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Ata da primeira reunião da Comissão Especial crjada pelo Decreto n9 

99.971, de 03 de janeiro de 1991, para promover a revisão das normas 

e critérios relativos à demarcação e proteção das terras indígenas. 

Aos sete dias do mês de janeiro de mil, novecentos e noventa e um, às 

quinze horas e quarenta minutos, reuniu-se na sala n9 308 do edifício 

sede do Ministério da Justiça, situado na Esplanada dos Ministérios , 

bloco T, em Brasília-DF, a Comissão Especial criada pelo Decreto n9 
99.971, de 03 de janeiro de 1991, composta dos seguintes representan 

tes, encarregados pelos Excelentíssimos Senhores Presidente da Rep~ 

blica e Ministro da Justiça, de promoverem a revisão das normas e cri 

térios relativos à demarcação e proteção das terras indígenas: Doutor 

Carlos Eduardo de Araújo Lima, Secretário Nacional dos Direitos da e~ 
dadania e Justiça, representante do Ministério da Justiça e Preside~ 

te da Comissão, Secretário Fernando Lins Coimbra, substituindo o S~ 

cretário Antônio Otávio Sá Ricarte, da Divisão do Meio Ambiente do Mi 

nistério das Relacões Exteriores, Conselheiro tnio Cordeiro, da Secre . - 
taria Geral da Presidência da República, Capitão de Fragata Hermen~ 

gildo Andreiuolo, substituindo o Capitão de Fragata Domingos Sérgio~~ 

reles, do Gabinete Militar da Presidência da República, Jorge Miles da 

Silva e Doutora Ana Maria Carvalho Ribeiro Lange, da Secretaria do 

Meio Ambiente da Presidência da República, e Doutor José Feliciano de 
Oliveira, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da R~ 

pública. Presentesr ainda, o Doutor Paulo Sotero Pires Costa, Secret~ 

rio Executivo do Ministério da Justiça, Doutor Milton Cintra de Paula, 

da Procuradoria Juridica da Fundação Nacional do Indio --FUNAI, Gera! 

do Wilames Fonseca e Silva, Leandro -Mendes Rocha e José Jaime Mancin, 

da FUNAI, este último representando Paulo Roberto Soares. Secretaria~ 

do a reunião: Marina Landirn Ferreira, Assessora do Secretário Na cio 

nal dos Direitos da Cidadania e Justiça do Ministério da Justiça.Abe~ 

ta a reunião pelo Doutor Paulo Sotero Pires Costa, este fêz a aprese~ 

tação do Doutor Carlos Eãuardo de Araújo Lima, aguem passou a palavra 

e a coordenação dos trabalhos da Comissão, depois de tecer rápidasco~ 

siderações a respeito do assunto otjeto da reuniãD. Pedindo licen;a ~ 

ra ausentar-se, ofereceu aos presentes o mapa gue servirá de roteiro 

dos trabalhos da Comissão. Assumindo a presidência dos trabalhos, o 

Doutor Carlos Eduardo comunicou os atrasos à reunião, justificados p~ 

lo Doutor José Feliciano de Oliveira e pelo Secretário Fernando Lins 

Coimbra, após o que fêz a apresentação do mapa que enfoca os assuntos 
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a serem discutidos pela Comissãor sugerindo iniciarem o trabalho por 

aquele tema de maior consenso, que é a revisão da legislação, objet! 

vando a apresentação de proposta para revogação dos Decretos n9 94.945 

e 94.946, ambos de 23 de. setembro de 1987, para depois discutirem os 

assuntos mais polêmicos, como o exame da Lei n9 6.001/73 - Estatuto do 

Indio, com vistas à sua adequação às novas normas constitucionais. s~ 
bre os decretos citados e a questão da divisão fundiária, José Jaime 

Mancin discorreu sobre proposta já existente, minuta de documento da 

FUNAI, que vem tramitando no Ministério da Justiça e Presidência da 

República, abordando a revisão desses textos legais, acompanhado de 

projeto de decreto que recebeu parecer da Consultoria Jurídica do Mi· 

nistério da Justiça, estabelecendo novos procedimentos sobre o proce~ 

so administrativo de demarcação de terras indígenas. Indagados sobre 

o assunto, houve consenso geral acerca da necessidade de revogação dos 

decretos mencionados e sobre sua inclusão na pauta da próxima reunião 

do Grupo. Para ganharem tempo, sugeriu Leandro Mendes Rocha que cada 

um dos representantes presentes se inteirasse do conteúdo do subst! 

tutivo da FUNAI, preparando as sugestões que entendessem necessárias 

para início deste trabalho. Sobre o assunto, manifestou-se também o 

Doutor Enio Cordeiro, propondo que fossem examinados em conjunto, p~ 

ra discussão na próxima reunião, o substitutivo da FUNAI e o que con~ 

ta do relatório do GTI sobre a matéria. Posto isto em votação, concor 

daram todos com as propostas apresentadas. Falando sobre os estudos que 

estão sendo realizados pela Secretaria de Administração Federal, sobre 

a criação de uma Secretaria especial junto à Presidência da Reoública 

para tratar dos assuntos indígenas, Jorge Miles da Silva mostrou-se 

preocupado com a possibilidade de estarem avançando sobre estas que~ 

tões aqui tratadas, quando o resultado desses estudos deveriam ser co 

nhecidos até o dia 15 deste mês, e também se não pareceria imposição a 

apresentaçao de um documento desta Comissão a um órgão novo, criado 

posteriormente. Consideraram todos que isto não prejudicaria a discu~ 

são dos assuntos desenvolvidos nesta reunião, por ser matéria de con 

senso geral, lembrando o Conselheiro Bnio Cordeiro que a única lacuna 

que ficaria seria aguela referente ao nome do novo Órgão que viesse a 

ser criado, o que poãeria ser resolvido com a inclusão do mesmo no d~ 

cumento que resultasse dos trabalhos desta Comissão. Marcada a próxi 

ma reunião para o dia 14 de janeiro, segunàa-feira, às quinze horas, 

comprometeu-se o Dr. Carlos Eduardo a encaminhar para os demais me~ 

bros da Comissão, cópias do substitutivo da FUNAI e dos demais expedi 

entes existentes sobre o assunto, para a discussão proposta. Nadarnais 

havendo a tratar, foi encerraãa a reunião. E, para constar, eu, M3r.i.na 
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Landim Ferreira, secretária, lavrei a presente ata que, depois de l! 

da e aprovada, será assinada pe10 Senhor P,residente e pelosdenais mem 

bros da Comissão. 

Brasília, 07 de janeiro de 1991. 

CARLOS EDU~RDO DE ARA0JO LIMA 

:Presidente 

tNIO CORDEIRO: 

HERMENEGILDO ANDREIUOLO: 

JOSt FELICIANO DE OLIVEIRA: 

FERNANDO LINS COIMBRA: 

ANA MARIA C. R. LANGE: 

JORGE MILES DA SILVA: 



Ata da segunda reunião da Comissão Especjal criada pelo Decreto n9 

99.971, de 03 de janeiro de 1991, para promover a revisão das normas 

e critérios relativos à demarcação e proteção das terras indígenas. 

Aos quatorze dias do mês de janeiro de mil, novecentos e noventa e um, 

às dezessete horas e quinze minutos, prorrogada a hora com a concor 

dância prévia de todos, reuniu-se na sala n9 308 do edifício sede cto 

Ministério da Justiça, situado na Esplanada dos Ministérios, bloco T, 

em Brasília-DF, a Comissão Especial criada pelo Decreto n9 99.971, de 

03 de janeiro de 1991, presentes os seguintes representantes e membros 

da Comissão: Doutor Carlos Eduardo de Araújo Lima, Presidente e repre 

sentante do Ministério da Justiça, Conselheiro tnio Cordeiro, da Se 

cretaria Geral da Presidência da República, Doutor José Feliciano de 

Oliveira, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da R~ 

pública, Secretário Antônio Otávio Sá Ricarte, da Divisão do Meio ~ 

biente do Ministério das Relações Exteriores, Paulo Roberto Soares,do 

setor fundiário da FUNAI, Romildo Carvalho, da Procuradoria Jur.ídicada 

FUNAI, Ana Maria C.R. Lange e Jorge Miles da Silva, da Secretaria do 

Meio Ambiente da Presidência da República, e Capitão de Fragata Domi~ 

gos Sérgio Meireles, do Gabinete Militar da Presidência da República. 

Feita a abertura dos trabalhos e a leitura da ata da reunião anterior, 

foram levantadas as seguintes questões, de maior relevância: a exigu~ 

dade de tempo disponível para que a Comissão reveja os Decretos 94.945 

e 94.946/87 e apresente proposta alternativa para suas revogações, e 
ainda trabalhar sobre a Lei n9 6.001/73 - Estatuto do Indio, visando 

a sua adequação aos novos preceitos constitucionais. Ao final das di~ 

cussões, concordaram todos em que a Comissão deveria se dedicar à r~ 

dagão da minuta do substitutivo dos dois decretos mencionados e, na 

medida em que o permitisse o tempo, trabalhariam sobre a reformulação 

do Estatuto, objetivando oferecer contribuições ao Legislativo, 

sua adequação às normas contiàas na nova Constituição Federal. 

para 

Ponde 

rou o Secretário Ricarte, que um mesmo grupo deveria se encarregar da 

adequação dos demais dispositivos legais que dizem respeito ao indio 

e às terras inãígenas, tais como a Lei 6.001/73 e, em artigos especf 

ficos, o Código Civil. Como o prazo de trabalho para esta Comissão é 
curto, poderiam pensar em recriar o Grupo, para apresentar sugestões~ 

bre o tema ao Congresso Nacional. Em seguida, alertados pelo Dr. José 

Feliciano, sobre a nece~sidade de se evitar o uso ãe palavras sinôn~ 

mas no novo texto para áenominar as terras indígenas, como medida de 
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boa técnica legislativa, pasEou-se à discussão do problema, esclare 

cendo-se, ao final, que na redação dos atuais textos legais, estes não 

configuram sinônimos. Sugeriu ainda o Dr. José Feliciano, nesta opor 

tunidade, que seja previsto, no decreto que irá regular a demarcação 

das terras indígenas, a audiência prévia do Conselho de Defesa Nacio 

nal ou outro organismo que tivesse o poder para opinar previamente so 

bre as terras devolutas da União, assim corno a questão das faixas de 

fronteiras, reportando-se ao inciso II do artigo 20 e§ 29 da Consti 

tuição Federal. Neste momento o Presidente da Comissão consultou os de 

mais membros acerca da melhor maneira de continuarem os trabalhos: se 

elencando as propostas para votação no final ou votando cada urna após 

ser formulada? Para conseguirem melhores resultados práticos, concor 

daram todos em partir para a análise paralela do substitutivo daFUNA.I, 

que já passara pelo crivo da Consultoria Jurídica do Ministério da 

Justiça, e do texto alternativo apresentado nesta ocasião à Comissão, 
pelos representantes da Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 
República, fazendo-se uma leitura comparativa dos dois, objetivando~ 

contrar os pontos divergentes de opiniões e consolidar as questões de 

consenso. Principais pontos questionados: a denominação das terras in 

dígenas; acréscimo da palavra sociológicos ao§ 19 do artigo 29 na pr~ 

posta da SEMAM; o poder, considerado excessivo por uns, do Presidente 

da FUNAI, para dispor sobre partes do território brasileiro em proce~ 

sos de demarcação de terras indígenas, e a abertura para outros órgãos 

fundiários se manifestarem sobre o assunto, criando-se mecanismos de 

consulta mais ampla, assunto sobre o qual ficou a cargo do Dr. Carlos 

Eduardo, como Presidente da Comissão, preparar a apresentação de um 

trabalho alternativo. Marcada a próxima reunião da Comissão para o dia 

16 de janeiro, quarta-feira, às quinze horas, deu-se por encerrada a 
sessão. E, para constar, eu, Marina Landim Ferreira, Secretária, 1~ 

vrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada p~ 

lo Presidente e pelos demais membros da Comissão. 

Brasilia, 14 de jan~iro de 1991. 

CARLOS EDUARDO DE ARAÜJO LIMA 

Presiãente 

E:NIO CORDEIRO: 
DOMINGOS S~RGIO MEIRELES: 

JOSt FELICIANO DE OLIVEIRA: 

ANTÔNIO OTÁVIO SÁ RICARTE: 

ANA MARIA C. R. LANG~: 

JORGE MILES DA SILVl-.: 
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,f Ata da terceira reunião da Comissão Especial criada pelo Decreto n9 

99.971, de 03 de janeiro de 1991, para promover a revisão das normas e 

critérios relativos à demarcação e proteção das terras indígenas. 

Aos dezesseis dias do mês de janeiro de mil, novecentos e noventa e 
' um, às quinze horas e quarenta minutos, reuniu-se na sala n9 308 do~ 

difício sede do Ministério da Justiça, situado na Esplanada dos Mini~ 

térios, bloco T, em Brasília-DF, a Comissão Especial criada peloDecr~ 

to n9 99.971, de 03 de janeiro de 1991, presentes o Dr. Carlos F.duardo 

de Araújo Lima, Presidente e representante do Ministério da Justiça, 

Conselheiro tnio Cordeiro, da Secretaria Geral da Presidência da Rep~ 

blica, Dra. Ana Maria R. C. Lange e Jorge Miles da Silva, da Secret~ 

ria do Meio Ambiente da Presidência da República, Dr. Romildo C.arvalho 

e Paulo Roberto Soares, da FUNAI, Capitão <le Fragata Domingos Sérgio 

Meireles, do Gabinete Militar da Presidência da República, Secretário 

Antônio Otávio Sá Ricarte, da Divisão do Meio Ambiente do Ministério 

das Relações Exteriores, Dr. José Feliciano de Oliveira, da SAE/PR e, 

prestando assessoria jurídica, convidado à reunião pela Presidência da 

Comissão, o Dr. José Nazareno Santana Dias, Assistente Jurídico e an 

terior Consultor Jurídico Substituto do Ministério da Justiça. Aberta 

a sessão e lida a ata da reunião anterior, procedeu o Presidente à lei 
tura de Nota Técnica encaminhada à Comissão pela FUNAI que, apos pr~ 

ceder a estudo comparativo das propostas daquele órgão e da SEMAM, s~ 

bre o processo administrativo de demarcação das terras indígenas,obj~ 

tivando encontrar uma solução conciliatória, chegara à conclusão de 

que deveriam apoiar a proposta apresentada pela SEMAM, que serviria de 

texto básico para os estudos da Comissão. Feito isto, o Presidente leu 

o documento elaborado por ele e que, posto em votação, concordaram t~ 

dos que seria o texto alternativo para análise paralela ao da SEMAM, 

visando chegarem a uma proposta única de substitutivo para revogação 

dos Decretos n9 94.945 e 94.946/87, sobre o processo administrativo de 

demarcação de terras indígenas no Brasil. No decorrer da análise dos 

dois textos gerou polêmica a inclusão dos artigos 19 e 17, respectiva 

mente, da Lei n9 6.001/73 - Estatuto do Indio, no preâmbulo e art. 19 

do que seria a proposta definitiva da Comissão, chegando-se, afinal, 

à conclusão de que deveriam permanecer no decreto que revogar os de n9 

94. 945 e 94. 946/87, já que esta lei .. continua em vigor e é a que cont~ 

pla e distingue os três tipos de terras indígenas existentes hoje no 

território brasileiro. Sobre o parágrafo quinto do artigo segundo, rn~ 

nifestou-se o Dr. Rornildo Carvalho, sugerindo o acréscimo da palavra 
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indígena para completar o dispositivo, que teria a redação de sua pa~ 

te final da seguinte forma: ... caracterizando a área indígena a ser 

demarcada. Sugestão acatada. Prosseguindo os debates sobre os dois tex 

tos em análise, divergiram os membros da Comissão com relação ao§ 69 

do artigo 29 da proposta. do Presidente, que prevê a manifestação s~ 

bre o relatório do Grupo·Técnico, no prazo de trinta dias, do Minist~ 

rio da Agricultura e Reforma Agrária, Secretaria de Assuntos Estratf 

gicos e Governo do Estado em cujo território será realizada a demarca 

ção. Urna corrente acr~dita que esta abertura para manifestações irá 

emperrar o processo e outra adverte para o risco do contencioso admi 

nistrativo, caso não haja esta abertura e acolhida de manifestações , 

lembrando o Comandante Meireles que o contencioso poderia ocorrer em 

qualquer fase do processo. Estendendo-se ao§ 79 do mesmo artigo, a 

discussão girou em torno da inconveniência política de publicação s! 

multânea das conclusões do Grupo Técnico e das críticas colhidas sobre 

o processo demarcatório, e ainda sobre o fato de se fazer a apresent~ 

ção pública do relatório antes da manifestação da autoridade política 

sobre o assunto, desaconselhando o Secretário Ricarte a sistemática e 

apresentando redação alternativa para os dispositivos, da seguinte for 

ma: "§ 69 Aprovado pelo órgão federal de assistência ao índio, o re 

latório do Grupo Técnico, este o fará publicar no Diário Oficial da U 

nião, solicitando aos órgãos governamentais e entidades civis que se 

interessarem, a se manifestarem no prazo de 30 dias." Proposta de re 

dação do§ 79 articulada pelo Secretário Ricarte e Dr. José Nazareno, 

com a contribuição dos demais membros integrantes do Grupo, especia1_ 

mente no que diz respeito ao prazo: "Decorrido o prazo de que trata o 

parágrafo anterior, o titular do órgão federal de assistência ao ÍE 
dio encaminhará, ·dentro de 15 dias, o respectivo processo de demarcação 

ao Ministro da Justiça." Postas em votação as propostas de rédação a 

cima, houve o seguinte resultado: quatro votos a favor e dois contra 

a abertura de prazo para manifestações, considerada corno um único vo 

to a manifestação dos dois representantes da SEMAM/PR. Importa res 

saltar, conforme esclarecido durante os trabalhos, que os votos dados 

teriam que ser submetidos por cada um dos representantes aqui presen 

tes, à consideração dos seus superiores mas que, acreditam, estas se 

riam as posições adotadas pelos mesmos ao tomarem conhecimento do as 

sunto. Concordaram os presentes que a redação final destes dois par~ 

grafos deveria ser adequada à técnica jurídica, sugerindo ainda o Se 

cretário Ricarte, nesta oportunidade, que nas conclusões a serem apr~ 

sentadas por esta Comissão, fosse incluiãa a proposta de revisão do 

artigo 25 da Lei n9 6.001/73, acerca da competência institucional p~ 
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ra definição das áreas indígenas. Concordaram todos, salientando a 

Dra. Ana Maria Lange que tinha dúvidas sobre a possibilidade de esta 

rern transferindo competências neste texto, do Presidente da FUNAI p~ 

ra o Ministro da Justiça, sem segurança quanto ao que dispõe sobre o 

assunto a legislação vigente, sugerindo amadurecerem mais a questão, 

no que foi apoiada por todos os demais membros da Comissão. A este re~ 

peito propôs o Dr. Carlos Eduardo ouvirem a Consultoria Jurídica do 

Ministério da Justiçar enfatizando o propósito de restaurar a credib~ 

lidade da FUNAI. Marcada a próxima reunião para o dia 18 de janeiro, 

sexta-feira, às dezessete horas, deu-se por encerrada a sessão. E, p~ 

ra constar, eu, Marina Landirn Ferreira, Secretária, lavrei a presente 

ata que, depois de lida e aprovada será assinada pelo Presidente e p~ 

los demais membros da Comissão. 

Brasília, 16 de janeiro de 1991. 

CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO LIMA 

Presidente 

:E:NIO CORDEIRO: 

DOMINGOS StRGIO MEIRELES: 

JOSt FELICIANO DE OLIVEIRA~ 

ANTÔNIO OTÁVIO SÃ RICARTE: 

ANA MARIA C. R. LANGE: 

JORGE MILES DA SILVA: 



Ata da quarta reunião da Comissão Especial cJ-iada pelo Decreto n9 

99.971, de 03 de janeiro de 1991, para promover a revisão das normas 

e critérios relativos à demarcação e proteção das terras indígenas. 

Aos vinte e um dias do mês ae janeiro de mil, novecentos e noventa e 

um, às dezessete horas e trinta minutos, realizou-se na sala n9 308 

do edifício sede do Ministério da Justiça, em Brasília-DF, a quarta 

reunião da Comissão criada pelo Decreto n9 99.971, de 03 de janeiro 

de 1991, que fora cancelada no dia 18 de janeiro último e adiada p~ 

ra esta data, presentes o Dr. Carlos Eduardo de Ar~újo Lima, Secretá 

rio Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça e representante do 

MiListério da Justiça, Conselheiro tnio Cordeiro, da Secretaria Geral 

da Presidência da República, Doutores Romildo Carvalho e Paulo Robe~ 

to Soares, da .FUNAI, Dra. Ana Maria C. R. Lange e Jorge Miles da Si! 

va, da Secretaria do Meio Ambiente/PR, Secretário Antônio Otávio Sá 

Ricarte, da Divisão do Meio Ambiente do Ministério das Relações Ext~ 

riores, Dr. José Feliciano de Oliveira, da Secretaria de Assuntos Es 

tratégicos/PR, Capitão de Fragata Domingos Sérgio Meireles, do Gab~ 

nete Militar da Presidência da República, e Dr. Carlos Alberto Nune~ 

Chefe do Gabinete do Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e 

Justiça do Ministério da Justiça, convidado à reunião para prestara~ 

sessoria jurídica, pela Presidência da Comissão. Abrindo os trabalhos, 

o Presidente fêz a leitura da ata da reunião anterior, convidando os 

demais membros da Comissão para que, se estivessem de acordo, ass~ 

nassem esta e as demais atas, da primeira e segunda reuniões. Isto 

feito, o Presidente levou ao conhecimento de todos a solicitação do 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, no sentido de que as cog 

clusões da Comissão sobre a proposta de substitutivo para revogação 

dos Decretos n9 94.945 e 94.946/87 lhe fossem apresentadas até o dia 

25 deste mês. Pedindo licença para retornar um pouco no texto alter 

nativo por ele apresentado para discussão paralela ã proposta feita 

pela SEMAM, o Dr. Carlos Eduardo sugeriu alterações em sua redação 

objetivando evitar-se o contencioso administrativo, e que, postas em 

discussão redundaram em mudanças a partir do§ 19 do seu art. 29.Por 

acordo geral mudou-se;:- denominação de "áreas" I?ara "terras" indi.g~ 

nas em todo o texto, para acompanhar a Constituição Federal, com e~ 

ceção do art. 59, por fazer referência à situação prevista no art.26 

da Lei n9 6.001/73. No§ 19 do art. 29 acrescentou-se Hdeste 6rgio" 

para esclarecer a origem dos técnicos especializados que irão compor 

o Grupo Técnico. A Dra. Ana Maria Lange pediu licença para apresentar 

9 
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sugestão da Assessoria Jurídica da SEMAM mas, ponderou o Dr. Carlos 
Eduardo que, como provavelmente esta teria muito em comum com a sua 

proposta, gostaria de concluir a sua exposição para tentarem esgotar 

o assunto nesta reunião. Preocupado com a velocidade com que estás~ 

do feito este trabalho, o Dr. José Feliciano argumentou que deveriam 

se deter com mais cuidado na forma objetiva e subjetiva do mesmo, a 

lertando para o risco de uma inconstitucionalidade se sacrificassem 

a oitiva, no processo de demarcação, de órgãos federais, que p:rleriam 

se manifestar, de qualquer forma e a qualquer tempo, sem fixação de 

prazo. Sobre a manifestação da SAE/PR lembrou o Comandante Meireles 

que, se esta não se pronunciasse no prazo referido no§ 59, poderia 

fazê-lo na oportunidade prevista no§ 79 do art. 29. Sobre o controle 

da legalidade dos atos do Grupo de Trabalho, referindo-se ao§ 59 do 

art. 29, o Dr. Carlos Alberto Nunes explicou que ficaria a critério 

da Comissão prevê-lo expressamente no decreto ou deixá-lo para d~ 

pois, detalhando que, quanto às garantias referentes ao cumprimentode 

outros preceitos constitucionais ou legais relevantes, a sua presença 

no decreto é àesnecessária, pois tais interesses já possuem suas g~ 

rantias em estatutos próprios, cuja incidência sobre os trabalhos do 

Grupo Técnico caberã aos órgãos competentes argüir, na forma de sua 

legislação própria e, ainda, que não seria inconstitucional o decre 

to, norma "in abstracto", e sim o eventual ato administrativo prat~ 

cado ao arrepio da Constituição ou das leis próprias, do qual caberá 

controle de constitucionalidade ou de legalidade, pelas vias próprias. 

Em votação a concordância ou não com a primeira parte do substituti 

vo, discordou o Dr. José Feliciano, estando os demais de acordo, ten 

do sido o seguinte o resultado: cinco votos a favor e um contra. Sa 

nadas as dúvidas até o § 69 do art. 29, ressaltou o Dr. Pau·lo Roberto 

Soares que, após a edição deste decreto seria necessário regulamentar 

as etapas do trabalho de campo do Grupo Técnico da FUNAI, a fim de o 

ficializar este procedimento. Sobre a dúvida levantada na reunião a~ 

terior pela representante da SEM.AM, Dra. Ana Maria Lange, acerca da 

transferência de competência do Presidente da FUNAI para o Ministro 

da Justiça, ficou esclarecido gue é lícita a edição de portaria pelo 

Ministro da Justiça, disciplinando matéria relativa à FUNAI. Lidos os 
parágrafos 79, 89 e 99 e, após os debates, concordaram todos com a 

alteração proposta para o§ 79, da seguinte forma: "Aprovado o rela 

tório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, este o 

fará publicar no Diário Oficial da União, incluindo as informaçõesr~ 

cebidas de acordo com o § 59." Em discussão a questão da publicação do 

relatório, sugeriram alguns membros, expondo as suas razões, se fizes 
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se de forma integral, opinando outros por que fossem publicadas 

nas as suas conclusões, acrescentando o Comandante Meireles que, 

caso de publicação das conclusões, se colocasse à disposição dos 

gãos interessados o texto integral. Sobre o assunto manifestou-se 

ap~ 
nc- 

O! 

o 
Secretário Ricarte sugerindo que, na portaria que irá normatizar ~ 

atuação do Grupo de Trabalho, se faça constar a forma de publicaçãG 

do relatório. Em debate a questão do custo desta publica9ão, f Lcou 
esclarecido pelos representantes da FUNAI, que seria a cargo daquela; 

Fundação. Em discussão o§ 89, concluíram, afinal, pelo seu desmanbr~ 

mento, como se segue: "§ 89 Após a publicação de que trata o parágr~~ 

fo anterior o Ór9ão federal de assistência ao índio encaminhará e 
respectivo processo de demarcação ao Ministro da Justiça que, caso 

julgue necessário informações adicionais, as solicitará aos órgãos, 

mencionados no§ 59 p~ra que sejam prestadas no prazo de 30 dias. § 
99 Aprovando o processo o Ministro da Justiça declararã, mediante· 

portaria, os limites da terra indígena, determinando a sua dernarc~ 

ção." Discordaram desta redação os representantes da SEMAM/PR, tende. 

em vista que a abertura de dois prazos para manifestações no proce~: 

so de demarcação seria demasiado, atrasando o procedimento, aJán do 

que o Ministro da Justiça já teria tido oportunidade de tirar assu~si 

dúvidas considerando os prazos estabelecidos até então e as inform~ 

ções constantes do processo. Sobre isto ficou esclarecido que, índel 

pendente de constar ou não no decreto, o Ministro da Justiça, como, 
1 

autoridade de escalão superior, pode ouvir a quem quiser e a qualquer! 
i 

momento, para esclarecimento de dúvidas sobre matéria que lhe cabei 

decidir. Questionando o Comandante Meireles a validade do art. 99 nol 
! 

texto, esclareceu o Dr. Carlos Alberto Nunes ser por causa do prazoi 

ali estabelecido e para orientacão de terceiros interes;ados no prol 

cesso. Sobre o art. 39 disse o ~r. José Feliciano, discordando de ~j 
redação, gue achava um casuísmo, que era redundância, estando isto! 

implícito na competência do órgão federal de assistência ao índio.D~! 

pois dos debates e, em votação, houve consenso na permanência do art. i 
39 como estava redigido originalmente. Prosseguindo os trabalhos, ho~/ 

1 
ve alteração na redação do art. 49, com exclusão do seu§ 29, cujcl 

comando ficou fazendo parte do "caput". Estando de acordo com os ªE.! 
tigos 59, 69 e 79, com exceção do Dr. José Felicicu.o, que achava d~ ( 

veria ser dilatado o prazo previsto no art. 79, discutiram todos o! 

problema da interdição provisória, prevista no art. 89, concordando/ 

que deveriam limitar o prazo desta interdição e deixar bem claro dei 
1 

quem seria a competência para o exercício deste ato, concluindo-se~! 
i 

lo acréscirro de um parágrafo que elucidasse a questão. Neste contexto r i 
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o Secretário Ricarte sugeriu que, na redação final do documento da 

Comissão, seja incluída proposta para que, nos textos legais pertin~ 

tes à questão indígena, seja prevista a interdição provisória, bem 

corno a sua limitação. O art. 99, por consenso geral, sofreu alteração 

no seguinte sentido: "A demarcaçio das terras indígenas, obedecido o 
processo administrativo deste decreto, será submetida à homologação 

do Presidente da Repfiblica." No art. 12 foi acrescentado "&reas indi 

genas". Concluído este trabalho e estando de acordo sobre os demais 

artigos, passaram os membros da Comissão a discutir a pauta da próxi 

ma reunião, tendo sugerido o Conselheiro ~nio que fossem apresentadas 

por escrito as propostas ao Presidente da Comissão que, por sua vez, 

elaboraria o trabalho final para discussão. A data da próxima reu..~~ão 

ficou em aberto, para futura convocação do Dr. Carlos Eduardo. Nada 

mais havendo a tratar e tendo em vista o adiantaão da hora, foi e~ 

cerrada a sessão. E, para constar, eu, Marina Landirn Ferreira, Secr~ 

tária, lavrei a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será 

assinada pelo Presidente e pelos demais membros da Comissão. 

Brasília, 21 de janeiro de 1991. 

CARLOS EDUARDO DE ARA.0JO LIMA 

Presidente 

:t:NIO CORDEIRO 

ANTÔNIO OTÁVIO. SÁ RICARTE 

JOS~ FELICIANO DE OLIVEIRA 

DOMINGOS StRGIO MEIRELES 

ANA MARIA C. R. LANGE 

JORGE MILES DA SILVA 
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Ata da quinta reuniao da Comissão Especial criaàa pelo Decreto n9 

99.971, de 03 de janeiro de 1991, para promover a revisão das normas 

e critérios relativos à demarcação e proteção das terras indígenas. 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de mil, novecentos e noventa 

e um, às dezessete horas e quarenta e cinco minutos, reuniu-se na sa 

la n9 308 do edifício sede do Ministério da Justiça, em Brasília-DF, 

sob a Presidência do Dr. Carlos Eduardo de Araújo Lima, Secretário 

Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça e representante doflini~ 

tério da Justiça, a Comissão criada pelo Decreto n9 99.971, de 03 de 

janeiro de 1991, presentes os seguintes membros: Capitão de Fragata 

Domingos Sérgio Meireles, do Gabinete Militar da Presidência da Rep~ 

blica, Secretário Antônio Otávio sã Ricarte, da Divisão do Meio Ambi 

ente do Ministério das Relações Exteriores, Conselheiro ~nio Carde~ 

ro, da Secretaria Geral da Presidência da República, Jorge Miles da 

Silva e Silbenê de Almeida, da Secretaria do Meio Ambiente da Presi 

dência da República, este último representando a Dra. Ana Maria Lan 

ge, Dr. José Feliciano de Oliveira, da Secretaria de Assuntos Estr~ 

tégicos da Presidência da República e Comandante Luiz Ernesto M::>urão, 

apresentado pelo Dr. José Feliciano como Adjunto da SAE/PR e, dora 

vante,. seu substituto, Leandro Mendes Rocha e Gerardo Wilames Fonse 

ca e Silva, da FUNAI, o último representando o Dr. Romildo Carvalllo e 

o primeiro substituindo Paulo Roberto Soares, que justificou sua a~ 

sência por estar concluindo o trabalho solicitado pela Presidênciada 

Comissão, e, ainda, o Dr. Carlos Alberto Nunes, Chefe.do Gabinete do 

Secretário Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça/MJ.e convid~ 

do pela Presidência da Comissão para prestar assessoria jurídica. A 

abertura dos trabalhos foi feita pelo Presidente, com a leitura e a~ 

sinatura da ata da reunião anterior, passando os presentes à discus 

são sobre a legitimidade ou não da Comissão para estender o seu tr~ 

balho a propostas de modificação da Lei n9 6.001/73, objetivando ad~ 

quá-la aos novos preceitos constitucionais, o que foi, afinal, escl~ 

recido com a leitura da Conclusão n9 04 do documento da Reunião Seto 

rial Sobre a Problemática Indígena, realizada em 21 de dezembro de 

1990, que mostra claramente a pretensão do Presidente da República de 

que este trabalho seja realizado pelo mesmo Grupo que desenvolveu os 

estudos visando a revogação dos Decretos n9 94.945 e 94.946/87. OS~ 

cretário Ricarte sugeriu um novo decreto renovando o mandato daü:mi~ 

sao para tratar da modificação da Lei n9 6.001/73, como alternativa à 
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objeção do Senhor Jorge Miles quanto ao mandato desta Comissão aue ~ ' 
por estar se esgotando, não seria suficiente para exame de matéria 

tão complexa e que exige discussão mais ampla. Por consenso geral d~ 

cidiu-se elaborar minuta de um decreto e exposição de motivos ao M! 
nistro da Justiça, recriando esta Comissão e propondo um mandato de 

sessenta dias, objetivando a revisão da legislação indigenista para 

adequação à nova realidade constitucional, acrescentando o Secretário 

Ricarte gue seria conveniente esperarem a assinatura deste novodecre 

to antes de marcarem a próxima reunião, para legitimar o trabalho do 

Grupo. Ficou decidido também que o trabalho final da Comissão seria 

apresentado em forma de recomendações, que seriam, corno o anterior, 

submetidas à consideração dé Consultoria Jurídica do Ministério da 

Justiça. O Comandante Meireles apresentou dúvidas quanto à ordenação 
dos assuntos a serem discutidos nas próximas reuniões, o que, depois 

de debatido, ficou decidido que iniciariam pelo Código Civil. A data 

d2 próxima reunião ficou em aberto, estando todos de acordo quanto a 

sua realização, em princípio, numa terça-feira às dezessete horas, a 
ser marcada pelo Presidente da Comissão. Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrada a reunião. E, para constar, eu, Marina Landim Ferreira, 

Secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, 

será assinada pelo Presidente e pelos demais membros da Comissão. 

Brasilia, 28 de janeiro de 1991. 

CARLOS EDUARDO DE ARAÚJO LIMA 

Presidente 

:ENIO CORDEIRO 

ANTÔNIO OTÁVIO SÃ RICARTE 

JOSt FELICIANO DE OLIVEIRA 

DOMINGOS StRGIO MEIRELES 

JORGE MILES DA SILVA 
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Ata da Reunião da Comissão Especial instituída pelo Decreto n9 

99.971, de 03.01.91, reconduzida pelo Decreto n9 27, de 04. 

02.91, com as atribuições de propor a revisão do Estatuto do 

Indio e da legislação correlata. 

Aos vinte e seis dias do mês de março de mil, novecentos e no 
venta e um, às dezesseis horas, realizou-se na sala de reu 
niões do 69 andar do Anexo II do Ministério da Justiça,em Bra 
sília-DF, a sétima reunião da Comissão Especial criada pelo 
Decreto n9 99.971, de 03.01.91, cuja competência foi estendida 
pelo Decreto n9 27, de 04.02.91, para propor a revisão do Esta 
tuto do Indio-Lei nQ 6.001, de 19.12.73, e da legislação corre 
lata, tendo em vista as disposições da Constituição de 1988 ~ 
Sob a Presidência do Dr. Carlos Eduardo de Araújo Lima, Secre 
tário Nacional dos Direitos da Cidadania e Justiça e represen 
tante do Ministério da Justiça, iniciou-se a reunião, com a 
presença dos seguintes membros: Secretário Fernando Lins Coiro 
bra, representante do Ministério das Relações Exteriores, eD 
substituição ao Secretário Ricarte; Comandante Luiz Ernesto 
Borges de Mourão, da SAE/PR; Comandante Domingos Sérgio Meire 
les, do Gabinete Militar da Presidência da República;Conselhei 
ro tnio Cordeiro,da Secretaria-Geral da Presidência da Repúbli 
ca; Dra. Ana Maria Lange e Jorge Miles da Silva, da SEMAM/PR ~ 
e, ainda, Dr. Romildo Carvalho e Leandro Mendes Rocha,da FUNAI; 
Dr. Carlos Alberto Nunes, da SNDCJ/MJ, e Ministro Roberto Ro 
drigues Krause, Chefe da Assessoria para Assuntos Sociais da 
Presidência da República. Lida e aprovada a ata da reunião an 
terior, o Dr. Carlos Eduardo falou sobre a inconveniência de 
prosseguirem com os trabalhos, tendo em vista gue no corredor 
daquele andar, diante da porta daquela sala, carpinteiros e 
pedreiros, fazendo reformas, trabalhavam com cola tóxica que 
exalava forte odor, o que poderia trazer distúrbios à saúde 
das pessoas ali presentes. Como não havia possibilidade de rnu 
darem de sala naquele momento, ouviu os representantes acerca 
da melhor maneira de darem seguimento aos trabalhos, concordan 
do todos em marcarem nova reunião para a quinta-feira próxi 
ma, dia 28, às quinze horas, quando apresentariam as suas su 
gestões, tendo corno texto-base aquele elaborado pela Presidê~ 
eia da Comissão. A Dra. Ana Maria Lange adiantou que a propos 
ta da SEMAM daria nova estrutura e criaria novos títulos no 
projeto de lei a ser encaminhado propondo a mudança da Lei n9 
6.001/73; nesta oportunidade apresentou, juntamente com os re 
presentantes da FUNAI1 quadro comparativo das sugestões apr~ 
sentadas até o momento, que não foi considerado pela Presidê~ 
eia, diante da i.n::'lagação do Cananãante Meireles sobre estarem sendo 
apresentadas mais de uma proposta do Ministério da Justiça,co~ 
siderando que a FUNAI é ôrgão vinculado a esta Pasta. o Dr. Ro 
mildo lamentou que o quadro comparativo fosse desconsiderado, 

15 
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uma vez que sua existência não implicava na apresentação de mais 
de urna proposta do Ministério da Justiça, mas concordou em que 
prosseguissem os trabalhos propondo as suas sugestões no decor 
rer da leitura e discussão da minuta do Presidente. O SecretáriÕ 
Coimbra observou que, do ponto de vista formal, proporia a mudan 
ça de algumas palavras no texto-base, tendo em vista que estas 
poderiam levar a interpretações equivocadas, sugerindo também a 
adoção de definições da Convenção 169, da OIT, para expressões 
como "populações indígenas11, evitando aquelas usadas na Lei n9 
6.001/73. Foi distribuído pelo presentante da FUNAI, Leandro Ro 
cha, texto de Manuela Ligeti Carneiro da Cunha, intitulado 110s 

índios no Direito brasileiro hoje". Confirmada a próxima reunião 
para o dia 28, às quinze horas, comprometeu-se o Presidente a 
avisar os demais membros sobre o seu local, encerrando os traba 
lhos. E, para constar, eu, Marina Landim Ferreira, Secretária~ 
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assi 
nada por todos. Brasilia-DF, 26 de março de 1991. 

Carlos Eduardo de Araújo Lima 
Secretário Nacional 

Fernando Lins Coimbra Jorge Miles da Silva 

Luiz Ernesto Borges de Mourão :E:nio Cordeiro 

Ana Maria C.R. Lange Domingos Sérgio Meireles 

rmnr ens.a r...ac1cr,ê 

I( 
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ATA DA REUNÍ~O DA COMJSSio ~SPECIAL CRIADA PELO DECR~TO N~ 99.97j 
DE 03 DE JANEIRO DE 1991 COM A COMPETaNCIA ESTENDIDA PELO DECREt6 
N! 27 DE~ DE FEVEREIRO DE 199!, PARA PROPOR A REVIS30 DO ESTATU 
TO DO ÍNDIO E LEG!S~AC~O CORRELATA 

Aos vrn~e e oito ~;as do mi$ cie ;evereiro de mil, novecentos e no~ 
ven t a e um, 2.s r:ezessei·=· hcwc.s, 1~c::!.lizo11-se n a sB.lB. de 1·eunl~:,,2-s, 
6! andar, anexo II , M=n•stirio cia Just;ça, em Brasília-DF,a reu 
niio da Comissio, cresente o o,·. Carlos Eduardo de AratlJo Lima, 
Secretár;o Nacional dos 01reitos aa C aadania E Just ,ça, Murilc 'J 

~ot ~ <:'., d~- S·= e 1r et :cêl.!r 1 :?. Ge1· ê'. ~ d B. P 'r •2S j (j Ê-11 e i <él. ó cl. !~ e·p 1.lb 1 j c s • . ::,,:JIJ. t OI'" es ! 1 
komildo Carvalho e Leanclro M. ~ocha, da FUNA!, Dra. Ana Maria C. 1· 

R. Lange e Jorge Miles 0a Silva, ca Secretaria co Meio Amblen 
te\~R, Secretir !D Ant&n·o Ot~vio Sá Ri carte, da Divisio do Meio l 
AmbientE· cio V.inlsté,-io d::i.s HE·1::.:i.çôes E~-::te!'"iC•!rE·S, Dir • .José =-e1 i c i an o 1 
de 01 ive!ra, aa Secretaria de Assuntos Estraté9icos,PR, :apitio cie 
Fragata Domingo~ Se~g1o Meireles, co Gabinete ~:1 itar da Prcsidªn 
~1a da Rep~bl 1ca; abrindo os trabalhos, o Presidente f~z a 1Eitur~ 
oa ata Ga reuniio Rnte~,o,-, convidanóo os óern~,s membros oa Comis 
sio Para que, se est !Ycssem d~ acortio, a assinassem.Istc! ~~ito, o , 
P , •. e~. i d en t e , ... 12} E·m!:i !'" ou B.•:J-::= •·· ep ,. ·~·s: cn t ::?.n t e s , o e 1.1.,-t e, i:::·sp =::1.ç e, d e- t ,:-m1:1,:, ! 

t 1 ,., ! • 1 h cJ • r, 1 l previs D para 2 cone usao LO~ ~ra~a. os essa com1ssao, fazendo-se;! 
11 ,:::·,: •~SSBX I O o t I mi z2.r- E"SSÊ· JJ e-,- Í oo O f• '-':' 11 ove-n te'. Ó i ::?.S e e.d e qlJ.E'.!" me] h or 
a conGu,io dos ~ncontros. ?ara tanto, suger·u que f6sse escol~,do / 
o p1rc,JE:·to ~. serr an a I l s ao o pelo~ P.'2.!"tícip.:1.ntes, CIJ.1-~~.nte ê. SE·mal1B., e 1 
que apresentariam suas conc1us5~s e sugest5es na reuniio se9u1ntei 
p:a.,·tindo em se~1.1iõ2. PcUr:?. ou t r o temc1. i n d i s en i s t a .• G::.s.c1.nc:c, d:a. conclrJ-.11 
sio dos trabalhos dessa Comissio dentro do prazo pr~-estaoelecrdo, 1 

estes sc1ric1.111 pu::-,11c;;;;.do= e1r .. t:•i:.fr'10 Oficial P.'2.1'"-c'. r ec eb er sugestões I' 
de todos os segmentos~ iac~5es cia sociedade, que seriam acolhidas 11 
att trinta ~ias ap6s 2 publica~io. Ressaltou que a conc]usio prl- I' 
meira do projeto~ o posterlDF acolhimento de sugestSes visa faze~ 1! 
com que ~s consulta~ sejam oferecidas diante d€ u~ texto bislco e 1 

sistematicamente orgc<n1zacio. Depo!s de algumas poncieraç3~s como a / 
complexídaoe do assunto e talvez a necessidade de JuFistas espc- 1 
cial izados e inci·~enistas, para ajuda~ na e1abo~açio ci0 ~o~Qmento 1 
E· .-:1. impossibili,:;:::i.dE· de~-•?· CJJ.1111:nri!r O Pl"ê:l.Züi f'O!r·cl.ll'• todos. c on c or dcs 
com o direcionamento proposto de primeiro elaborar a base do ?rc 
jeto e depo;s 1recebe1r sugestões do p1lblico. Em seguid,c1. o 1)1·- José 
F e 1 ·; e i ci. no d e O L i v E· i i- a , e i t o 1J os c"<X t , g os 5 , f 2 , i 4 , 4 9 , 9 i , i 2 9 , 17 3 , i 7 6 , 
231 E· 232 d.3. Con st, i tu i c:ão Fe d er a r cp.l~ i n t er-e s s am !'c-n.~. <?.. consolida- !• 

çio cio estudo. Complementando, o Dr. Leandro M. Rocha fgz a Entre- 
ga aos participantes do estudo feito pela FU~AI sob~e os artigos e 
respectivos assuntos dos direitos dos inciios na Constituiçio Fede- 

• 
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""'.. • O D1'" • .~n t ôn i o Otávio S~. R i e ar"" t. E· s1J.~J E·i'" i 11 e· t 1:;~d: e, b ::i. s i e e:, <:1. s cr ,. ' ., . ,, "' . . t !stuaado ate n prox1ma reun1ao, o que TDI acet o por unanimidade, 
-c]uíndo-se a análise cios artigos aa Lei 6001. A data óa prJxima 
·suniio ficDu marcada para o dia doze de marçD,às dez~sse1s horas, 
2 6~ andar do anexo I: oo Ministirio da Justi~a. Nada ma=s haven 
~ ~ara tratar. E, para constar,eu Lei~a ~arconcies, secretiria, 
?-~v1··-=-i ~. p1""esent,~· at~ .• .:::i.!.(:· depois de· lida 12· ap1··ovao3., se'!"~. as~.inc.- 

. i. p~lo ?residente e pelos demai$ memoros da Cam:ss~o. 
! 
1 . 

Bn3.s ili ~.-DF, de março de 199:. 
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