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A ~~OPOSTA UO NOVO ~STATUTO UO iNDIO UA COHISS~O INTERHINISTERIAL 

Comentários preliminares 

U ante-projeto do ~statuto do Índio formulado pe1a Comissão 
1nterministerial instituída pelo Presidente da República consiste em 
tentativa de mera adequação da Lei n~ 6001//3 a alguns princípios 
constitucionais. A Comissão não revela ter se estimulado a propor uma 
nova legisla,ão que dispusesse sabre a situa,ãa jurídica dos índios no 
lirasil, a partir de uma interpretação dos dispositivos constitucionais e 
da e~periência de ap11ca,ão e omissão da legisla,ão em vigor. 

O resultado deste trabalho me pareceu tímido frente às demándas 
que a realidade dos povos indígenas e a própria tanstituicão colocam para 

_ o ~stado brasileiro. 

. ~m termas iormais o ante-projeto se divide nos seguintes 
capítulos: Dispositões Preliminares, Das Hedidas de ProteCão Social, Das 
terra~ ~os Índios, llos Hens e Renda do Patrimônio Indígena, Das Normas 
Pen~i~_e llisposi,5es Gerais. 

Sob estes temas a tomissão trata de todos os assuntos abordados 
no atual ~statuto do Índio, limitando-se a enfocar um aspecto ou outro, 
de a1gum tema, de maneira distinta ou mais deta1hada. 

é 
seu lugar 
legisla,ão. 

certo que a concep,ão incorporativista foi eliminada, mas 
o Ante-projeto afirma o propósito preservacionista 

em 
da 

. Pelo que consta da Constitui,ão o ~stado Brasileiro tem como 
propó~ito proteger e fazer com que os bens indígenas sejam respeitados. 

A preserva,ão pode remeter à interpretação 
organização social, os costumes, línguas, crenças 
imutáveis. Creio que tanto um extremo, como o outro, 
incorpora,ão, mesmo que gradual, são inadequados 
maneira respeitosa e equilibrada de se construir um 
do lstado, embora de cunho capitalista, com os povos 

equivocada de que a 
e tradi,ões seriam 
caracterizado pela 
para traduzir uma 

relacionamento novo 
indígenas. 

No mais, a Comissão não trata: 

a) üas condi,ões específicas necessárias ao desenvolvimento de 
pesquisa e lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica; 

b) do direito à indenização ou a ações contra a União, 
às benfeitorias derivadas de ocupação de boa fé. 

quanto 

e) da competência jurisdicional federal em matéria criminal; 

e) da defini,ão de organi2a,ão indígena, 
disposta no art 2J~ da C.~. 

para os efeitos do 

A compreensão sobre bens indígenas que o ante-proJeto revela 
continua idêntica à da Lei n2 6001/13, ou seja, entende os bens indígenas 
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restritos aos materiais. Lls valores culturais, a organização social, a 
língua, as cren,as, as tradi,ões, os usos e costumes se constituem bens 
de natureza imaterial os quais também são objeto de idêntica proteção e 
respeito. 

O exercício da cidadania dos membros dos povos indígenas, bem 
como as maneiras dos grupos étnicas participarem dos poderes estatais de 
forma que suas organizações sociais; seus costumes, suas línguas e 
tradições sejam respeitados também deve ser matéria a ser disciplinada 
nesse novo estatuto do Índio. Hoje t~nto os povos indígenas, como fóruns 
internacionais, a exemplo da Organização Internacional do írabalho, 
destacam a necessidade de que os ~stados assegurem o direito dos povos 
indígenas participarem da formulação e execução de todas as medidas 
administrativas e legislativas que se referem a eles. Portanto, a 
legislação brasileira deve assumir este encaminhamento como desdobramento 
do comando constitucional. 

Sabre alguns dispositivos do Ante-projeto consideraria ainda o 
seguinte: 

1 - Conforme comentado antes, o 
previsto no art. 12 deve ser substituído 
respeitar e proteger os bens indígenas; 

propósito preservacionista 
pelo propósito de fazer 

2 - a formula,ão do caput do art. 2Q deve ser mais enfática na 
afirma,ãa da responsabilidade constitucional da União em fazer com que os 
bens indígenas sejam respeitados e protegidos. O disposto no art. 2Q do 
Ante-praJeto pode permitir a interpretação de que a atribui,ão da Uniao 
se restrin~e à coordenação de ações governamentais das instâncias e 
Órgãos da administração pública federal, estaduais, municipais e de 
entidades nao-governamentais. 

Creio que a lei deve, reafirmando a responsabilidade da 
Uniio ~ederal, dispor sobre maneiras de outras unidades administrativas 
colaborarem com as a,ões pratetivas da União. Ue resto é importante 
assinalar que o Oireito Administrativo contempla as formas de colabora~ão 
entre os órgãos do poder público e entidades privadas. 

3 - U inciso !1! do art. 29 pode ser mais claro ao indicar o 
respeito à especificidade étnica e cultural dos povos indígenas e não "as 
peculiaridades inerentes ã sua condição". 

4 - No inciso Vl do art. 2~. a condi,ão segundo a qual a 
colaboração dos índios em programas e projetos que beneficiem suas 
comunidades ocorrera sempre que possível" deve s~r eliminada. Como 
abordado anteriormente a participação das comunidades indígenas em a,õe~. 
programas ou projetas que lhes dizem respeito é uma exigência destes 
povos e da Convenção 169 da orr 

~ - U inciso Vll deve também respeitar o instituto 
constitucional segundo o qual os índios tem direito à passe permanente 
das terras que tradicionalmente ocupam e não a "posse e permanência em 
seus territórios. A diferença embora sutil é importante pois pode 
significar tentativa de projetar 1nterpreta,ão restritiva ao conceito de 
posse permanente, a exemplo do que as forças políticas conservadoras, 
articuladas no "Centrão" tentaram fazer na Constituinte. 
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6 - Us arts. /~ a 10 tratam do sistema de assistência jurídica 
imposto aos índios e sobre a forma desta assistência cessar. Não obstante 
o disposto no art. ~6 do ante-projeto a Comissão mantém, com outras 
palavras, a relativa incapacidade dos Índios, o instituto da tutela e a 

- emanc1pa,ao. 

A relativa incapacidade decorre do disposto nos arts. /Q e 
89, onde estão previstas a assitência·jurídica e o término deste regime 
jurídico de protec;::ão". 

Com a vigência da Constituição ~ederal de 1988, a base 
sobre a qual se dá o relacionamento do ~stado com os povos indígenas foi 
alterada de maneira que o respeito à diversidade étnica e cultural 
constitui o princípio norteador das relac;::Ões jurídicas com os grµpos 
indígenas e com seus membros. 

Por esta razão, o te~to constitucional fiHou 
normativo incompatível com a limitação da capacidade civil dos 
mantida na proposta da Comissão lnterministerial. 

comando 
í n d í o s , 

ü fundamento que passa a orientar as rela~ões jurídicas dos 
índios com os não índios reside na obrigac;::ão constituciõnal de respeito 
aos bens indígenas. 

Us atos jurídicos praticados por índios e não índios devem 
revelar tratamento atencioso aos bens (materiais e imateriais) dos 
índios. 

~sta orientar;:ão constitucional visa proporcionar equilíbrio 
nas relac;::Ões jurídicas em razão da diversidade étnica e cultural, causa 
do desconhecimento de valores e regras de conduta prôprios de sociedades 
distintas. 

U respeito imposto, portanto, 
danos materiais ou imateriais. 

visa evitar ocorrência de 

No ato jurídico firmado por um 
indígena deve-se atentar para a sua organi2acão 

índio ou uma comunidade 

seus idiomas, para que 
nenhuma natureza 

suas consequencias ~ nao 
social, seus costume~. 
acarretem prejuízo de 

~ventualmente um contrato poderá ser benéfico em termos 
materiais mas os valores culturais ou a organizac;::ão social poder~o ser 
lesados. Neste caso, ou mesmo ocorrendo o contrário, evidencia-se a 
ocorrência de dano aos bens indígenas o qual não pode subsistir por 
caracterizar flagrante desrespeito à diversidade étnica exigida pelo 
ordenamento constitucional. 

vá.lidos, 
Nesta circunstãnc1a tais atos Jurídicos não 

considerando-os nulos de pleno direito (art. 145, V, 
devem ser 

do CCB) . 

Verificado, assim, o desrespeito caracterizador de dano aos 
bens indígenas caberá ao Ministério Público rederal, de ofício, alegá-lo 
no Juízo 1-ederal competente, em +u n c ão do 'disposto nos arts. 1c9, V, da 
C.~. e art. 146 do CCB. 
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1 - U art. 14 admite a possibilidade do órgão federal de 
assitincia ao índio propor, em nome do Poder ~><ecutivo, medidas judiciais 
adequadas à protecão da posse dos índios sobre as terras que habitam. 

lambém nesta matéria a Constituição redera} 
·esclarecedora, na medida em que os arts. 129, V e 

~.legitimação ativa ao Ministério P~blic9, aos Índios, suas 
organiza.cães. 

fixa diretriz 
232 reconhec~m 
comunidades e 

Não relacionando a adm1nistracão pública, creio que o munus 
protetivo atribuído à União redera! se expressa na a,ão administrativa já 
que a prestatão jurisdicional econtra-se condicionada à provocacão das 
pessoas acima indicadas. 

Portanto, devido à sistemática constitucional, a 
possibilidade prevista no art. 14 deve ser suprimida. 

8 - A educacão indígena tem assumido, cada 
significativa importância no processo de capacitação e 
índios, de suas comunidades e das l1derancas em vista do 
com a sociedade não-indígena. 

vez mais, 
formacão dos 

relacionamento 

Neste sentido, a participação das comunidades e dos 
professores indígenas na elaboração e ·na aplicação das currículo~ e 
programas escolares emerge como reivindicação indígena e como decorrência 
natural do respeito determinado pela Constituição federal. 

Outro aspecto que deve ser considerado consiste no sistema 
educacional responsável pela educação indígena. A solucão apontada no 
Projeto de lei de Uiretrizes e Hases da ~ducação (em anexo) em seu 
capítulo que trata da educação para comunidades indígenas deve ser 
adotado com pequenas emendas que se fazem necessárias. 

~m razão disso, a responsabilidade do órgão federal de 
assistência aos Índios sugerida no ante-projeto, em seu art. 21 e 
parágrafo único deve ser eliminada em prol da solução supra aludida. 

9 - As regras disciplinadoras da processo administrativo para 
demarcacão de terras indígenas devem constar integralmente de lei. 

A e~periência da previsão contida no art. 19 da Lei n9 
6001/18, mantida no art. 2/ do ante-projeto, no sentido de remeter a. 
especificacão destas regras ao ~oder ~xecutivo, revelou danosa 
possibilidade de repercussões políticas na condução desta atividade 
fundamental à existência dos povos indígenas. 

~m dezoito anos de aplicação do ~statuto do Índio as regras 
que orientavam o processo administrativo para a demarca,ão alteraram-se 
quatro vezes (ilecretos /6.~9~//6, 88.118/83, 94.945/81, 99.946/8/ e 
22/91), sempre em razão de mudanças na arienta,ão política dos governos. 

Não se tem ilusão de que a falta de vontade política seja o 
principal fator que obstruiu a demarca,ão das terras indígenas, mas na 
medida em que o Poder Legislativo fixe normas claras e mecanismos de 
fiscaliza,ão contra eventuais omissões ou desvios na ação administrativa, 
assegurando-se em todas as fases a integral participação das comunidades 
indígenas, creio que se estará dando significativo avanço nesta matéria. 
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10 - A possibi1idade de arrendamento das terras indígenas pelas 
comunidades que as ocupam, prevista no art. 3~. deve ser sumariamente 
suprimida, por contrariar o texto constitucional, especificamente em 
razão do usufruto exclusivo das riquezas da solo, das rios e dos lagos 
existentes nas terras por eles tradiciana1mente ocupadas, a que têm 
direito em fun~ão do disposto no§ 2Q:;do art. 231 da C.f. 

A exclusividade prevista para o usufruto significa 
aplicação deste instituto somente aos seus titulares, com a elimina~ão da 
possibilidade de outra beneficiar-se do mesmo. 

Na dizer de lle Plácido e Silva 
- 11 edi~ão, ~dit. rorense, Vols. I e II, 
mostra que se enfeixou em mãos de uma pessoa 
em determinado negócio ou assunto". 

em seu Vocabulário Jurídico 
pág. 2::18:"A exclusividade 

o poder de somente ela. agir 

Com isso, vedada está a possibilidade de que 
dos solos, dos rios e dos lagos sejam usadas e seus frutos 
por outros que não sejam os índios. 

as riquezas 
aproveitados 

11 - U art. J6 do ante-projeto remete iinda a~ mesmo nível de 
polêmica 

A exploração agro-pecuária, agro-industrial somente podem 
ser realizadas pelos índios. Por sua vez as "atividades e><trativas 
florestais" também esbarram em óbice de natureza constitucional, Ja que o 
usuTruto se constitui no instituto jurídico segundo o qual o usufrutuário 
não detém o bem ou a riqueza mas apenas o direito real sobre coisa 
alheia., atribuído ao usufrutuário "o direito de uso e percepeção dos 
frutos que produzir, ou retirando deles as uti1idades que não lhe 
destruam a substância" (De Plácido e Silva, ob.cit., pag. 444). 

~or outro lado a elaboração 1egis1ativa deve considerar a. 
realidade atual em que várias comunidades indígenas por encontrarem-se em 
graves carências para satisfação de necessidades, muitas das quais 
geradas pelo contato com a sociedade brasileira, são levadas a dispor de 
riquezas naturais existentes nas terras por eles ocupadas. 

~sta situação possui não só uma dimensão jurídico-legal, em 
certa medida polêmica, mas existe uma.dimensão de caráter sócio-econômica 
e ecológica a qual merece muita cautela e habilidade para que tais grupos 
possam encontrar meias de subsistência autônoma. 

Pensa que uma alternativa a ser considerada consiste na 
adoção, pelo poder público, de medidas tendentes ao apoio às comunidades 
indígenas no seu esforço de obterem meios de auto-sustenta,ão. Para tanto 
o Poder Legis1ativo deve explicitar orientação normativa específica. 

12 - Ll art. 31 do ante-projeto, ao tratar do aproveitamento dos 
recursos hídricos e a pesquisa de lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas condiciona tal atividade a audiência do "órgão federal de 
assistência ao índio, com aquiescência da respectiva comunidade 
indígena". 

U 9 ~9 do art. 2~1 da C.r. condiciona a efetiva~ão daquelas 
at1v1dades a "autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
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afetadas." 

Percebe-se que o Constituinte originário ao dispor sobre 
esta matéria determinou a audiência da comunidade indígena a ser afetada 
pelo aproveitamento dos recursos hídricos, pela pesquisa ou pela lavra de 
minérios e não pelo Órgão indigenista oficial. 

A referência ao órgão -· f'ederal 
sentido, inconstitucional. 

de assistência é, neste 

1~ - A participação indígena nos resultados econômicos das 
atividades de aproveitamento de recursos hídricos e de pesquisa e lavra 
mineral está sendo proposta pelo ante-projeto, no percentual não inferior 
a ~Y. sobre o faturamento líquido. 

Calcular a partic1pa,ão econômica dos índios sobre o 
faturamento líquido me parece inadmissível por significar envolvimento do 
patrimônio indígena no pagamento de custos operacionis da empresa. 

A participa,ão indígena deve ser calculada sobre o 
montante do minério concentrado. 

14 - No que tange à renda indígena, o 9 29 do art. 38 do 
ante-projeto prevê uma "mediação do órgão federal de assistência ao 
índio". Não me parece razoável esta mediação, sem que os titulares do bem 
a que se refere o inciso ido art. 32 a tenham solicitado ou que se 
estabele,a tal procedimento no ato de obtenção do bem patrimonial. 

1j - A renda indígena, por constituir-se bem patrimonial 
somente poderá ser reaplicada onde o seu t1tular quiser e em benefício de 
quem pretender. Não é possível ao ~stado, através do Poder Legislativo, 
dispor onde o patrimônio indígena venha a ser reaplicado. 

16 - O tratamento da matéria criminal pelo ante-projeto, a 
exemplQ dos demais temas, mantém a estrutura da legislação em vigor, 
embora relacione uma quantidade maior de delitos contra os índios. 

Creio, no entanto, que: 1) por decorrência do respeito 
imposto constitucionalmente aos bens indígenas, resultando daí uma 
relação de autonomia das comunidades indígenas com o Estado, e 2) pelo 
fato de existirem inúmeras comunidades indígenas que pela diferença 
étnica e cultural vivenciam valores distintos dos praticados pela 
sociedade brasileira, devem ser considerados inimputáveis (art. 26, do 
CP~> os membros dos grupos indígenas que, ao tempo da a~ão ou da omissão 
não revelarem compreensão sobre o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acôrdo com esse entendimento. 

No mais os artigos 40 a 42 devem ser mantidos. 

Quanto aos crimes em espécie previstos nos arts. 
4~. reservo-me para analisá-los oportunamente. 

1 

43 a. 
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11 - C:m relação às "Disposições Gerais" observaria qu~: 

a) a troca de denominação do atual Órgão indigenista 
a União ir~. 
constitucionais 

pela União; 

oficial é insuficiente para se conhecer como 
~.administrativamente, des1mcumbir-se di suas atribuições 

e como deverá ser eHercida a proteção~âos bens indígenas 

b) o poder de polícta decorrente da atribuição protetiva 
da União precisa ser regulado em lei, para que se busque reduzir as 
possibilidades de arbítrio, como os caracterizados nas Portarias /4~/BB, 
1~2/88, 886/88 e 1082/88, todas da ~UNA!, que condicionam o ingresso de 
pessoas em territórios indígenas à prévia autoriza,ão do Presidente do 
Órgão indigenista oficial, 

c) o Poder Legislativo precisa dispor sobre uma nova 
maneira da administração pública proteger e fazer com que sejam 
respeitados os bens indígenas, de forma ágil, com fiscalização e~terna 
eficiente e com a participação dos povos indígenas na definição das 
matérias que lhes dizem respeito. 

Brasília, 09 de maio de 1991 

Paulo Machado Guimarães 
Assessor Jurídico do CIHI 
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