados, 
municípios e terceiros interessados, o direito de contraditório 
ao relatório aprovado pela FUNAI; b) ele poderá acarretar custos 
financeiros adicionais não dimensionados; e c) ,poderá 
inviabilizar o andamento dos estudos e levantamentos ao obrigar 
a FUNAI a publicar documentos de trabalho ainda não aprovados e 
que podem ser modificados, suprimidos ou complementados. 

IV - O determinado no§ 1°, do art.50 (a questão da anuência 
da comunidade indígena interessada à terra identificada), não se 
aplica a todas as terras de ocupação tradicional identificadas. 
É o caso das terras de índios isolados. Assim, sugiro que o § 
fique redigido da seguinte forma: 

A equipe técnica submeterá à anuência da comunidade 
indígena ocupante da terra objeto da identificação, exceto 
as formadas por índios isolados, a proposta circunstanciada 
e fundamentada de limites a serem demarcados. 

V - No art.52, a redação é discordante do disposto no§ 6°, 
do art. 231, da Constituição Federal. Segundo dispõe este §, a 
boa ou má-fé das benfeitorias são derivadas da natureza da 
ocupação e não da natureza da própria benfeitoria como dispõe a 
proposta. Dessa forma, a sua redação deve ser adequada ao texto 
constitucional, podendo ser assim redigido: 

O órgão federal indigenista assegurará 
ocupantes o pagamento de indenização por 
derivadas da ocupação de boa-fé. 

aos terceiros 
benfeitorias 

VI - O Parágrafo Único do art.53 apresenta uma incorreção de 
redação, devendo passar a contar com a seguinte redação: 

Caso o pedido de abertura de instauração 
demarcatório seja indeferido, o presidente 
indigenista apresentará as suas razões 
estabelecido no caput desse artigo, devendo 
publicada no Diário Oficial da União. 

do procedimento 
do órgão federal 
dentro do prazo 
esta decisão ser 

VII - no inciso I, do art. 54, constata-se erro de grafia, 
onde se lê étnico-histórico, leia-se etno-histórico. 
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VIII - O art. 54 não indica quem fará 
complementares aos de identificação antropológica, 
coordenará. Este detalhe que pode parecer simples 

! 
os estudos 
nem quem os 
para mui tos, 



na prática tem grande relevância, visto que os estudos que se 
fizerem necessários à complementação da identificação 
antropológica, podem modificar a área identificada, trazendo 
sérias divergências ao procedimento, bem como pelo fato dos 
antropólogos que identificaram a área não terem nenhuma 
responsabilidade objetiva com as abrangentes conseqüências da 
proposta. Em outros termos, pelo proposto, os antropólogos 
identificam a área e lavam as mãos, o resto não é com eles. 

Face ao exposto, sugiro a inclusão de mais um 
inciso ao artigo, ficando assim redigido: 

III - O órgão federai de assistência ao índio designará 
grupo técnico especia1izado, composto preferencia1mente por 
servidores do próprio quadro funcionai, coordenado por um 
dos antropóiogo que identificou a área nos termos do inciso 
I deste artigo, com a finaiidade de rea1izar os estudos 
compiementares de natureza etno-histórica, jurídica, 
cartográfica, ambientai e o 1evantamento fundiário, que se 
fizerem necessários à de1imitação. 

IX - O§ 1° do art.55 é omisso quanto ao instrumento legal 
que homologa a terra demarcada, além de tratar de tema também 
tratado de forma mais abrangente pelo art. 57. 

Sugiro a revogação do artigo. 

X - No§ 6° do art.55, constata-se uma citação incorreta: em 
lugar de citar o art.50, citou-se o art. 51; 

XI - No art.56 há duas incorreções, uma quanto ao tipo de 
memorial que servirá de base para a demarcação da área a ser 
executada pela comunidade indígena, e outra pelo artigo citado. 
Assim, propõe-se que: 

XI.i - Ao invés de 'memoria1 homoiogado' o correto é 
memoriai descritivo, vez que o memoria1 do ato homo1ogatório 
ocorre após a demarcação da área. 

XI.ii - ( ... ) inciso I, do§ 6° do art. 50 ( ... ). 

XIII - O inciso Ido art.31, o art.41 e o art.75 tratam do 
resguardo das terras ocupadas pelos índios isolados. Enquanto 
que, no inciso I, do art. 31 interdita-se a área, com 
possibilidade de prorrogação por uma vez, no art.41, só se 
garante a possibilidade de interdição com prazo determinado sem 
indicar a possibilidade de prorrogação, e o art.75, por sua vez, 
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estabelece áreas provisórias para os grupos isolados ou não, 
cujos limites não tenham sido declarados. 

Entende-se que, além de inadequada a repetição 
constatada nos três artigos é de se observar que a aplicação do 
disposto no art. 75 poderá prorrogar por tempo indeterminado o 
cumprimento da obrigação da União, segundo o determinado pelo 
disposto no caput do art.231, da Constituição Federal: "São 
garantidos aos índios sua organização social, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

Ainda mais, o estabelecimento de áreas indígenas 
provisórias, muito provavelmente, acabará por tornarem-se áreas 
definitivas, vez que as áreas não abrangidas pelas terras 
indígenas serão objeto de empreendimentos os mais diversos e de 
difícil reversão posterior. Assim, ainda que tais terras 
indígenas tenham sido definidas em total desrespeito ao disposto 
legal sobre a matéria, o art.231 e seu§ 1°, da CF/88, acabarão 
por tornarem-se terras indígenas efetivas. Sugere-se: 

Permanência apenas do Inciso Ido art.31. 

Extrapolando diretamente a questão da 
indígenas, apreciaria 

tomando a liberdade de 
regularização fundiária 
comentar também sobre 
sugerir alteração na sua 

das terras 
o artigo 4 º, 
redação. 

Utilizar, no lugar de 'poderão', o termo "deverão", que me 
parece mais apropriado. Os Estados e municípios, ao meu ver, 
têm obrigação de colaborar implantando, entre outras, ações de 
proteção às terras indígenas. 

Observa-se, ainda, para os seguintes temas não 
abordados pelo projeto e que, para esta Fundação, são de grande 
importância a preservação dos direitos indígenas às terras 
tradicionalmente ocupadas. São eles: 

1) Não há nenhum dispositivo 
dos procedimentos administrativos 
Pelo que sugiro a inclusão de um 
assim disposto: 

que permita o aproveitamento 
de demarcação em andamento. 
Parágrafo Único ao art. 130, 

Parágrafo Único: Os trabalhos de identificação e 
delimitação de terras indígenas realizados anteriormente 
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poderão ser considerados pelo órgão 
ao índio para efeito de demarcação, 
com os princípios estabelecidos nesta 

federal de 
desde que 
Lei. 

assistência 
compatíveis 

2) - não há no pr9jeto garantia de que erros ou omissões 
cometidos pelos Poderes da República possam ser reparados, sem 
que o direi to dos índios às terras tradicionalmente ocupadas 
fiquem prejudicados. Portanto, sugiro a inclusão de mais um 
parágrafo ao art.47, assim redigido: 

Parágrafo Segundo: O reconhecimento do direito dos 
índios à posse permanente das terras por eles 
tradicionalmente ocupadas, nos termos do§ 1° do art.231 da 
CF/88, independerá de sua demarcação, e será assegurado pelo 
órgão federal indigenista, atendendo à situação atual, sem 
prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do 
referido órgão, tomar qualquer dos Poderes da República. 

3) Não há também no projeto, nenhuma referência às terras 
indígenas reconhecidas pelo poder público e abandonadas pelos 
índios, fato já constatado no presente. Sugiro para o caso, a 
inclusão de mais um parágrafo ao artigo 47, assim redigido: 

Parágrafo Terceiro: As terras indígenas reconhecidas 
pelo poder público e que foram definitivas e espontâneamente 
abandonadas pelos índios, reverterão, por proposta do órgão 
federal indigenista, ouvidas as comunidades indígenas 
interessadas e as suas organizações diretamente envolvidas 
com área, mediante ato declaratório do Presidente da 
República, à posse e ao domínio da União. 

4) Ressente também a proposta de 
garanta continuidade ao procedimento 
demarcação das terras indígenas frente ao 
econômico locais. Propõe-se a continuidade 
do art.19 da Lei nº 6.001/73, qual seja: 

uma determinação que 
administrativo de 

interesse político e 
do disposto no § 2° 

Parágrafo Unico ao art. 4 8: Contra a demarcação 
processada nos termos deste artigo não cabe a concessão do 
interdito possessório. 

5) Por último, sugere-se 
governo garanta ao órgão 
financeiros e técnicos para 
indígenas, a indicação de um 

como medida importante 
federal indigenista 

a demarcação de todas 
prazo determin~ara 

para que o 
recursos 

as terras 
o que se 
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propõe, 
6.ÓOl/73 
CF/88), 
131. 

como já estipulado por duas vezes ( art. 65 da Lei n º 
e 67 das Disposições Constitucionais Transitórias da 

o prazo de cinco anos, assim ficando redigido o artigo 

Art. 131 - O poder executivo fará, no prazo de 
anos, a demarcação das terras indígenas ainda 
demarcadas. 

cinco 
não 

gczamente, À- 
~ COST~\ 

Presidente da Funai 
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