
NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 1
- -WSTJTUTO SCCIO•MBtEHTAt. 
Dai.i J I ---.. ,,,n't·~~-,n .. : Coo. H --.·.,.-~/ !J),·o ~-, 
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"ALl~_aJ1=-~iQ_Lg~RnhgQl2Q~-ªº~-1n2lQ~-~M~-2~ggnl~s&iQ 
Ut~lsil..a. .•..•. ~.: 

Q_f~1~1Y!Q __ Qã~-~Q~lggª~~~-lnglggnãA se fundamenta 
conceituai e juridicamente no expresso reconhecimento 
constitucional de que os índios integram sociedades 
culturalmente diferenciadas, que detêm direitos originários 
sobre as terras que ocupam e de que compete à União demarcá 
las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. O 
pressuposto básico do PL 2057/91 é a Constituiçlo de 1988. 
Os principais dispositivos constitucionais referentes aos 
direitos indígenas introduzem e orientam o desenvolvimento 
dos capítulos, e o projeto, no seu todo, incorpora as 
diretrizes gerais estabelecidas pela Carta no tratamento 
destes direitos. 

Ao dedicar aos índios um capítulo específico e 
outros 9 dispositivos que constam de outros capítulos, 
entenderam os constituintes que os 2lrei1Q§ __ c~!~tiyQ~ dos 
índios deveriam ser especialmente regulados. É este caráter 
coletivo que justificou o tratamento cons~itucional 
específico dado a estes direitos, já que Oi índios, 
individualmente considerados, na medida em que são 
brasileiros natos como os demais, estão também incluídos na 
condição de titulares dos direitos individuais ~~nsagrados 
na Carta. 

Quando reconhece, por exemplo, os direitos 
originários dos índios às terras que tradicionalmente 
ocupam, a Constituição não está contemplando simplesmente 
indivíduos ou um conjunto qualquer de indivíduos. Estes 
direitos dizem respeito não apenas aos indivíduos indígenas, 
mas a cada sociedade que ocupa de forma comunal determinada 
extensão territorial, legada por seus ant-epassados e 
assegurada aos seus descendentes, sem que se aplique o 
instituto jurídico da transmissão de bens por herança, 
típico do díreito comum. 

Com uma única exceção, ao uti li%arem-se da 
expressão lnglg~, quiseram os constituintes se reportar às 
suas sociedades. Quando a uti I izaram no sentido de 
indivíduos, no artigo 232, ao lado das expr~ssões "suas 
comunidades e organizaçõesn, quiseram estendeT a todos os 
indivíduos indígenas a possibilidade de ingressar em juízo 
em defesa dos seus direitos e interesses coletiw.os. 
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Assim, ao afirmarmos que o pressuposto básico do 
PL 2057/91 é a Constituição de 1988, queremos dizer que o 
novo Estatuto das Sociedades Indígenas deve regular 
principalmente estes direitos coletivos e, subsidiariamente, 
as implicações que a condição de culturalmente diferenciados 
pode ter para o exercício dos direitos civis por pessoas 
indígenas. Esta é a única postura possível de coerência com 
a Constituição. 

Também decorre deste pressuposto básico a intenção 
do projeto de ÃYQ~LgL_Q_lnÃ!l!~!Q_Qs_!Yl~12- A Constituição 
oferece as bases desta superação, quando não se refere a 
este instituto jurídico e estabelece relações diretas entre 
os Índios e as diversas instituições públicas federais, 
assegurando-lhes a capacidade de levar a juízo o próprio 
órgão indigenista, seu antigo tutor, assistidos pelo 
Ministério Público Federal, nos termos do já citado artigo 
232. 

Vale lembrar que a utilização do instituto da 
tutela para o tratamento dos direitos indígenas tem sua 
origem no início do século, tempo em que a estrutura legal 
brasileira dava apenas os seus primeiros passos na 
conceituação dos direitos difusos e coletivos. Havia, então, 
formulações legais embrionárias que ao longo de várias 
décadas se desdobraram no que hoje conhecemos como função 
social da propriedade e como legislação de proteção ao 
patrimônio histórico e cultural, ao meio amb;ente e ao 
consumidor. 

Assim, o instituto da tutela, de direito comum, 
foi a tábua de sa I v aç ã o ut i I i zada pe I os I eg is f adores para 
assegurar alguma proteção especial aos Índios. Atualmente, 
diante da estrutura Jurídica vigente, e do monstruoso 
acúmulo de erros, desvios e omissões na aplicação deste 
instituto aos índios e à gestão do seu patrimonio, chega a 
ser ridículo, se não fosse trágico, sustentar a continuidade 
de sua utilização. 

Aplica-se o instituto da tutela, nos termos do 
art. 6i do Código Civil, ao indivíduos que, por serem 
pródigos ou enquanto maiores de 16 e menores de 21 anos de 
idade, não estiverem plenamente capacitados p•ra exercer os 
seus direitos civis e, portanto, devem ser tutelados. A 
necessidade deste instituto pode ser perfeitamente 
compreendida por qualquer pess~a indígena adulte. Apesar das 
profundas diferenças culturais existentes en~re as várias 
sociedades indígenas, em todas elas hà Jovens e 
desajustados, Tque têm I imitações quanto à sua participação 
em várias das atividades essenciais à vida tribal, como nos 
ritos, em -~ertas práticas produtivas, ou na guerra. No 
entanto, é tarefa impossível convencer os Índios da 
pertinência ou da justiça de enquadrá-los juridicamente na 
mesma categoria de incapazes atribuída a menores e 
desajustados. Em conversa recente, com um grupo Kaipó na 
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aldeia Aukre, sobre este mesmo assunto, sugeriram-me, 
suti lme~te, que provasse minha capacidade e providenciasse 
sozinho a minha comida para o dia seguinte. 

Os índios não são incapazes. São culturalmente 
diferentes. São verdadeiramente capazes, até para nos 
ensinar profundas I i ções de vi da. Aprendem tudo o que I hes 
interessa, mesmo se lhes são dadas tão raras oportunidades. 
Se desconhecem nossas normas jurídicas e comportamentais e 
por isso podem ser enganados quando praticam atos negociais 
com terceiros, ou humilhados quando revelam comportamento 
atípico, é porque são integrantes de ordens sociais e 
culturais diferentes da nossa, nas quais nunca precisaram 
disputar individualmente a propriedade dos meios de 
subsistência. 

Por isso, a Constituição, além de regular os 
direitos indígenas enquanto direitos coletivos~ estabelece 
mecanismos e instâncias competentes para a proteção destes 
direitos e determina que outros sejam regulados em lei, sem 
precisar recorrer à tutela ou definir um ente tutelar 
específico para a proteção destes direitos. As&iffl sendo, o 
intento de restaurar em lei o intituto da tutela, constitui 
um retrocesso jurídico e caracteriza uma postura cega frente 
aos desvios e omissões do órgão tutelar, e do incalculável e 
irreparável prejuízo que causaram às sociedades indígenas. 

Se os constituintes foram capazes de encarar de 
frente os problemas e direitos das sociedades indígenas, e 
chegaram a um resultado que é considerado como dos mais 
avançados em todo o mundo, porque deveriam agora, Deputados 
e Senadores, recorrer a expedientes inade~uados e 
anacrônicos para elaborar a lei ordinária? 

De nossa parte, preferimos seguir o camtnho dos 
constituintes, e encorajar o atual Congresso a fazer. o 
mesmo, através do Pl 2057/91, consolidando a supera9ão da 
tutela através do estabelecimento de instrumentos j~rídicos 
de prote9ão aos direitos e bens coletivos das sociedades 
indígenas, tais como o seu art. Si, que estabelece a 
nu I idade dos atos e negócios rea I i zados entre índios e 
terceiros que tenham por objeto bens das sociedades, 
praticados com prejuízo de índio, comunidade ou sociedade 
indígena, e obriga a União a responder pelos danos 
patrimoniais causados às sociedades indígenas~ podendo 
cobrar regressivamente do terceiro causador. Responsabi I izar 
a União por tais danos é tornar efetiva a sua obrigação 
constitucional de proteger as terras indígenas e todos os 
seus bens. 

Estamos convencidos de que o pró~rio órgão 
indigenista~federal acabar~ por se beneficiar d• superação 
da tutela, assim que estiver em condições de encarar de 
frente as suas responsabi I idades legais, sem COfl~undí-las 
com os privilégios de tutor impune de que gozo~ ao longo da 
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maior parte da sua história. Dirigido, como atualmente, por 
pessoas honestas e fami I iarizadas com a questão indígena, 
reencontrará as suas final idades enquanto instituição 
p r o motor a d e p o I í t i e a s p ú b I i e a s , sem n e e e s s i ta r , p a r a i s to , 
do jugo sobre os destinatários diretos destas políticas. 

A vigência da lei que vier a ser sancionada deverá 
estender-se ao próximo século. Portanto, atribuimos grande 
importância à incorporação à lei de novos temas que na 
atual idade já envolvem a questão indígena, e que futuramente 
deverão envolvê-la ainda mais. 

Nas últimas décadas, acompanhamos a notável 
valorização pai ítica da temática da defesa do meio ambiente. 
O esgotamento progressivo dos recursos naturais, as ameaças 
à diversidade biológica, a redução das florestas, as 
alterações climáticas e o comprometimento em escala global 
das condições atmosféricas, suscitam questionamentos aos 
modelos de desenvolvimento econômico vigentes em todas as 
partes do mundo. Nestes questionamentos, as sociedades 
indígenas passaram a ser revalorizadas, não enquanto modelos 
a serem adotados, mas enquanto experiências históricas que a 
nenhum pretexto deveriam ser destruidas. Há quem chegue até 
mesmo a imaginar que os índios deveriam ser considerados os 
jardineiros do planeta, se esquecendo de que a 
responsabi I idade pela preservação da natureza é de todos e 
de que compete especialmente a nós - e não aos Índios - a 
reversão do processo de devastação. 

Por outro lado, a crise ambiental em que viv~mos 
tende a valorizar crescentemente as reservas de recursos 
naturais e bancos genét.icos ainda existentes, inclusive em 
muitas das terras indígenas do Brasi 1. Paralelamente, também 
se valoriza o conhecimento desta diversidade biológica que 
muitas sociedades indígenas detêm, além de outras 
manifestações culturais, antes consideradas folclóricas ou 
atrasadas, mas que hoje revelam sabedorias impressionantes. 
Deve, pois, a lei, proteger estas reservas naturais, a 
autoria coletiva destas manifestações culturais, e o 
patrimônio intelectual destas- sociedades. Neste contexto, 
pode a lei harmonizar os projetos de futuro da nossa 
sociedade e das sociedades indígenas. 

Com. o objetivo de incorporar novos temas, vários 
capítulos foram inseridos ao PL 2057/91, dispondo sobre a 
propriedadé intelectual patenteável e não patenteável, 
direitos autorais, proteção ambiental das terras indígenas e 
condição para a exploração de seus recursos hídricos, 
provocando o Congresso Na~ional para que faça uma lei capaz 
de dar respostas aos novos desafios do mundo contemporâneo. 
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Não pretendemos aqui descer à análise das 
minúncias do projeto, que deverá ser feita através dos 
paineis temáticos a serem organizados por esta comissão. 
Vamos destacar alguns temas tradicionais aos quais o projeto 
dedica um novo tratamento, chamando a atenção dos senhores 
para que aprofundem as discussões dos mesmos nas próximas 
sessões. 

ªgn~~ .O projeto estabelece garantias especiais 
para a proteção de todos os bens materiais e imateriais das 
sociedades indígenas e para a vai idade dos atos e negócios 
jurídicos que os envolvam, e atribui às próprias cumunidades 
a administração do seu patrimônio. Também lhes assegura o 
direito de contratar terceiros para a e~ploração de recursos 
em suas terras, desde que o rendimento auferido reverta 
integralmente a elas mesmas, garantindo-lhes, assim, a 
exclusividade e a plenitude do seu direito de usufruto, nos 
1 imites da lei. São dadas condições básicas de autonomia 
econômica para que as sociedades indígenas superem as 
relações de dependência estabelecidas por exploradores 
ilegais, missões religiosas ou órgãos públicos. 

Terrªs_lndígena~~ O PL 2057/91 propõe que sejam 
regulados em lei os procedimentos necessários para o 
reconhecimento e a demarcação das terras indígenas. Até 
hoje, estes procedimentos têm sido regulados por atos 
uni laterais do Poder Executivo, que têm sido constantemente 
alterados a cada governo, parai isando e prejudicando 
esforços anteriores no sentido do reconhecimento das terras 
indígenas. Fixar em lei tais procedimentos si~nifica dar 
lhes perenidade e possibi I ita torná-los mais simples e mais 
ágeis, contribuindo, assim, para a superação do impasse 
histórico que atravanca o processo de reconh~cJmento. O 
projeto prevê ainda, uma via judicial alternati~a que possa 
suprir eventuais omissões do Poder Executivo, bem como 
dirimir pendências porventura existentes ent~e o poder 
público e as sociedades indígenas quanto aos I imjtes de suas 
terras. 

Ming~ã~iR~ A Constituição, nos seus .rtigos 49, 
XVI, 176, 1i e 231, s 3i e 7ê, dispõe sobre o 
aproveitamen~o dos recursos hídricos, potenciais energéticos 
e a pesquisa e lavra de minérios em terra& indígenas. 
Estabelece. a competência exclusiva do Congres&o Nacional 
para autorizar tais atividades nestas terras, condicionando 
as ao interesse nacional, à prévia audiência à~ comunidades 
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afetadas e à participação destas nos resultados da lavra, 
além de remeter à lei ordinária a definição de condições 
específicas para a ocorrência destas atividades e outros 
procedimentos. O Pl 2057/91 se propõe a regulamentar todos 
estes dispositivos. Atribui às riquezas minerais das terras 
Indígenas a condição de reservas nacionais de minérios, 
exploráveis segundo as necessidades do país, desde que as 
terras em questão se encontrem com sua situação fundiária 
regularizada e livres de conflitos, e regula os 
procedimentos necessários à efetivação dos preceitos 
constitucionais citados, propondo mecanismo I icitatório, 
audiência "in loco" às comunidades afetadas, e fixação de um 
percentual mínimo a que estas terão direito em relação ao 
resultado da lavra, sem prejudicar a aplicação de outras 
normas jurídicas pertinentes e não conflitantes. 

~~l2 __ Amhl~n!~~ Este capítulo estabelece a 
efetividade das normas jurídicas de proteção ambiental nas 
terras indígenas e a obrigação do Estado quanto a esta 
proteção, extensiva às atividades econômicas que, mesmo 
desenvolvidas fora destas terras, afetem as suas condições 
ambientais. Condiciona a criação de unidades de conservação 
nestas terras à anuência das comunidades ocupantes, que 
serão compensadas economicamente, de modo a serem 
desestimuladas a permitir a devastação ilegal dos seus 
recursos naturais por terceiros. Estabelece-se um 
procedimento visando a correção da superposição atualmente 
existente entre muitas unidades de conservação e terras 
indígenas, fato que tem gerado omissões e conflitos de 
competência entre os órgãos indigenista e ambiental quanto à 
sua proteção. 

NQ~ms~-E~nzl~~ Neste título, coerentemente com os 
seus pressupostos, o projeto enfrenta a questão dos crimes 
praticados contra os direitos e os bens das sociedades 
indígenas, com ênfase naqueles que resultam na ameaça ou na 
sua efetiva destruição física e cultural. Os crimes de 
genocídio, etnocídio, sócio-ambiental e de cooptação têm, 
pela primeira vez, a sua tipificação proposta no contexto 
desta lei. Figurando em lei, estas tipificações, por si 
mesmas, exercerão forte pressão para constranger tais 
práticas, e para bani-las do n~sso país, 

A primeira lei sobre os índios, que data da década 
dos 20, originou-se de um decreto do Poder Executivo. A sua 
reformulação, no início dos 70, deu-se por iniciativa do 
Poder Executivo. A história da legislação indigenista é 
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marcada pelo monópol iodo Poder EKecutivo, que responde, 
sol itar iamente, pelos seus sucessos e fracassos. Estes 
processos legislativos, hegemonizados pelo EKecutivo, 
ocorreram sempre no circuito fechado dos gabinetes, sem 
grandes discussões, sem o envolvimento da sociedade civi 1, 
dos Índios ou da opinião pública. 

A Assembléia Nacional Constituinte, de 87 e 88, 
rompeu com esta gélida tradição. Abriu as portas desta Casa 
a todos os índios, aos interessados na questão indígena e 
até aos inimigos dos índios. Acolheu todas as disputas e 
assimilou as pressões que envolvem o assunto, produzindo, 
sobre ele, a melhor lei da nossa história. O Capítulo •oos 
Índiosª foi aprovado por 497 votos no plenário da 
Assembléia. Foi um dos maiores, senão o maior quórum de 
aprova~ão de todo processo constituinte. 

Vários parlamentares, incluídos os autores do Pl 
2057/91, vêm, há tempos, questionando o Núcleo de Direitos 
Indígenas e outras organizaQões de apoio aos índios, sobre a 
responsabl I idade da sociedade civi 1, nesta etapa do processo 
de democratização do Brasi 1, de superar o s 1 imites da sua 
prática tradicional de denúncia e de capacitar-se para 
formular caminhos e soluções. Pediram mais: que fôssemos 
capazes de ir além das proposições genéricas, sempre bem 
intencionadas, e puséssemos os pingos nos is, se possí~el 
com artigos e parágrafos, enfrentando até mesmo as questões 
que nos dividem. 

Aceitamos a provocação! Não apenas eu e os três 
advogados que compõem a minha equipe de trabalho, dois 
funcionários e quinze pessoas, indígenas e não indígenas, 
que integram a Assembléia da nossa pequena organização. 
Enviamos minutas para consultar cerca de trezentas pessoas e 
organ i z a c õ e s de todo Br as i 1, recorremos a espec ia I i stas, 
fizemos reuniões, inclusive em algumas aldeias indígenas, 
participamos de seminários e painéis, e atendemos aos 
convites da comissão interministerial incumbida do assunto. 
Trabalhamos ao longo de todo o ano de 91, para entregar aos 
seus autores, em outubro passado, um projeto digno de honrá 
los, com todas as condições para gâ~ggyLª~-ª--g~!~ __ fQgg~ 
l~sl~lª!l~~~--~glª---~~lm~lLª--~~~---n2 __ IlQÃÃ2 __ n1~12Llã~--ª 
lnlQl2!l~2_!ggl~lã!lXã na formulação do mais importante 
instrumento jurídico infra constitucional regulador das 
relações entre as sociedades indígenas e a sociedade 
nacional. 

Assim sendo, o PL 2057/91 é também uma homenagem 
da sociedade civil ao Congresso Nacional, na sua luta pela 
c o n s o I i d a e;: ã o ·d a s s u a s p r e r r o g a t i v a s d e P o d e r L e g i s I a t i v o e 
de representa~te pol ftico das nossas gentes. PErseguimos e 
já atingimos este nosso grande objetivo político: entregar 
aos senhores o comando deste processo legislativo. 

Temos absoluta consciência de que o projeto não é 
perfeito. E nem é um tótem. Ele pode e deve ser 
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aperfeiçoado, e não há ninguém melhor do que os senhores 
para fazê-lo. Mas estejam certos de que os senhores estarão 
partindo de uma base conceituai e jurídica consistente, 
enriquecida pela contribuição que os outros dois projetos 
apensados, de iniciativa do Poder Executivo e da Igreja 
Católica, oferecerão a este processo. 

Quero concluir esta apresentação passando às mãos 
da senhora relatora a minuta que enviamos e todas as 
sugestões escritas que recebemos antes e depois da 
apresentação do projeto pelos SRs. Deputados Aloísio 
Mercadante, Fábio Feldman, José Carlos Sabóia, Nelson Jobim 
e Sidney de Miguel. Algumas já estão incorporadas ao 
projeto. Outras, que recebemos mais recentemente, também 
incorporaríamos, se pudéssemos. Outras, ainda, nós 
preferimos não incorporar, mas gostaríamos que também fossem 
consideradas por V. Excia. Lamentavelmente, recebemos 
muitas outras sugestões que nos foram transmitidas oralmente 
ou por telefone, e não pudemos registrá-las para incluí-las 
nesta entrega • 

Obrigado pela atenção dos senhores. 

Sala das sessões, 24 de março de 1992. 
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