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04 _;3CONSIDERAÇÕES ~ PROPOSTA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL SOBRE 

NOVO ESTATUTO DO ÍNDIO. 
o 

., . RESUMO DA ANÂLISE EFETUADA PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO CONSELHO 

INDIGENISTA MISSIONÂRIO - CIMI, EM SUA REUNIÃO REALIZADA DE 25 A 27 

DE JUNHO DE 1991. 

I - INTRODUÇÃO 

No dia 12 de junho de 1991 o Ministro da Justiça, Jarbas Passari 

nho, através da Portaria nQ· 304 do dia anterior, fez publicar no Diá 

rio Oficial da União a proposta do novo Estatuto.do índi~{ elaborado 

pe La Comissão Especial instituída pelo Decreto nQ 99. 971 :· 2le 03 de 
'" janeiro de 1991. 

A partir daquela data, iniciou-se a contagem do prazo de 30 

{trinta) dias para o oferecimento de críticas ou sugestões à referi 

da proposta por parte de pessoas físicas e jurídicas interessadas. 

Tendo em vista a importância do momento, e buscando contribuir 

com a reflexão em torno do assunto (principalmente em virtude da u~ 

gente necessidade de adaptação da legislação indigenista e correlatas 

às determinações irnanadas do novo texto constitucional) a Assesso 

ria Jurídica do CIMI, reunida em Hidrolândia - GO, efetuou uma análi 

se preliminar da proposta governamental, cujas observações sao apo~ 

tadas no presente texto. 

II- ANÂLISE PONTUAL DA PROPOSTA 

1) Embora a determinação da_ CF seja a de proteger e fazer respei 

tara diversidade étnica e- cultural dos povos indígenas, esta prote 

çao não encerra uma dimensão de conservação daquel~ universo sócio 

cultural como imutável. Não contém, portanto, a proteção conferidap~ 

la Cf um caráter preservacionista. 

Parece-nos, entretanto, que a proposta da Comissão Interrninist~ 

rial ao indicar o "propósito de preservar" (art. lQ) os elementos d~ 

quele universo, possa estar apontando naquele sentido preservacioni~ 

ta, desconhecedor da dinâmica social dos povos. 

Neste sentido, melhor seria que constasse no referido disposi 

tivo o propósito de proteger a organização social, costumes, e demais 

elementos elencados no caput. do art. 231 da CF. 

2) A redação do art. 29, caput não dá a idéia precisa da respo~ 

sabilidade da União, conferida pelo texto constitucional, levando ao 

risco de se interpretar que a competência da mesma se limita a de 

coordenação das ações governamentais, no que tange a política indi 

genista. 
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3) No inciso III do mesmo artigo, ainda no que se refere a red~ 

çao, parece-nos que o termo 11peculiaridades inerentes à sua condição" 

possa ensejar um entendimento impreciso com relação a organização s9 

cio-cultural dos povos indígenas. Não se trata de atributos especi 

ais dos povos frente a comunidade envolvente, mais sim de diferen 

ças étnicas e culturais. Portanto, sugere-se que seja substituida p~ 

la expressão "respeitadas às diferenças étnico-culturais". 

4) Mais adiante, no inciso VI reduz-se a "sempre que possível" 

a possibilidade de participação dos índios em programas e projetos ' 

nos quais são os principais interessados. Em respeito à autonomia dos 

povos indígenas, há que se suprimir aquela condição, dev~q__?o-se ain 

da prever, além da simples execução a participação indÍgen~'- 1:1ª pr.§. 
'-. 

ptia elaboração dos programas e projetos. ) 

5) Determina a CF no pará9rafo 29 do artigo 231, caber aos ín 

dios o direito de posse permanente sobre as terras tradicionalmente 

ocupadas. A expressão "posse e permanincia" constante no inciso VII 

do art. 2Q da proposta governamental consiste em -algo distinto. AÍ 

há dois núcleos separados, a posse e a permanência. A primeira, deÊ. 

provida de uma caracterização maior e a segunda levando à idéia de 

localização. Diferentemente e acertadamente o texto constitucional 1 

~ontempla um só núcleo, a posse, que possui a característica de ser 

permanente. 

Há diversos casos de grupos em que a permanência na posse foi 

interrompida, no entanto o direito ã posse permanente nao cessa, por 

ser este originário e imprescritível., Há portanto, que se garantir a 

correta expressão existente no referido texto constitucional. 

6) Propondo o parágrafo único do art. lQ que se estenda aos í~ 
dios e comunidades indígenas a proteção das leis do país, não há po~ 

que o inc. VIII do art. 2Q prever que· a garantia do pleno exercício 

dos direitos civis e políticos se dê a partir de ·uma legislação esp~ 

cifica aos Índios. É o que se pode entender da expressão "que em fa 

ceda legislação lhes couberem. Propõe-se a supressão da expressaos~ 

pra citada. 

7) Na definição dos sujeitos da lei, prevista no art. 39 nao se 

contempla a definição de organização indígena, a qual faz menção o 

texto constitucional. A ausência de definição de povo indígena nao 

possibilita a dimensão exata dos reconhecimentos expressos no caput 

do art. 231 da CF. Necessita-se incluir na proposta de novb estatuto 

do índio tais definições. 

8) O proposto pela Comissão, no artigo 4Q, restringe a aplica 

çao do caput do art. 231 da CF (respeito aos usos, costumes e tradi 

çÕes) vapenas aos atos e negócios da vida civil realizados entre 

dios. Propomos' que o referido dispositivo deva ser ampliado, de 

ma a alcançar todas as relaç~cs jurídicas praticadas tanto entre 

dios quanto entre estes e n~o-indios. 

ín 

for 

___ --': .. , 



9) No que se refere ao registro civil, propomos a supressão do 

termo 11obrigatoriamente11, encontrado no parág. único do artigo SQ 
pois o verbo 11deverá11 por si só é cogente. 

No registro civil deverá constar o povo ou comunidade a que per 

tença o índio. 

10) Que onde houver, seja substituída a expressão "costumes tri 

bais" por costumes e tradiç6e~ dos povos indígenas. 

11) Não obstante a Comissão, no art. 56 do projeto, pretender r~ 

vogar o inciso III do art. 6Q do Código Civil, que limita a capacida 

de civil, esta limitação é mantida no caput do art. BQ, quando se re 

fere a existência de processo próprio para o reconhecimento da capa 
_\_. - 

cidade do índio, para a prática de atos sem assistência.''T~mos como ·. '\, 
Lnde Een s âve L a manutenção da relativa capacidade aos Índios ,··.,__dado ser 

incompatível com o estatuto da autonomia conferida pela CF. > 

12) No caput do art. 7g e seu parágrafo lQ se assegura a prest~ 

çao da assistência jurídica pelo órgão indigenista oficial. A assi~ 

tência, nesse caso significa zelar pelos interesses de uma pessoa. E 

só se assiste a quem se encontra sobre a guarda e proteção de outrem. 

Tem-se aqui a manutenção do instituto da tutela civil para os índios, 

tanto que se prevê que seja prestada independentemente da vontade dos 

mesmos. Por se basear na limitação da capacidade civil, cremos ser 

tal proposta frontalmente contrária à autonomia indígena, e uma for 

ma de proteção superada pela nova dimenção protetiva atribuída a 

União pela CF. 

13) Com a previsão da possibilidade de cessação da assistência 

apos a comprovação da capacidade civil.dos índios, observa-se o pro 

pósito de emancipá-los. A emancipação, prevista no art. 9Q do atual 

estatuto do Índio, garante apenas a este a legitimidade para requ~ 

rê-la. No entanto, a proposta governamental, ora apresentada, 

de manter esta intenção, amplia a possibilidade de requisição ao 

além 
~ 
or 

gao federal de assistência ao Índio e ao MPF. Entendemos ser necessa 

rio a supressão deste dispositivo. 

14) A proposta em seu artigo 14, possibilita ao Executivo Fed~ 

ral atuar juridicamente em defesa da posse indígena. Concluimos pela 

necessidade de uma maior análise sobre o caso. Não houve consenso 

quanto a ser esta uma atribuição apenas do Ministério Público Federal, 

dos Índios, suas comunidades e organizações, ficando a Executivo com 

a responsabilidade unicamente administrativa. 

15) Entende-se que a proteção prestada pela PF e Forças Armadas, 

previsto no art. 18, cleva ser estendida as comunidades indígenas co 

mo um todo, não se restringindo a proteção da terra. 

l6) Suprimir a expressão ''o grau de interação dos grupos com a 

sociedade nacionalu, já que o propósito integracionista foi abolido 

da CF, sendo, portanto descabida a referência. 



" 

17) Com relação à educação indígena, propomos que seja ministra 

da às comunidades indígenas em suas línguas maternas e em língua por 

tuguesa de acordo com seus processos próprios de aprendizagem, nos 

termos dispostos na lei de Diretrizes e Bases. Ressalva-se ainda, 

a necessidade de contemplar a participação das comunidades indígenas 

na elaboração dos currículos e programas escolares. Sendo assim, s~ 

prime-se do "caput" do art. 21 do projeto a competência do Orgão I~ 

digenista Oficial de implantar o programa nacional de Educação Índí 

gena. 

18) O disposto no art. 24 do projeto ora analisado, não conte~ 

pla a participação indígena na elaboração dos programas assistenci 

ais de auto sustentação. Impõe-se, assim, a necessidade-::~~ previsão 

dessa participação em decorrência do respeito à autonomia.dQS povos. 
. ' Pelo mesmo motivo deve-se suprimir do inciso II a expressão J" sempre 

que possível", garantido, incondicionalmente, o uso de suas tecnolo 

gias tradicionais, caso a comunidade ainda as tenham. 

19) Por consistirem em meras repetições de dispositivos do tex 

to constitucional, devem ser suprimidos o art. 13, 26, 28 caput e pa 

·rágrafo único. 
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20) No que se refere as demarcações das terras indígenas, ente~ 

de-se que o procedimento administrativo deva ser previsto em lei e 

nao em decreto do Executivo, como pretende o caput do art. 27, emfun 

çao da instabilidade e ficam submetidos os processos demarcatórios 

condicionados às constantes alterações das diretrizes políticas gQ 

vernamentais. Deverá a identificação do território indígena contar 

com a participação da r~spectiva comunidade, sendo defeso ao repr~ 

sentante da administração pÚbl{ca julgar os limites dos territórios, 

é importante salientar neste artigo suprimindo-o do art. 29, o car~ 

ter meramente declaratório da demarcação, pois não é a partir dela 

que os direitos territoriais indígenas são constituídos. 

21) Para inconstitucionalidade, deve ser suprimida da proposta 

a segunda parte do art. 29, que condiciona o direito à posse perma 

nente ao atendimento da situação atual e ao consenso histórico sobre 

a antiguidade da ocupação. 

22) O projeto, em seu artigo 31, adota uma concepçao restriti 

1 , 
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va de bens que exclui principalmente aqueles de caráter imaterial 

quais sejam, a organização social, costumes, línguas, crenças, etc 
Ainda em decorrência dessa limitação conceitua!, no inciso II doart • • 
32, reduz a titularidade da comunidade indígena determinada à posse 

e usufruto das terras. 

1 
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23) O condicionamento à autorização judicial para a alienação 1 

das terras dominiais, previsto no parágrafo único do art. 33 consis 
y 

te em uma afronta ao instituto da autonomia previsto no texto 

titucional. Neste sentido se faz necessária a sua supressão. 

cons 



24) O art. 35 em decorrência'de sua inconstitucionalidade, de 

ve ser suprimido. 

25) Ao disposto_no artigo 36, no que se refere a ~xploração ecQ 

nômica, deve-se incluir: a) o respeito as especificidades étnicas e 

culturais de cada comun i.d ade ou povo: b) programas de manejo ambie~ 

tal da área objeto da atividade: c} observância da legislação ambie~ 

tal e específica da mesma. Cabe ainda a comunidade, além da iniciati 
' - 

va, a execução, fiscalização e administração dos referidos programas. 

26) No que se refere ao aproveitamento dos recursos hídricos 

pesquisa e lavra das riquezas minerais em .terras indígenas, preve a . ' . . . . 
CF a audiência apenas das comunidades afetadas, não fa~endo referên 

• • 1 \'\ - 

eia ao órgão federal de assistência ao. I nd Lo , Desta .fortnà\. propugn~ 
-mos pela supressão da ·alusão ao mesmo, f e i.t;a no artigq 37, 'cf put do 

ante-projeto ora analisado. Cabe, ainda, o estabelecimento de crité 

rios específicos que definam as condições do desenvolvimento destas 

atividades. 

27) No que tange a participação da comunidade indígena afetada, 

nos resultados da atividade exploratória, prevista no parágrafo úni 

co do mesmo art. 37, propõe-se que o percentual, nunca inferior a 5%, 

seja calculado sobre o minério concentrado obtido. 

28) Sugerimos também a modificação do parágra~o 2Q do artigo 38, 

passando a União a administrar os bens e rendas. de que trata o inc.I 

do art. 32 até que seus titulares deliberem sobre a forma 9e sua ge~ 

tão. 

29) Entendemos caber exc Lus i.vame rrt e _ao titular da renda · indíg~ 

na a decisão quanto a sua aplicação, não competindo a lei deliberar 

a esse respeito, motivo pelo qual deve.-se suprimir o parágrafo único 

do artigo 39 da ~roposta. 

30) Prevê a proposta governamental, no "caput" do art. 40, -_que 

so após a condenação do r_éu. Lnd Lqe na , o juiz deve levar em consid~ 

ração as suas "peculiaridades .culturais", para efeito ~e aplicação . . . 
de pena. Em função da determinação constitucional de respeito e prQ 

teção à diversidade étnico-cultural dos povos indígenas, entendemos 

que a.condenação só pode ocorrer mediante a comprovação de que o·reu 

indígena possuia a compreensão da natureza do ato delituoso. 

forma, a regra seria a da inimputabilidade. 

Desta 

31) O art. 41 da proposta, que trata da aplicação de penas pela 

comunidade indígena, suscitou as seguintes indagações. 

a) Quem definiria a pena a ser aplicada nos casos, de 

ocorridos entre índios de povos diferentes? 

crimes 

b) Caberia ao Estado o julgamento do crime e à comunidade indí 

gena somente a aplicação da pena? 
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Da ariilise feita, observa-se uma perm~nente afrontai Constftui ,, 
i I I' 1, , I I , ·- •: 

ção Federal. A proposta ao adaptar a lei !6.001-73 ·~ Cai~~ Magna·~· ~i~ · 
supera o viés integracionista daquela noJma: mantém a ;~l~tiy~ '.(!i~d1 · 

' 1 , ' ', ', i 1 1 -, 

pacidade dos índios, ag6ra sobre o manto do instituto a~: ~~sist~ndia:, 
' I 1 • , '' 1 

juridi~a .. De outro lado~· ~oncede compe~~nci~ aq 6rgão indi~~niq~a .i 
1 

ficial, q~ando a Constituição fixou a outro órgão, ;orno é o.caso qa 

defesa judicial dos interesses indígenas, imposta ao Ministério .P~ 
blico. E envereda para ilegalidades gritantes como a de pqssibi~it~i 

1: ' 
o arrendamento das terras indígenas. ;-, ... ,: \ 

A rigor o texto peca pela imprecisão conceitual resv~{ando para, 

restrições dos direi tos 'do s índios. No rna:is, não trat~ . qe a~'synto.~ ~mi .. : 
portantes ou trata mal ~s temas, a exemplo sob~e o me~o ·ambie~te. 

C~nclui-se, portanto, que a proposta f~ca'aquém da!Constit?tçã9· 

Federai , que estabeleceu como parâmetro de relacionamento: ent~·e . · o 
1 1 j ' ' ' • • r• • 

Estado e a sociedade brasileira, e os índios,. o respei-t::o e a pr<;>t~ 

ção aos direitos a todos os bens indígenas. 
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