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Segunda etapa da Consultoria ao Banco Mundial sobre "Terras
Indígenas: Exploração de Recursos Naturais ( O Garimpo e a Atividade
Madeireira) e a Superposição com Unidades de Conservação
Ambiental.

SUMÁRIO: Introdução. 1. A Revisão Constitucional. 2. O Estatuto
das Sociedades lndigenas - Aprovação pela Comissão Especial e
Tramitação. 3.Visão Geral. 4. O Usufruto Exclusivo e o Patrimônio
lndigena. 5. A Atividade Garimpeira. 6. A Mineração. 7. A Exploração
Florestal. 8. A Incidência de Unidades de Conservação Ambiental
sobre os limites de Áreas lndigenas e a Proteção Ambiental. 9. O
Exercfcio do Poder de Polícia pelo Órgao lndigenista. 1 O. A Ocupação
de Terras lndlgenas por Terceiros.
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O presente trabalho
"Terras Indígenas: Exploração de
Madeireira) e a Superposição com
proposta encaminhada pelo Núcleo
Mundial.

constitui a segunda etapa da consultoria sobre
Recursos Naturais
(O Garimpo e a Atividade
Unidades de Conservação Ambiental", conforme
de Direitos Indígenas (NDI) e aprovada pelo Banco

A primeira etapa do trabalho se limitou a descrever as normas legais que
regulamentam
as matérias que são objeto da consultoria, apontando lacunas,
indefinições e contradições. Foram também descritas as propostas de reqularnentaçao
que se encontravam em processo de discussão no âmbito da Comissão Especial da
Câmara dos Deputados encarregada de reformular o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73),
cujos trabalhos se iniciaram em novembro de 91 e se estenderam até 28 de junho de
1994.
Decorridos mais de 1 O meses desde a apresentação da primeira etapa
do trabalho de consultoria (em 04 de novembro de 1993}, temos agora um quadro de
referências legais mais estáveis, uma vez que o processo de revisão constitucional já
foi concluído e a Comissão Especial criada pela Câmara dos Deputados já aprovou
projeto de lei que regula o novo "Estatuto das Sociedades Indígenas", embora este
dependa ainda de aprovação no Senado Federal. Em razão do prolongamento dos
trabalhos da Comissão Especial até 28 de junho de 1994 (conforme já apontado
acima), o NDI só teve condições de dar início à segunda etapa do trabalho a partir de
julho, concluindo-o no mês de setembro.

,'.
1. A Revisão Constitucional.

,,,,....,

O art.3° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aprovado
em 88, previa expressamente a realização de revisão constitucional, "após cinco anos,
contados da prornulqação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros

do Congresso Nacional, em sessao unlcameral",
O processo de revisão constitucional

iniciou-se formalmente em 6 de
outubro de 93, tendo o prazo regimental para sua conclusao se esgotado em 31 de
maio de 94. O saldo do processo de revisão constitucional chega a ser ridículo: apenas
6 emendas à Constituição foram aprovadas, entre as quais se destacam a que reduziu
o mandato presidencial de 5 para 4 anos e a que criou o Fundo Social de Emergência.
17 mil emendas haviam sido propostas, abrangendo os mais diversos temas.
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Falta de quórum, divergências, ausência de vontade política,
proximidade das eleições, obstrução de forças políticas contrárias à revisão, bem como
a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias de
corrupção no orçamento da União, são as principais razões apontadas para o fracasso
da revisão. Nos últimos dias do prazo, lideranças partidárias ainda tentaram chegar a
um acordo sobre a transferência da revisão para o próximo ano, sem sucesso.

-

Uma vez esgotado o prazo do processo especial de revisão
constitucional, quaisquer alterações na Constituição deverão observar as exigências
estabelecidas no art.60 do próprio texto constitucional Ou seja: futuras propostas de
emendas só poderão ser apresentadas por: 1) um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; 2) pelo Presidente da República; 3) por
mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federaçao,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. Já a
aprovação das emendas dependerá de 3/5 dos votos dos deputados e senadores,
separadamente, em dois turnos de votação.
Durante o processo de revisão constitucional, cerca de 90% das 150
emendas apresentadas que se relacionavam com os direitos indígenas pretendiam
suprimi-los ou restringi-los de alguma forma. Entre as emendas mais graves,
destacam-se aquela que visava impedir a demarcação de terras indígenas dentro da
faixa de 150 km de fronteira (que atingiria 161 terras indígenas); aquela que pretendia
condicionar a demarcação de terras indígenas à aprovação prévia do Congresso
Nacional e aquelas que pretendiam transferir as terras indfgenas para o domínio dos
Estados, bem como delegar a competência para o processo de demarcaçao a orqaos
estaduais , para citar apenas alguns exemplos.
Assim, o fracasso da revisão consolida os direitos constitucionais dos
índios. Continuarão as tentativas de emendar a constltuçao para restringir estes
direitos, mas, tomando-se em consideração os critérios constitucionais (art.60 da CF,
já citado) para a aprovação de emendas, é altamente improvável que haja condições
políticas para a aprovação de qualquer alteração relativa aos direitos indígenas favorável ou desfavorável.
2. O Estatuto das Sociedades Indígenas - Aprovação pela Comissão Especial e

Tramitação.
Com o término do processo de revisão, e a consolidação dos direitos
constitucionais indigenas, a Corntssão Especial da oarnere dos Deputados
encarregada de reformular o Estatuto do Índio (Lei 6.001/73) acelerou os seus
trabalhos, que culminaram com a aprovação, em 28 de junho de 1994, da proposta do
relator, Deputado Luciano Pizzato.
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A proposta do Relator, aprovada por unanimidade, substituiu os três
projetos de lei originalmente analisados pela Comissão Especial (- um deles foi
apresentado pelos deputados Alolzio Mercadante (PT-SP), Fábio Feldman (PSDB-SP)
e outros, e elaborado com a assessoria do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI); o outro
foi apresentado pelo Poder Executivo, e elaborado por um Grupo de Trabalho
lnterministerial coordenado pela FUNAI; e o terceiro foi apresentado pelo deputado
Tuga Angerami (PSDB-SP) e outros, e elaborado com a assessoria do Conselho
lndigenista Missionário - CIMI).
Esta Comissão Especial tem poder terminativo, o que significa que, não
havendo recurso formal para o Plenário, o projeto de lei proposto pela Comissão é
considerado aprovado pela Gamara dos Deputados e enviado ao Senado Federal. O
recurso depende de requerimento subscrito por no mínimo um décimo dos deputados
(51 ), conforme dispõe o art.58, § 2°, 1, da Constituição Federal, sendo improvável que
ocorra neste caso.
No Senado, o projeto será submetido a uma de suas comissões
técnicas, provavelmente a de Assuntos Sociais, e posteriormente ao Plenário. Se o
Senado aprovar emendas ao projeto da Câmara, estas serão analisadas e votadas
pela Câmara. Se forem aprovadas, incorporam-se à lei que será, então, encaminhada
à sanção presidencial. Se houver vetos do Presidente, o Congresso Nacional os
apreciará em sessão conjunta e poderá rejeitá-los pela maioria absoluta (50% + 1) dos
seus membros, conforme dispõe o art.ôô, §§ 4° e 5° da CF. Assim, é provável que se
tenha uma nova lei no decorrer de 1995. 1 (Anexo 1)

3.

o Estatuto das Sociedades

lndlgenas. Visao Geral.

O projeto aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados
institui o Estatuto das Sociedades Indígenas, com um total de 175 artigos, agrupados
em 8 títulos que se desdobram em 19 capítulos (Anexo li). A Comissão aprovou,
também, a proposição de um outro projeto de lei especffico para tratar da isenção de
tributos sobre rendimentos auferidos por comunidades indígenas, como exige a
Constituiçáo, destacando o tema anteriormente constante do projeto principal.
O projeto dispõe sobre temas tradicionalmente tratados pela legislação
indigenista, como a sítuaçao jurídica dos índios, suas terras e as responsabilidades
assistenciais da União, abordando-os, porém, sob o enfoque renovador da
1

Para maiores detalhes sobre o processo legislativo de revisão do Estatuto do Índio,
bem como sobre a participação do NDI neste processo, vide Anexo 1, intitulado "O
Processo Legislativo".
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Constituição de 88, e não sob o enfoque integracianista como o faz o Estatuto do Índio
(Lei 6.001/73) em vigor.

-

Incorpora, também, novos temas como o da proteção aos direitos
autorais e de propriedade
intelectual indígena, e o da proteção ambiental.
Regulamenta a exploração de recursos naturais das terras indígenas, enfrentando
difíceis questões como o garimpo, a míneraçao e exploração dos recursos florestais e
dos recursos hídricos. Também está regulamentada a incidência de unidades de
conservação ambiental sobre os limites de terras indígenas (De tais questões se falará,
com mais profundidade, nos capítulos específicos deste trabalho)
O projeto se propõe, também, a regulamentar em lei os procedimentos
para a oernaroaçao de terras indígenas e para a atuação assistencial da Uniao,
questões tradicionalmente normatizadas por portarias e decretos unilaterais e
revogáveis do Poder Executivo. Os procedimentos administrativos para a dernarcação
das terras indígenas estão previstos no projeto, desde a etapa da identificação dos
limites até a sua homologação. Haverá prazos para o encaminhamento de cada
procedimento, e somente o ato homologatório, de competência do Presidente da
República, nao será praticado pelo órqao indigenista. Haverá critérios de transparência
quanto à definição de limites, que serão discutidos em audiência pública. As
comunidades indígenas disporão de instrumentos legais para deflagrar o processo de
demarcação das suas terras nos planos administrativo e judicial. Elas poderão instruir
e propor a delimitação das terras e os juízes federais, quando provocados, suprirão
eventuais omissões do Executivo em qualquer das fases da demarcação. Ficam
definidas com maior clareza as categorias de terras indígenas tradicionais e
reservadas, assim como o alcance e as implicações jurídicas dos direitos territoriais
inscritos na Constituição.
A proposta da Câmara revoga o dispositivo do Código Civil que aplica
aos índios ("Silvícolas") o instituto jurídico da "tutela", deixando de considerá-los como
"relativamente capazes", e estabelecendo vários outros instrumentos de proteção
especial pela União Federal aos direitos das sociedades indígenas e de seus
membros. Em lugar de revogar simplesmente a tutela, promovendo uma
"emancipação" dos índios, como a pretendida no passado por interesses antiindígenas, o projeto superou-a, substituindo este instrumento de proteção a indrvlduas
por um conjunto de outros, que têm como enfoque básico desta proteção os direitos e
bens coletivos das sociedades e comunidades indígenas. A sítuaçao jurídica dos
índios evoluiu da condição de indivíduos pouco capazes para a de membros de
sociedades diferenciadas, detentoras de direitos especiais a serem protegidos nas
suas relações com a sociedade-estado nacional.
Passam a ser detalhadamente protegidas em lei as obras e
conhecimentos tradicionais indígenas, em dois capítulos dedicados à proteção da
SHIS QI 11 Bloco K Sobreloja 65
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propriedade intelectual indf gena, que dividem a matéria em duas questões
fundamentais: 1) proteção à propriedade industrial (através da concessão de patentes
e registros industriais sobre produtos desenvolvidos com base em conhecimentos
tradicionais indigenas); 2) proteção aos direitos autorais, de natureza coletiva, das
comunidades indígenas (sobre suas composições musicais, obras artesanais,
desenhos, obras arquitetônicas, etc.) O projeto estabelece as necessárias ressalvas à
utilização didática e cientffica, especialmente antropológica, dos conhecimentos
indígenas, de modo a não cercear a produção de conhecimento sobre as sociedades
indfgenas e o desenvolvimento das suas relações culturais com a sociedade nacional.
Ficam protegidos também os recursos biogenéticos existentes em terras indígenas do
assédio de terceiros para fins comerciais ou industriais.
As ações assistenciais de governo nas áreas de saúde, educação e
atividades produtivas serão implementadas a partir das diretrizes fixadas por
comissões de âmbito nacional compostas por representantes dos órgãos
governamentais pertinentes, das organizações indígenas e da sociedade civil. O
projeto contempla a figura dos distritos sanitários e escolares indfgenas, em cujo
âmbito deverão ser implementadas as ações de saúde e de educação.
Há, ainda, um título dedicado às normas penais, onde estão referidos
dez tipos de crimes contra índios, com suas respectivas penas e condições
agravantes. Matar membros de um mesmo grupo indígena, provocando o seu
extermfnio total ou parcial, ou pondo em risco a sua existência, implica para os
culpados em recíusão de vinte a trinta anos. Não havendo intenção dos mesmos, se
prevê detençao de três a doze anos. Entre outros, há previsão criminal nos casos de
apropriação, para fins comerciais, de conhecimentos tradicionais indígenas e de
recursos genéticos das terras indígenas, sem o prévio consentimento das
comunidades envolvidas.
4. o Estatuto das Sociedades lndlgenas. o Usufruto Exclusivo e o Patrimônio
lndigena.

consequências

O conceito constitucional de usufruto exclusivo tem profundas e diretas
sobre qualquer análise jurídica que se pretenda fazer sobre a

exploração de recursos naturais em terras indfgenas, bem como sobre a incidência de
unidades de conservação ambiental sobre os seus limites. Sendo a Constitulção
Federal a fonte primária de todo e qualquer direito, e o paradigma fundamental de toda
legislaçao ordinária, torna-se fundamental lembrar o conceito de usufruto exclusivo,
assim delineado pela CF:

r».
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"Art.231 -

§ 2° - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto
exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas
existentes."

"'"'·

Na primeira etapa deste trabalho de consultoria, dissertamos sobre as
controvérsias que envolviam a extensão e conteúdo exatos do conceito de usufruto
exclusivo, entendendo alguns que este implica na impossibilidade de se autorizar
terceiros a promover a exploração de recursos naturais, ainda que com seu
consentimento, pois isso implicaria na transferência do usufruto. Explicamos a posição
defendida pelo NDI, no sentido de que o usufruto exclusivo deve ser sempre entendido
como uma proteção especial, e não uma restrição, e que, portanto, não implica em
que o usufrutuário deve gozar direta e imediatamente dos bens. Significa apenas que o
usufrutuário não pode alienar definitivamente o seu uso ou fruiçao2. Explicamos
também que as únicas exceções ao usufruto exclusivo dos índios sobre suas riquezas
naturais referem-se às possibilidades de mineração por terceiros e de aproveitamento
de recursos hldricos (previstas no art.231, § 3° da CF), bem como as hipóteses de
"relevante interesse público da União", a serem reguladas por lei complementar
(conforme determina o art.231, § 6°). Falaremos mais adiante sobre as consequências
deste entendimento sobre a regulamentaçao da exploração de recursos naturais em
terras 1ndfgenas.
O projeto de "Estatuto das Sociedades lndlgenas", ao tratar "Do
Patrimônio Indígena" (Tltulo li, Capitulo I}, assim dispõe:

r-.

"Art.14 - Integram o patrimônio indígena:

r-.

li - o usufruto exclusivo de todas as riquezas naturais

do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras
indlgenas, incluídos os acessórios e os acrescidos e o
exercício de caça, pesca, coleta, garimpagem, faiscação e
cata."
Art. 43 - Não poderão ser objeto de atos ou negócios
jurídicos os direitos originários sobre as terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios, a posse permanente dessas terras e a

2

A fim de não repetirmos a mesma matéria, remetemos o leitor à primeira etapa deste
estudo, item 5, intitulado. "Usufruto Exclusivo".
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das reservadas e o usufruto das riquezas naturais do solo,
rios e lagos nelas existentes."

-

,-,

Vê-se, portanto, que o projeto endossa o entendimento de que usufruto
exclusivo significa uso e fruição intransferíveis a terceiros, ao estipular que o usufruto
nao pode ser objeto de atos ou negócios jurídicos. O projeto inclui ainda no conceito
de usufruto exclusivo a possibilidade de os índios exercerem a garimpagem, faiscação
e cata em suas terras, bem como a possibilidade de os índios explorarem os
acessórios do solo, no que se inclui a atividade madeireira (De acordo com o Código
Civil, art.43, 1, são bens imóveis "o solo com a sua superfície, os seus acessórios e
adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes") - Da
garimpagem e da atividade madeireira se falará em capítulos específicos.
O projeto também regula a titularidade do patrimônio indígena, assim
dispondo:
• Art.15 - São titulares do patrimônio indígena:
1 - a população indígena do País, no tocante aos bens
pertencentes ou destinados aos índios e que não se
caracterizem como sendo de comunidades ou sociedades
indlgenas determinadas.
li - a comunidade ou sociedade indígena determinada, no
tocante aos bens considerados disponíveis localizados na terra
indígena que ocupe, ou àqueles caracterizados como a ela
pertencentes.
Parágrafo único - Os bens adquiridos com recursos oriundos da
exploração do patrimônio indígena pertencem à comunidade
indígena titular do patrimônio explorado, independentemente de
estarem registrados em nome de um ou mais de seus membros
ou representantes."
Ou seja. os recursos naturais (florestais, minerais, etc. ) existentes em
uma determinada área indígena pertencem àquela comunidade específica, cabendo a
esta o seu usufruto exclusivo. Já o parágrafo único deste artigo, citado acima, tem a
clara intenção de evitar a apropriação individual de recursos oriundos da exploração de
um patrimônio coletivo, tal como já vem ocorrendo, em muitos casos, com lideranças

indlgenas que adquirem bens (casas, veículos, e outros bens de consumo), com a
retirada ilegal de madeira, a permissão de exploração garimpeira por terceiros, etc., .e
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registram estes bens em nome individual, sem que a sua comunidade tenha qualquer
participação. Llmita-se a ver o seu patrimônio, de natureza coletiva, explorado e
dilapidado. Este parágrafo único oferece a base legal necessária para que a
comunidade indígena prejudicada com condutas deste tipo possa reivindicar, inclusive
judicialmente, o efetivo uso e fruição de todos os bens e recursos pertencentes ao seu
patrimônio coletivo.Representa mecanismo importante para freiar condutas abusivas,
se acionado pela comunidade interessada.
O espírito deste parágrafo único é reforçado mais adiante no projeto,
desta forma:
"Art.44 ·
§ 1° · No regime de sucessão, havendo conflito entre os
herdeiros do índio falecido e membros da sua comunidade, a
esta pertencerão os bens do inventariado que tenham sido
adquiridos com a exploração do patrimônio indígena.

-·
r-.

-

§ 2° · Em todo processo de inventário que envolva bens inscritos
ou registrados em órgãos públicos, deverá o juiz dar ciência do
mesmo ao órgão indigenista federal, e ao Ministério Público
Federal."
Outra inovação importante do projeto consta de seu art.16, que atribui
expressamente à comunidade ou sociedade titular do património indígena a
administração dos bens que o constituem. Em seu parágrafo único, este artigo atribui
ao órgão indigenista a administração dos bens pertencentes a toda a população
indlgena do país, que não se caracterizem como pertencentes a comunidades
determinadas (conforme definição do art.15, I, transcrito acima). O órgão indigenista,
entretanto, só poderá administrar aqueles bens que pertencem a comunidades
determinadas mediante expressa delegação das mesmas, e, em ambos os casos,
deverá manter o arrolamento dos bens permanentemente atualizado, e proceder à
fiscalização rigorosa da sua gestão, mediante controle interno e externo. Estabelece
ainda o art.17 que cabe ao órgão indigenista federal "habilitar e oferecer meios para
que a comunidade indígena exerça a administração efetiva do seu património".
É de se ressaltar que o antigo Estatuto do Índio estabelecia princípios
bastante diversos no tocante à admlnistração do patrimônio indígena. Em seu art.42,
atribula tal tarefa ao órgão indigenista, embora estabelecesse que este deveria
"propiciar" a participação dos índios na "administração dos seus próprios bens", e que
lhes seria "totalmente confiado o encargo", quando demonstrassem "capacidade efetiva
para o seu exercfcio".
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Vê-se que a situação se inverteu. Segundo o projeto, os índios se
tomam os gestores principais de seu patrimônio, embora possam, se assim o
desejarem, delegar tal competência ao órgao indigenista, ou requerer a sua
assessoria. As três propostas de lei (elaboradas pelo Executivo, NDI e CIMI)
analisadas pelo Relator endossam este princípio, ainda que com algumas diferenças
entre elas. É de se destacar ainda que projeto de lei apresentado em separado pelo
Deputado Luciano Pizzato concede lsençao de tributos federais aos rendimentos
auferidos pelas comunidades indígenas em razão de atos negociais envolvendo seu
patrimônio3. (O antigo Estatuto do Índio já previa, em seu art.60, que os bens e rendas
da patrimônio indígena gozam de plena isenção tributária)

-

O projeto de "Estatuto das Sociedades Indígenas" aprovado pela
cornissao Especial também estabelece garantias especiais aos bens das
comunidades indf genas, a fim de protegê-las contra atos e negócios jurídicos lesivos
ao seu patrimônio, (tais como contratos para exploração madeireira, para
comercialização de outros produtos naturais, etc.) O projeto substitui o regime tutelar
estabelecido no antigo Estatuto do [ndio (Lei 6.001/73) por outro sistema de proteção.
A tutela, no decorrer de sua equivocada aplícação pelo órgao indigenista, deixou de
ser um mecanismo de proteção para se transformar em um instrumento de opressão
às comunidades indígenas. Por outro lado, a incapacidade relativa dos índios,
estabelecida pelo Código Civil (que, em seu art.6º os equipara aos pródigos e maiores
de 16 e menores de 21 anos), vinha impedindo a sua livre manifestação de vontade e
exercício de direitos. Assim, este regime legal foi substituído por outro sistema: a
responsabilidade objetiva da União por danos causados aos bens indígenas. Seu
objetivo é efetivar as garantias especiais aos direitos indlgenas sem implicar limitações
à capacidade jurídica dos índios. Vejamos como este sistema se traduz concretamente
em disposições legais do projeto:
"Art.42 - São nulos e extintos, não produzindo efeitos
jurídicos, os atos e negócios realizados entre índios e terceiros,
que tenham por objeto bens das comunidades indígenas,
praticados com dano a índio, comunidade ou sociedade
indígena.

3

Inicialmente, pretendeu-se elaborar um artigo, no próprio "Estatuto das Sociedades
Indígenas", que concedesse esta isenção. No entanto, em face do disposto no art.150,
§ 6°, da GF, somente lei federal específica pode conceder isenção de tributos - daí a
razão para a apresentação de um projeto de lei em separado. Ele seguirá a tramitação
legislativa ordinária, no Congresso Nacional, que é diversa da tramitação do "Estatuto
das Sociedades lndfgenas", apreciado e aprovado por uma Comissão especialmente
formada para este fim.
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§ 1 º- Podem os índios, suas comunidades e organizações, bem
como o Ministério Público Federal, ingressar em jufzo para
declarar nulos os atos e negócios a que se refere o caput deste
artigo e para obter a indenização devida.
§ 2° - A União responderá pelos danos causados a índio,
comunidade ou sociedade indígena por atos ou negócios a que
se refere este artigo, se houver concorrido por ação ou omissão
relativas ao exerc!cio das atribuições estabelecidas nesta lei,
podendo cobrar regressivamente do terceiro causador.

-·

Desta forma, quaisquer negócios envolvendo a exploraçao de recursos
naturais de terras indígenas gozarão de proteção especial, e as comunidades
indígenas poderão acionar a União diretamente para se ressarcir de danos causados
por negócios lesivos com terceiros, cabendo a esta promover a cobrança regressiva do
seu responsável. A responsabilidade da União Federal de "proteger e fazer respeitar"
todos os bens indígenas, estabelecida constitucionalmente (art.231, caput), ganha
dimensões mais concretas com os dispositivos transcritos acima, com evidentes
beneffcios para os índios. Tal proteção especial se justifica não só pelas peculiaridades
culturais das comunidades indígenas, que as tornam mais vulneráveis a induzimento a
erro ou fraude por terceiros, como também pela natureza pObllca do patnmoruo
indígena. Neste particular, o projeto incorpora proposta constante do projeto de lei
apresentado pelo deputado Aloízio Mercadante (e elaborado com a assessoria do NDI).
Além disso, as autoridades públicas da admirustraçao direta e indireta, e
seus funcionários, que tomarem conhecimento de ato ou negócio realizado por
comunidade indígena, ou seus integrantes, lesivos ao patrimônio indf gena, deverão,
no prazo de 1 O dias contados da ciência do mesmo, comunicar a sua reanzaçao ao
órgao indigenista federal, sob pena de responsabilidade. (arts.47 e 48).

5.

o Estatuto das Sociedades

lndtgenas e a Atividade Garimpeira.

Na primeira etapa deste trabalho de consultoria, dissertamos sobre a
expressa vedação constitucional ao desenvolvimento de atividades garimpeiras por
terceiros em áreas indígenas. Salientamos que a Oonstltuíção nao deixa margem a
dúvidas quando estatui que: "Não se aplica às terras indf genas o disposto no art.17 4,
§§ 3° e 4ou Ou seja, as terras indígenas foram expressamente excepcionadas e
excluídas da incidência das normas constitucionais que procuraram legitimar as
cooperativas de garimpeiros.
Atendendo às normas constitucionais, a própria Lei 7.805, de 18.07.89,
ao regular o regime de permlssão de lavra garimpeira, dispôs expressamente que:
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"art.23 - A permissão de lavra garimpeira de que trata esta lei: a) nao se aplica a terras
indígenas".
Repetindo o que já foi exposto anteriormente: o garimpo realizado por
terceiros em área indigena viola a Constituição independentemente da área,
circunstâncias e condições em que é realizado. Em se tratando de área indígena, ele
é sempre ilegal e inconstitucional. A garimpagem em terra indígena constituí crime,
sujeito a pena de reclusão de três meses a três anos e multa, de acordo com o art.21
da Lei 7. 805/89.
Como não poderia deixar de ser, o projeto de "Estatuto das Sociedades
Indígenas" também proíbe a garimpagem por terceiros em áreas indígenas, dispondo
que:

-

"Art.81 - A pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras
indígenas serão efetivadas, no interesse nacional, sob os regimes de
autorização de pesquisa e de concessão de lavra de que trata o Código
de Mineração, por empresa legalmente constituída no Brasil, nos termos
da Constituição Federal.
Parágrafo único - O aproveitamento de recursos minerais em
terras indigenas pelo regime de garimpagem é privativo dos
lndios, e poderá ocorrer nas áreas delimitadas para este fim por Portaria
conjunta do órqao indigenista federal, do Departamento Nacional de
Produção Mineral e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, dispensada a edição da Permiesao de
Lavra Garimpeira prevista na Lei 7.805, de 18 de julho de 1989."
Vê-se que o projeto não só exclui a possibilidade de garimpagem por
terceiros como também autoriza expressamente a garimpagem pelos próprios índios.
Supera, assim, definitivamente, quaisquer dúvidas acerca da viabilidade legal do
garimpo indígena. Este só poderá ocorrer em áreas previamente delimitadas em ato
administrativo, seguindo regulamentaçao e condições também específicas. A Lei
7.805/89, que cria o regime de permissão de lavra garimpeira, e as condições e
exigências nela estabelecidas não se aplicam às terras indígenas. A FUNAI, o DNPM
e o IBAMA deverão editar ato administrativo conjunto, estabelecendo as regras e os
procedimentos a serem observados pelas comunidades indígenas interessadas em
garimpar em suas próprias terras. Ou seja, o projeto de lei aprovado pela Cámara dos
Deputados se limita a abrir expressamente a possibilidade de garimpagem pelos
próprios índios, delegando a competência para sua regulamentação aos órqãos
administrativos técnicos.
A proibição da garimpagem por terceiros em áreas indígenas era ponto
de consenso entre os três projetos apresentados à Comissão Especial (elaborados
pelo NDI, CIMI e Poder Executivo), e prevaleceu no Substitutivo do Relator. Da mesma
forma, os projetos que foram elaborados pelo NDI e pelo CIMI também permitiam a
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garimpagem pelos próprios índios, embora sem prever as condições específica para
sua realização.
É evidente a distinção entre o tratamento constitucional conferido à
mineração e ao garimpo em terras indígenas. Se, por um lado, a mineração está
sujeita a condições específicas (de que se falará mais adiante neste estudo), por outro,
o garimpo por terceiros está proibido. Já o desenvolvimento de atividades garimpeiras
pelos próprios índios enquadra-se no conceito de usufruto exclusivo sobre recursos
naturais do solo, assegurado constitucionalmente aos índios (vide art.231, § 2°, já
citado acima). As únicas limitações impostas pela Constituição (art.231, §3°) ao
usufruto exclusivo e pleno das comunidades indígenas sobre as riquezas naturais
existentes em suas terras são a mineração (exploração por terceiros de recursos do
subsolo) e o aproveitamento de potenciais energéticos (que também pode ser
realizado por terceiros), ressalvados os casos de relevante interesse público da União.
Não poderá a lei ordinária criar restrições ao usufruto exclusivo dos índios sobre os
recursos do solo que nao estejam previstas na Constituiçao. 4

6. O Estatuto das Sociedades lndfgenas e a Mineraçao.

As atividades de mineração em terras indfgenas ficam subordinadas às
condições estabelecidas pela Constituição Federal e pela legislação mínerána e
ambiental. Já se disse que a garimpagem é privativa dos índios. As empresas de
mineração, por outro lado, poderão se habilitar à pesquisa e lavra minerais se
cumprirem um conjunto de condições e procedimentos fixados pelo Estatuto. São
regulamentados os procedimentos técnicos e administrativos no âmbito do Executivo,
a forma da consulta às comunidades afetadas e a da sua participação nos resultados
da lavra, e o processo para a prévia autorização do Congresso Nacional para a
concessão de direitos minerários em terras indígenas.
Entretanto, antes de se falar das condições específicas para a
mineração em terras indígenas, estabelecidas pela Constitui~~º (art.231, § 3°) e
regulamentadas no projeto aprovado pela Comissão Especial , devemos falar das
diversas restrições genéricas que a Constituição impôs à mineração, que se aplicam a
projetos minerários em qualquer ponto do território nacional
Na primeira etapa deste trabalho de consultoria, dissertamos com maior profundidade
sobre a distinção entre o tratamento legal e constitucional conferido à garimpagem e à
mineração em terras indígenas, no item "8. Da Garimpagem pelos Próprios Índios em
suas Terras", págs.45 e segs.
5
Para maiores detalhes sobre o processo de negociação que levou à adoção do texto
legal regulando a mineração em terras indígenas, sugerimos a leitura do Anexo 1, da
parte intitulada "Os Debates Fora do Congresso".
4
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De acordo com o seu artigo 20, XI, os recursos minerais, inclusive os
dos subsolo, são bens da União. O artigo 176 da CF, por sua vez, estabelece que as
jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais, constituem propriedade distinta
da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União.

,,.....,

O mesmo artigo garante ao concessionário a propriedade do produto da
lavra e estabelece, em seu § 1°, que a pesquisa e a lavra de recursos minerais só
podem ser realizados por brasileiros (natos ou naturalizados) ou empresa brasileira de
capital nacional, no interesse nacional, mediante autorização ou concessão da União.
Além disso, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado, e as
autorizações e concessões não poderão ser cedidas ou transferidas, total ou
parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente (art. 176, § 3°).
Obviamente, as exigências gerais à rníneraçao, descritas acima, se
aplicam às terras indígenas. E o que o projeto faz é regular as exigências especiais
para a mineração em áreas indfgenas. Vejamos: o procedimento estabelecido é o
licitatório (- o projeto usa, na verdade, a expressão "declaração de disponibilidade"),
para a escolha da empresa a ser autorizada a pesquisar ou minerar em terras
indígenas. Entendemos que o processo licitatório é uma boa solução encontrada pelo
projeto ( - que é endossada nas propostas elaboradas pelo NDI e pelo CIMI) .

,,-..,

,,-..,

!"'"'.

-.

A licitação é necessária não só para garantir que a mineração em área
indfgena seja realizada por empresa com a melhor capacitação técnica, como também
por aquela que apresente as melhores propostas de preservação ambiental e
prevenção de impacto sobre as comunidades indígenas . A licitação garante igual
oportunidade a todos os interessados em minerar em terras indígenas, bem como a
publicidade e transparência de seus atos. A sistemática do direito de prioridade
(adotada pelo antigo Estatuto do Índio), concedido àqueles que protocolam
primeiramente no DNPM o seu requerimento sobre determinada jazida, é incompátível
com as condições específicas de míneraçao em terras indígenas (art. 176, § 1 º da
CF).
É fato notório e sabido que o direito de prioridade gera uma verdadeira
"indústria" especulatória em torno de requerimentos protocolados no órçao minerário.
Muitas empresas técnica e financeiramente incapacitadas protocolam seus
requerimentos no DNPM com o objetivo único de obter direito de prioridade para
pesquisa e lavra em determinada área, a fim de mais tarde "negociar'' a cessão desse
direito a outras empresas. Essa prática especulatórla produziria efeitos catastróficos
em terras indígenas, aumentando enormemente as pressões sobre o Congresso
Nacional para que autorize, indistintamente, a exploração das riquezas minerais em
terras indígenas. Além disso, violaria, por completo, o espf rito restritivo da nova
Constitulção em relação à rnmeraçao em terras indfgenas.
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Assim se inicia o processo licitatório estabelecido pelo projeto: por
iniciativa do Poder Executivo, de ofício ou por provocação de interessado, as áreas
situadas em terras indfgenas delimitadas poderão ser declaradas disponíveis para fins
de requerimento de autonzaçao de pesquisa e concessão de lavra, mediante edital que
estabelecerá os requisitos a serem atendidos pelos requerentes.
Este edital deverá ser elaborado conjuntamente pelo órgao federal de
gestão dos recursos minerais e pelo órgão indigenista federal, com base em parecer
técnico conjunto, apoiado em laudo antropológico e geológico específicos,
caracterizando a área como apta à mineração. A íncorporaçao, pelo projeto, do laudo
antropológico como o meio mais adequado e científicamente correto para se avaliar
impactos de projetos econômicos sobre comunidades indígenas, nos parece de inteira
pertinência. Só através de um estudo antropológico dos usos, costumes e tradições de
um povo indígena, de seus traços culturais como um todo e de sua forma de viver, se
pode avaliar corretamente o impacto e as consequências a serem geradas pela
pesquisa ou rníneraçao em suas terras.

-

-·

O reconhecimento, pelo Poder Público, da imprescindibilidade do laudo
antropológico para se dirimir quaisquer dúvidas concernentes à ocupação indígena de
glebas de terras, já havia ocorrido no âmbito do Judiciário, através de importante
decisão do Tribunal Regional Federal da 1 a Região, da 3ª Turma (publicada no Diário
da Justiça de 06/08/90, pág.16633, envolvendo os índios Bororo, do MT). Nesta
decisão, foi reconhecido, expressamente, que "só um expert em Antropologia, um
especialista, pode dizer, com certeza científica" se determinados índios habitam
determinada gleba, de acordo com seus padrões culturais. Competia, portanto,
também ao Poder Legislativo, incorporar o laudo antropológico como subsídio
cientrfico para suas decisões.
Também o art.98, § 4° do projeto da Comissão Especial adota o laudo
antropológico específico como base para que o Departamento Nacional de Produção
Mineral possa sobrestar, por proposta do órgão indigenista federal, atividades
minerárias consideradas prejudiciais às comunidades indígenas afetadas.
A exigência de que o laudo antropológico seja específico, e elaborado a
partir de propostas minerárias específicas, também é de absoluta pertinência. A
grande diversidade cultural dos povos indígenas do Brasil inadmite generalizações e
exige que cada caso seja estudado separadamente, em laudos antropológicos
específicos. São cerca de 200 povos, distribuldos em 526 áreas tradicionais e que
falam cerca de 170 línguas diferentes - (conforme Carlos Alberto Ricardo, in "Quem
Fala em Nome dos Índios?", Aconteceu Especial 18, CEDI). Portanto, o Congresso
Nacional deverá estudar cada pedido de autorização separada e individualmente,
levando em conta laudo antropológico que defina as características culturais do povo
indígena afetado, o tipo de relacionamento que mantém com a sociedade envolvente,
as condições da área indígena afetada, as circunstâncias em que o projeto minerário
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será desenvolvido, etc. Cada caso é um caso, e o projeto não permite que o
Congresso expeça autorizações genéricas.

r-.

-·-

Já o edital elaborado conjuntamente pelos órgãos mineral e indigenista,
com vistas à abertura do processo licitatório, estabelecerá os critérios para habilitação
dos interessados e disporá sobre as condições técnicas, econômicas, sociais,
ambientais e financeiras necessárias, segundo o disposto no projeto. Entre estas
condições financeiras, necessárias à habilitação no processo licitatório, incluem-se o
pagamento às comunidades indf genas afetadas de: 1) renda pela ocupação do solo,
2) participação nos resultados da lavra, com percentual mínimo definido em lei.

É importante destacar que o projeto prevê, em seu art.86, que este
edital poderá, excepcionalmente, alterar estas condições (técnicas, econômicas,
financeiras, etc.) nos casos em que seja necessário viabilizar a participação de
empresas de mineração pertencentes às próprias comunidades indígenas ocupantes
da terra indígena objeto do Edítal. Este é um dispositivo de importância fundamental,
pois abre expressamente a possibilidade de que as próprias comunidades indígenas
constituam suas empresas de mineração e possam participar de processo licítatórío
destinado a obter a necessária autorização para minerar em suas terras. (Já que,
conforme salientado, os bens minerais pertencem sempre à União Federal, e não são
de usufruto exclusivo das comunidades indfgenas. Estas deverão, portanto, participar
de processo tioitatóno a fim de que possam usufruir dos benefícios econômicos da
mineração em suas terras). Caso esta possibilidade se viabilize concretamente (com a
constituição de direito e de fato de empresas mineradoras controladas por
comunidades indígenas), será um avanço na conquista de autonomia e de alternativas
econômicas para as comunidades indígenas.
Entretanto, quando se trata de requerimentos minerais de terceiros,
estabelece o projeto que a participação da comunidade indígena nos resultados da
lavra não poderá ser inferior a 2% (dois por cento) do faturamento bruto resultante da
corneroíaüzaçao do produto mineral, obtido após a última etapa do processo de
beneficiamento adotado e antes de sua transformação industrial. A fixação deste
percentual mínimo do faturamento mineral é fundamental para que se garanta às
comunidades indígenas uma participação econômica razoável nos lucros da
mineração. Quanto mais detalhada e específica for a lei regulamentadora, menor será
a possibilidade de fraude e burla à Constituição, em prejuízo das comunidades
indígenas.

r>.

-·

Pensamos que a lei deve estabelecer um percentual rnl nimo, ainda que
os contratos abram a possibilidade de negociações atendendo às peculiaridades de
cada caso concreto. Geralmente, as necessidades econômicas imediatas das
comunidades indígenas as coloca em condições extremamente desfavoráveis para
negociar benefícios com terceiros interessados em parcerias comerciais. Por isso, a lei
(de aplicação cogente) deve estabelecer parâmetros mínimos que os contratos devem
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observar a fim de que nao sejam flagrantemente lesivos e prejudiciais aos interesses
indígenas. (De qualquer forma, os índios poderão sempre responsabilizar diretamente
a União por atos lesivos ao seu património, conforme o princípio da responsabilidade
objetiva incorporado ao projeto, no art.42 e segs)

r,

-..

Nesta linha, o projeto estatui que o requerimento de concessão de lavra
deverá ser instruído com contrato firmado entre a empresa mineradora e a comunidade
indígena afetada, com a assistência do órgão indigenista federal, no qual fiquem
estabelecidas todas as condições para o exercfcío da lavra e o pagamento da
partlcípaçao dos índios nos seus resultados, bem como as responsabilidades das
partes. O contrato deverá, entretanto, sempre respeitar o limite mínimo de participação
estabelecido em lei. Além disso, o Ministério Público Federal acompanhará todo o
procedimento, representando ao Congresso Nacional na eventualidade de
descumprimento de qualquer dos termos e condições fixadas no ato autorizativo.
Já a audiência às comunidades indígenas afetadas -outra exigência
constitucional para a mineração - , deverá ser promovida pelo órgão indigenista
federal, porém estas contarão com a assistência do representante do Ministério
Público Federal, que atestará a legitimidade da manifestaçao de vontade dos índios.
Vê-se que o projeto prevê, em diversas fases do processo de concessão de lavra
mineral e de negociação com as comunidades indígenas, a assistência do Ministério
Público Federal - a quem compete defender os seus direitos e interesses (art.129, V).
O projeto amplia as formas de intervenção do Ministério Público Federal em relação à
questão indígena, para incluir a sua participação em procedimentos extra-judiciais.
Originalmente, a sua atuação se prende exclusivamente à propositura de ações
perante o Poder Judiciário.
O projeto estabelece, basicamente, uma tramitação administrativa a ser
observada antes de o Poder Executivo encaminhar o processo ao Congresso Nacional
para que este decida sobre a efetivação dos trabalhos de pesquisa e lavra, de acordo
com o disposto no § 3° do art.231 da CF. Caso seja concedida a autonzaçao, está
será formalizada por decreto legislativo, cabendo ao Departamento Nacional de
Produção Mineral a outorga do alvará de pesquisa mineral.
Já os requerimentos de pesquisa mineral incidentes sobre terras
indfgenas, protocolados no DNPM antes da promulpaçao da Constituição, poderão ser
validados se atenderem às condições da lei, assegurando-se às empresas habilitadas
o direito de prioridade para o fim de negociar com a comunidade indígena envolvida,
direito este que ficará prejudicado na hipótese da negativa dos índios6. Os
6

.,,...,

33,5% da extensão total das áreas indígenas na Amazônia já foram objeto de
requerimentos de mineradoras ao DNPM. São 560 alvarás de pesquisa mineral já
concedidos e 1685 requerimentos ainda no DNPM, todos incidentes sobre áreas
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requerimentos protocolados entre 5 de outubro de 88 (data da promulçaçao da nova
Constituição) e a data de vigência do projeto de lei serão indeferidos de plano pelo
diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral. (Por uma razão muito simples:
a nova Constituição mudou as regras legais para a concessão de direitos minerários
sobre terras indígenas, ao atribuir ao Congresso Nacional competência exclusiva para
autorizar a pesquisa e a lavra mineral em terra indígena (art.49, XVI), destituindo, por
consequência, o Departamento Nacional de Produçao Mineral (DNPM) de poder
decisório sobre a matéria).
Finalmente, o projeto também regula o aproveitamento de recursos
hídricos de terras indígenas, sujeito, por disposições constitucionais, às mesmas
condições estabelecidas para a mineração (reguladas no art.231, § 6°). Dispõe o
projeto que o aproveitamento de recursos hídricos deverá ser precedido de autorização
do Congresso Nacional, observadas as mesmas condições e o procedimento
estabelecidos para a mineração em terras indígenas, através dos órgãos federais
responsáveis, especialmente no tocante à elaboração de laudo antropológico e
relatório de impacto ambiental, ao processo licitatório e sua subordinação a contrato
escrito entre a empresa interessada, pública ou privada, e a comunidade indígena
(art.101 ).

-·
-

Estabelece ainda que, no que couber, deverá ser aplicado ao
pagamento de comissão às comunidades indígenas (pelo aproveitamento de seus
recursos hídricos) o disposto nos art.84 e 85 (que regula o pagamento de renda pela
ocupação do solo e a participação das comunidades indígenas correspondente a, no
mínimo, 2% do faturamento bruto das atividades minerárias desenvolvidas em suas
terras).
Finalmente, estatui o projeto que, quando o aproveitamento de recursos
hídricos em terras indf genas implicar a perda da ocupação, do domínio ou posse da
terra pelas comunidades indígenas, o Poder Público é obrigado a ressarci -Ias com
novas terras de igual tamanho, qualidade e valor ecológico, e a indenizá-las pelos
impactos sofridos. Quando a perda for de parte da área indígena, a reposição deverá
ser em terras contíguas às remanescentes. Neste particular, acata proposta constante
indígenas, segundo levantamento realizado pelo CEDI (Centro Ecumênico de
Documentação e Informação) e pela CONAGE (Coordenação Nacional dos Geólogos)
em 1986 e atualizado em 1987. Não se sabe ao certo quantos destes requerímentos
preenchem os requisitos mínimos exigidos pela legislaçao mineral para serem
considerados pelo DNPM. Apenas oito dos 560 alvarás foram cancelados oficialmente.
Estima-se que esses 33,5% da extensão total das áreas indígenas representam, na
verdade, a quase totalidade das áreas em que há possibilidade conhecida de
ocorrência mineral. Portanto, se os requerimentos protocolados pelo DNPM antes da
nova Constituição não tiverem que se submeter às exigências especiais estabelecidas
no projeto de lei, pouca eficácia concreta terá este.

,-.
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do projeto elaborado com a assessoria do NDI. O antigo Estatuto do índio previa,
genericamente, em seu art.20, §3°, que nos casos de "remoção de grupo tribal" de
suas terras tradicionais, deverá ser destinada à comunidade indígena removida "área
equivalente à anterior, inclusive quanto às condições ecológicas".

7. O Estatuto das Sociedades lndtgenas e a Exploração Florestal.
Em relação à exploração florestal, é de se salientar que todas as
contradições existentes entre as disposições do antigo Estatuto do Índio e do Código
Florestal, apontadas na primeira etapa deste trabalho de consultoria, ficam superadas
com o projeto de "Estatuto das Sociedades Indígenas" aprovado pela Cormssao
Especial. As disposições do antigo Estatuto do índio são expressamente revogadas
pelo novo projeto de lei, e as disposições do Código Florestal contraditórias com o
novo projeto também estão implicitamente revogadas, uma vez que a lei especial
revoga a genérica.

-

-

""'·

O projeto prevê expressamente a possibilidade de que as comunidades
índfgenas explorem os recursos florestais existentes em suas terras, através de
"manejo florestal em regime de rendimento sustentado", desde que através de
empreendimentos integralmente coordenados e implementados por comunidades
indígenas, nas respectivas áreas que ocupam, ou por suas organizações, sob um
rigoroso conjunto de condições técnicas, ambientais, de fiscalização e de aplicação
dos recursos obtidos. Estas condições não se apücarao quando tratar-se de
aproveitamento para fins de subsistência, como para a construção de barcos ou
habitações tradicionais. Sob outros critérios mais flexíveis, os f ndios poderão aproveitar
economicamente madeiras de cultivo, desde que nao estejam vinculadas à reposição
florestal.
Algumas regras básicas para a exploração florestal em terras indlgenas
referem-se à exigência de que a terra indígena tenha os seus limites oficialmente
declarados e esteja livre de turbação por terceiros, a limitação da área objeto da
exploração a no máximo 20% do total da terra indígena, e a realização de prévio
zoneamento ecológico integral da terra indfgena, especificando a parte a ser explorada,
definindo as áreas por eles habitadas em caráter permanente, as imprescindíveis à
preservação dos recursos naturais necessários a seu bem estar, e as necessárias à
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (de acordo
com o conceito constitucional de terra indígena, definido no art. 231, §1 º) Já a
comercialização de madeira desvitalizada existente em áreas indígenas, estará
condicionada a perícia técnica efetuada pelos órgãos indigenista federal e de proteção
ambiental da União, que atestarão que sua desvitalização não foi intencional.
Estabelece ainda o projeto que o Ministéno Público Federal poderá determinar, a
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qualquer tempo, a reaüzaçao de perfelas para atestar o cumprimento das condições
estabelecidas para as atividades florestais

-

As condições exigidas para o desenvolvimento de atividades florestais
são suficientemente claras, e nos parecem dispensar maiores comentários, estando
reguladas nos arts 104 e seguintes do projeto aprovado na Comissão Especial.

8. O Estatuto das Sociedades Indígenas, a Incidência de Unidades de
Conservação Ambiental sobre os limites de Áreas lndlgenas e a Proteção
Ambiental.

,-.,
/"""".

-·

-

-
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Na primeira etapa deste trabalho de consultoria, discorremos
longamente sobre a natureza jurídica das terras indígenas, e sobre o caráter originário
dos direitos que as comunidades
indígenas têm
sobre suas terras
7
tradicionais. Explicamos as consequências legais do § 6° do art.231 da CF, que
declara a nulidade e a extinção de todos os efeitos jurídicos de atos que tenham por
objeto o domínio, posse, ocupação e exploração de recursos naturais das terras
indígenas. Ou seja: são nulos quaisquer atos oficiais que criem unidades de
conservação ambiental incidentes sobre terras indígenas, total ou parcialmente, por
expressa disposição constitucional, e por violarem flagrantemente o usufruto exclusivo
assegurado às comunidades indígenas também pela Constituição Federal.
Seguindo esta linha de entendimento, o projeto (em seu art.114 e seqs.)
condiciona a criação de unidades de conservação ambiental em terras indf genas "à
iniciativa das comunidades indf genas que as ocupam", através da formalização de "ato
firmado entre elas e a instância do Poder Público interessada". Estabelece ainda que
este ato deverá "prever as formas de compensação às comunidades indígenas pelas
restrições decorrentes do estabelecimento destas áreas e a eventual participação em
receitas."Além disso, o projeto estatuí que a compensação (às comunidades
indígenas) se fará preferencialmente através da viabilização de programas visando a
auto-sustentação econômica das comunidades indígenas, e que o estabelecimento de
áreas destinadas à preservação ambiental em nenhuma hipótese prejudicará o livre
trânsito dos índios em suas terras.
Finalmente, o projeto estabelece que as unidades de conservação já
existentes, parcial ou totalmente incidentes em terras indígenas, deverão submeter-se
7

Vide, a respeito, os itens "Terras Indígenas: 1. Natureza
Direitos Originários. 2. Atos Oficiais de Reconhecimento. 3.
outros Atos Jurfdicos incidentes sobre seus limites.", e,
Superposição de Unidades de Conservação Ambiental com
primeira etapa deste estudo.
SHIS QI 11 Bloco K Sobreloja 65
Fone: 248-2439 / 248-5412 Fax: 248-6420
CEP: 71625-500 Brasília DF

e Garantias Jurídicas.
Nulidade de T!tulos e
ao final, o item "9.
Terras Indígenas.", da

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS

ao procedimento descrito acima - dentro do prazo de um ano após a promutgaçao da
lei- , sendo gue a impossibilidade de negociação ou autorização das comunidades
indfgenas implicará na retificação dos respectivos limites, excluindo-se a parte
incidente sobre as terras por elas ocupadas. (art.115)

-·-

Em outras palavras: de acordo com as regras legais estabelecidas no
projeto, as unidades de conservação ambiental só poderão ser criadas dentro dos
limites das áreas indígenas com a autorização das comunidades detentoras de sua
posse permanente e do usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas existentes. Esta
autorização será concedida pelas comunidades indígenas mediante alguma forma de
compensação pelas restrições que passarão a sofrer em relação ao aproveitamento
econômico de suas terras, através de negociação com a instância do Poder Público
interessada na criação da unidade de conservação ambiental. Naqueles casos em que
as unidades de conservação já foram criadas, com limites incidentes sobre terras
indfgenas, o Poder Público deverá buscar alguma forma de acordo com as
comunidades indf genas afetadas, mediante compensação. Caso tal acordo não se
concretize dentro do período de um ano, contado a partir da promulgação do novo
Estatuto das Sociedades lndfgenas, deverão ser retificados os limites dos atos oficiais
que criaram as unidades de conservação, a fim de que sejam exclufdas porções de
territórios indígenas. Em relação a toda esta questão, o projeto aprovado na Comissão
Especial incorporou as principais sugestões contidas no projeto elaborado com a
assessoria do NDI e apresentado pelo Deputado Aloízio Mercadante (e outros). 8
É de se salientar que, de acordo com o novo Estatuto, as normas gerais
de proteção ao meio ambiente aplicam-se às terras indfgenas. Se a lei brasileira, por
exemplo, proíbe o corte da castanheira em todo o território nacional, então a proibição
também se aplica às terras indígenas. Da mesma forma, os espaços ambientais
estabelecidos genericamente pela legislação ambiental, sem delimitação ou
individualização específica (exemplos: matas ciliares, vegetação acima de 1.800 m de
altitude, etc.) não dependem de qualquer previsão especial ou compensação
econômica para que se apliquem às terras indfgenas. Tal proteção especial se aplica a
quaisquer terras, públicas ou privadas, incluindo as terras indígenas. Portanto, as
regras legais descritas nos parágrafos anteriores aplicam-se exclusivamente à criação
de unidades de conservação ambiental especialmente estabelecidas, como parques,
reservas, etc.

,-..,

Neste particular, é de se lembrar que o projeto aprovado estabelece, em
seu art.112, que: "A reserva legal a que se refere o Código Florestal e sua legislação
correlata deverá ser mantida nas propriedades limítrofes de terras indfgenas
8

O texto original do projeto do NDI , na parte em que regula esta matéria, está
transcrito no item 9. "Da Superposiçao de Unidades de Conservação Ambiental e
Terras lndfgenas", da primeira parte deste estudo, bem como as demais propostas
submetidas à consideração do Relator, deputado Luciano Pizzato.
SHIS QI 11 Bloco K Sobreloja 65
Fone: 248-2439 / 248-5412 Fax: 248-6420

CEP: 71625-500 Brasília DF

-

NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS

preferencialmente nas suas divisas junto a estas terras." A reserva legal é a área de
cada propriedade onde nao é permitido o corte raso, e, de acordo com o Código
Florestal, varia em cada regiao do pars, sendo de 50% da cobertura arbórea na região
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e de 20% em outras regiões do pais e
no Cerrado. Portanto, visando justamente proteger o entorno das áreas indígenas, o
projeto estabelece que a reserva legal deve ser preferencialmente conservada nas
regiões limítrofes com terras indígenas.
Em relação à proteção ambiental, o projeto estabelece, em seu art.109,
que qualquer agente, público ou privado, que pretenda desenvolver atividades
potencial ou efetivamente modificadoras do meio ambiente nas terras indígenas estará
obrigado a: 1) apresentar relatório de impacto ambiental, qualquer que seja o porte do
empreendimento; 2) formalizar contrato, anterior ao início de qualquer atividade, onde
se estabeleça a forma de compensação às comunidades afetadas; 3) executar
medidas de recuperação do meio ambiente degradado. Em seu parágrafo único, o
art.109 esclarece, entretanto, que tais atividades (potencial ou efetivamente
modificadoras do meio ambiente), quando realizadas em terras indígenas, "somente se
admitirão em caso de relevante interesse público da União, conforme previsto em lei".
A referência aos casos de exploração de recursos naturais "de relevante interesse
público da União" se deve ao disposto na CF:

"Art.231 § 6° - São nulos e extintos, nao produzindo
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o
domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos
nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da
União, segundo o que dispuser lei complementar ...."
As ressalvas à nulidade dos atos jurídicos que tenham por objeto a
exploração de riquezas naturais de terras indf genas, previstas no artigo constitucional
transcrito acima, ainda não foram regulamentadas por lei complementar (vide Anexo
l!l9 ). Embora tal lei complementar ainda não esteja aprovada pelo Congresso Nacional,
9

,.....\

O projeto de lei complementar, de nº 260, de 1990, apresentado pela mesa do
Senado Federal e por ele já aprovado, encontra-se na Câmara dos Deputados, e seu
relator é o deputado Tuga Angerami (PSDB-SP), que ainda nao apresentou parecer na
Comissao de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Tal projeto, que ainda
nao foi aprovado pela Câmara, caracteriza apenas três hipóteses como de "relevante
interesse público da Uníão", para o fim de regulamentar o art.231, § 6°: perigo
iminente de aqressão externa, ameaça de grave e iminente catástrofe ou epidemia, e
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ela se limitará a regular exceções à regra geral que sejam enquadráveis dentro do
conceito de "relevante interesse da União", e não dentro do conceito de "interesses
econômicos de particulares na exploração das riquezas naturais das terras indígenas"

,,....,

Ainda assim, o projeto de "Estatuto das Sociedades Indígenas" avança
nesta direção, prevendo as três exigências üá descritas acima) que deverão ser
observadas naqueles casos em que, em virtude de "relevante interesse da União", lei
complementar permita a exploração de recursos naturais por terceiros. A primeira
exigência (apresentação de relatório de impacto ambiental) é estabelecida no Capftulo
VI ("Do Meio Ambiente") da Constituição Federal, art.225, § 1 º, IV, para qualquer
"instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação
do meio ambiente", em qualquer ponto do território nacional. Não se trata, portanto, de
exigência específica para atividades em áreas indígenas. O projeto, entretanto, ao
requerer o relatório de impacto ambiental para "qualquer que seja o porte do
empreendimento", estendeu a amplitude de sua exigibilidade nas terras indígenas. A
Constituição (art.225, § 2°) estabelece também que "aquele que explorar recursos
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução
técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei". Vê-se que o projeto
estabelece a obrigatoriedade da recuperação do meio ambiente degradado nao só
para atividades minerais, mas para quaisquer atividades degradadoras, potencial ou
efetivamente. Além disso, estipula a obrigação de que seja através de contrato,
anterior ao início de qualquer atividade degradadora do meio ambiente, que se
estabeleça a forma de compensação às comunidades indígenas afetadas.
O projeto garante ainda a partlcipaçao do orçao indigenista federal na
definição da política de ordenamento territorial e de estratégias da ocupação de
regiões por projetos governamentais ou privados, sempre que haja interesses
indígenas envolvidos. Estabelece que a elaboração de projetos (para o
desenvolvimento de atividades produtivas) será feita com a comunidade envolvida,
respeitando-se sua organização social, seus costumes, crenças e tradições. Além
disso, constitui encargo da União, promover controle, educação e diagnóstico sócioambiental, com a finalidade de ''manutenção do equilíbrio ecológico das terras
indígenas e de seu entorno".

necessidade de exploração de riquezas naturais imprescindíveis à soberania ou ao
desenvolvimento nacional, inexistentes em outras regiões do País, ou caso existentes,
impossíveis de serem exploradas nas condições técnicas então conhecidas. O projeto
estabelece ainda que, quando se configure uma das três hipóteses de "relevante
interesse público da União", o Poder Executivo procederá ao levantamento do caso e o
encaminhará ao Congresso Nacional, que decidirá se é o caso de "relevante interesse
público da União", autorizando os atos do Poder Executivo e determinando cautelas e
providências necessárias.
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Estipula ainda que os atos nao autorizados que provoquem danos de
qualquer natureza às terras indígenas e seus recursos, sujeitarão o agente
responsável à obrigaçao de recuperar o dano, sem prejuízo de outras compensações e
sanções cabíveis (art.111 ). Na verdade, a Constituição Federal já prevê, em seu
art.225, § 3°, que "as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas ff sicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigaçao de reparar os danos causados."

-·

Finalmente, estabelece que o acesso e a utilização, por terceiros, de
recursos biogenéticos existentes nas terras indígenas, respeitará o direito de usufruto
exclusivo das comunidades indígenas, e dependerá de prévia autorização das
mesmas, bem como de prévia comunicação ao órgão indigenista federal (art.116). Já
em seu art.157 o projeto considera crime o "uso, comercial ou industrial, de recursos
genéticos ou biológicos existentes nas terras indígenas para o desenvolvimento de
processos ou produtos biotecnológicos, sem o prévio consentimento, por escrito, da
comunidade ou sociedade indígena que tenha a sua posse permanente".Assim, o
projeto dá o primeiro passo no reconhecimento dos direitos de comunidades indígenas
(e não só de Estados soberanos nacionais, como o faz a Convenção sobre a
Diversidade Biológica) sobre os recursos biogenéticos de seus territórios. A
regulamentação do acesso e uso dos recursos biogenéticos nacionais é de
importância estratégica para o país, mas ainda não fol aprovado qualquer projeto de lei
regulando a matéria no Brasil.
9. o Estatuto das Sociedades lndlgenas e o Exerclcio do Poder de Policia pelo
Órgão lndigenista.

I"'"'.

Não se pode deixar de mencionar ainda o importante avanço
representado pela inserção, no projeto, de uma definição mais precisa do poder de
polícia 10 do órgão indigenista. Embora o exerci cio do poder de polícia pelo órgão
indigenista já estivesse previsto na Lei 5.371, de 05/12/67, em seu art.1°, VII, e no
Decreto 92. 470, de 18/03/86, (art.1 º, IX), a ausência de sua regulamentação o tornava
10

"Poder de Polícia" é a faculdade de que dispõe a Administração Pública para
condicionar e restringir o uso e o gozo de bens, atividades e direitos individuais, em
benefício da coletividade ou do próprio Estado. Em outras palavras, "é o mecanismo de
frenagem de que dispõe a Administração Pública, para conter os abusos do direito
individual".segundo HELY LOPES MEIRELLES, in "Direito Administrativo Brasileiro",
Ed. Revista dos Tribunais, 14a.ediçao, pág.11 O. Este autor explica que o poder de
polícia seria inane e ineficiente se nao fosse coercitivo e não estivesse aparelhado de
sanções para os casos de desobediência à ordem legal da autoridade competente. As
sanções compreendem geralmente multas, interdição de atividades, embargos,
apreensões, etc.
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praticamente inócuo - principalmente no que se refere à aplicação de penalidades
administrativas aos transgressores da legislação indigenista e ambiental. O art.51
prevê: 1) a interdição, por prazo determinado, prorrogável uma vez, das terras
indígenas para resguardo do território e das comunidades ali ocupantes; 2) a proíbíçao
da entrada de terceiros e estranhos nas terras indígenas, se houver evidência de
prejuízo ou risco para as comunidades indígenas ali ocupantes, às quais se dará
ciência; 3) a apreensão de veículos, bens e objetos de pessoas que estejam
explorando o patrimônio indígena sem a devida autorização legal; 4) a aplicação de
multas e penalidades. Em boa hora veio a previsão, em lei, de tais penalidades
administrativas, uma vez que, reiteradas decisões dos Tribunais (principalmente do
Tribunal Regional Federal-1a. Região, em Brasília) vinham entendendo que só a lei,
em sentido formal e material (ou seja, aprovada pelo Congresso Nacional, e não por
autoridades administrativas), pode descrever tnrraçao e impor penalidades. Tais
decisões vinham anulando penalidades (interdições, apreensões, ete.) impostas pelo
JBAMA com base em portarias administrativas.
Estabelece ainda o art.51 do projeto de "Estatuto das Sociedades
lndfgenas", em seu § 1 º, que os veículos, bens e objetos apreendidos dentro de área
indfgena, em virtude de exploração ilegal do patrimônio indf gena, ncarao sujeitos à
pena de perdimento por dano ao patrimônio público. Além disso, sem prejuízo da ação
penal cabfvel, os bens apreendidos nestas circunstâncias, uma vez aplicada a pena de
perdimento, serão vendidos em hasta pública, e o produto da venda será depositado
em conta específica do órgão indigenista federal, para ser aplicado em benefício das
comunidades indígenas. Já o § 3° deste mesmo artigo obriga o órgão indigenista
federal a, no prazo de 60 dias contados a partir da promulqaçáo da lei (do Estatuto),
propor regulamentação do poder de polícia e dos procedimentos de fixação de
aplicação de multas e penalidades previstos, sem prejuízo de sua aplicabilidade
imediata.
Desta forma, melhor equipado juridicamente encontra-se o órgão
indigenista para reprimir as violações aos direitos das comunidades indígenas sobre o
usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes em suas terras. Posseiros,
garimpeiros e madeireiros flagrados ílegalmente dentro de áreas indígenas poderão ser
multados e ter os seus veículos, bens e objetos apreendidos e vendidos em hasta
pública, independentemente de sua responsabilidade penal e cível (que consiste no
ressarcimento dos danos causados às comunidades indígenas).
,,-.,

A fim de que se tenha um quadro mais nítido e geral das terras
indígenas brasileiras, o projeto, em suas "Disposições Fínais e Transitórias" (Título VIII
- artigo 170) determina que o orçao indigenista federal realize, no prazo de um ano a
partir da publicação da lei (o Estatuto), levantamento, com diagnóstico, de todas as
situações existentes de exploração ilegal das riquezas naturais em terras indígenas,
"visando as necessárias correções". Este levantamento parece ser de grande utilidade
prática, para que se possa estabelecer um programa de ações concretas para reverter
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o grave quadro de invasões de terras indf genas em todo o país. (Segundo
levantamento feito pela própria FUNAI, 84% das terras indígenas sofrem algum tipo de
ocupação ilegal por terceiros).
No tocante às competências do órgão indigenista, o Decreto nº 1.141,
de 19 de maio de 1994 (Anexo IV), que dispõe sobre "as ações de proteção ambiental,
saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas", introduziu
modificações em relação a estas, ao revogar os Decretos nº 23, 24 e 25, editados
durante o governo Collor. Estes decretos, essencialmente, delegavam a coordenação
das ações de saúde, as ações visando a proteção do meio ambiente em terras
indígenas e os programas e projetos de auto-sustentação dos povos indf genas à
Fundaçao Nacional de Saúde, à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da
República e ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, respectivamente. (Ou seja,
retiravam a responsabilidade pela coordenação e execução das mãos da FUNAI). O
que o Decreto nº 1.141/94 fez foi criar uma Comissão Intersetorial, encarregada de
desenvolver ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas das
comunidades indígenas 11, "mediante programas nacionais e projetas específicos , de
forma integrada entre si e em relação às demais ações desenvolvidas em terras
indfgenas, elaborados e executados pelos Ministérios da Justiça, da Saúde, da
Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, do Meio Ambiente e da
Amazônia Legal e da Cultura, ou por seus órgãos vinculados e entidades
supervisionadas, em suas respectivas áreas de competência legal."
Objetivamente, esta Comissão Intersetorial é presidida pelo
representante do Ministério da Justiça que, de acordo com o seu art.6°, §1 º, será o
Presidente da FUNAI. Ou seja, a Presidência ou a Coordenação das iniciativas oficiais
relacionadas com tais atividades passa a estar a cargo da FUNAI, e não dos
Ministérios respectivos. A matéria também é regulada pelo Estatuto, mas o governo
antecipou-se à sua aprovação, editando o referido decreto. Quando houver a
promulgação do Estatuto, a regulamentação da matéria será definitivamente
estabilizada.

1 O. O Estatuto das Sociedades Indígenas e a Ocupação de Terras lndlgenas por
Terceiros.
Na primeira parte deste estudo, dissertamos longamente sobre a
natureza jurfdica das terras indígenas, e sobre o caráter originário dos direitos que as
12.
comunidades indígenas têm sobre suas terras tradicionais
11

Já a Educação lndfgena, objeto do Decreto nº 26/91, permaneceu sob a
coordenação do Ministério da Educação.
12
A fim de evitar repetições desnecessárias, remetemos o leitor à primeira etapa desta
consultoria, itens 1., 2. e3
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Explicamos, basicamente, que as terras indígenas são bens públicos,
de domínio da União Federal, e que o processo demarcatório não dá nem tira direito,
apenas evidencia os limites das terras indígenas. Uma terra não adquire o caráter
indígena em função de um ato estatal reconhecendo-a como tal. A terra é indígena
desde sempre, originariamente. O Estado meramente reconhece este caráter, ao
promover a sua demarcação. Estes conceitos sao fundamentais para que melhor se
entenda as consequências jurídicas da ocupação de terras indígenas por terceiros.
Há diversas formas de ocupação de terras indígenas por terceiros. Entre
as mais frequentes, está a ocupação por garimpeiros, madeireiros e outros que
promovem a exploração ilegal dos recursos naturais existentes nas terras indígenas.
Evidentemente, nao se pode cogitar de qualquer direito a mderuzaçao em tais casos.
Juridicamente, não se pode sequer considerá-los "ocupantes" de áreas indígenas,
mas sim invasores, ou turbadores ilegais da posse indígena e violadores do direito
constitucionalmente assegurado às comunidades indígenas de usufruto exclusivo de
suas riquezas naturais. A responsabilidade civil - e criminal - por seus atos deve ser
apurada nos termos da lei.

-
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Há ainda os portadores de títulos incidentes sobre as áreas indígenas
Nos termos da Constituição Federal, artigo 231, § 6°, estes títulos são nulos de pleno
direito, e não produzem efeitos jurídicos. O próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar
a Ação Cível Originária nº 323-7/MG, reconheceu a nulidade de títulos incidentes
sobre a Área Indígena Krenak (acórdão publicado no D.J. de 08/04/94). É de se
ressaltar que o simples fato de que determinado ocupante de terra indígena é portador
de título incidente sobre seus limites não constitui prova de sua boa fé Esta deve ser
demonstrada e provada, e nunca presumida. O que determina a obrigação da União
Federal de indenizar ocupantes de terras indígenas pelas benfeitorias realizadas (e
nunca pelo valor da terra) é a comprovação de boa fé - repita-se - e não a
circunstância de ser ou não portador de título. Este é o critério estabelecido pelo
art.231, § 6º da Constituiçao Federal.
Os ocupantes de terras indf genas não são propriamente "impactados"
pelos atos de reconhecimento oficial do Poder Público (identificação, delimitação,
demarcação física e homologação). Estes atos só os atingem na medida em que se
encontram ilegalmente instalados (de forma eventual ou permanente) dentro dos
limites de um território indígena. As terras indígenas nao sao "criadas" pelos atos
demarcatórios. Estes meramente declaram seus limites, a fim de ilidir qualquer
alegação de desconhecimento por parte de terceiros. As terras de ocupação tradicional
indígena independem de demarcação ou de qualquer ato oficial de reconhecimento
para adquirirem este caráter.
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A Constituição Federal assegura às comunidades indfgenas direitos
originários sobre suas terras tradicionais, e estabelece um conceito claríssimo de terra
indígena (art.231, §1 º), a fim de permitir a sua identificação. Os atos oficiais de
reconhecimento têm natureza meramente declaratória, e jamais constitutiva - repita-se.
Em nada se assemelha o processo de demarcação de uma terra indígena com a
desapropriação de uma propriedade particular. Primeiramente porque as terras
indígenas já são bens públicos, por expressa previsão constitucional, e nao há como
se promover a desapropriação de bens públicos, que já integram o patrimônio da
União Federal. As terras indígenas são inalienáveis, indisponfveis, e os direitos que as
comunidades indígenas têm sobre estas são imprescritíveis, não sendo, portanto,
passíveis de prescrição aquisitiva (usucapião) ou de desafetação legal.
Em relaçao aos ocupantes de terras indígenas que consigam comprovar
a sua boa-fé, a obrigação constitucional imposta à União Federal é de indenizar as
benfeitorias Estes ocupantes não têm o chamado "direito de retenção", ou seja, o
direito de permanecer dentro da área indígena até receberem a indenização por
benfeitorias da União Federal. Eles devem desocupá-la de imediato, pois não há direito
de retenção sobre áreas indígenas, bens da União Federal, conforme já decidiu o
próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração na Açao Cível
Originária nº323-7/MG (-a questão é específicamente tratada nos votos dos Exmos.
Srs. Ministros Marco Aurélio de Mello e Francisco Rezek, do Pretório Excelso).

r-,

Nesta linha, o projeto de Estatuto das Sociedades Indígenas aprovado
pela Comissão Especial regula a matéria no Título IV ("Das Terras Indígenas), no
Capítulo li, que trata "Da oernarcaçao das Terras lndfgenas", dispondo expressamente
que: não se aplica aos ocupantes não índios em terras indigenas o direito de
retenção por suas benfeitorias. (art.68, parágrafo único). Desta forma, ficará
superada qualquer dúvida porventura ainda existente sobre a existência de qualquer
direito de ocupantes de terras indígenas a permanecerem dentro de seus limites até
serem indenizados por benfeitorias. A desocupação deve ser promovida de imediato,
dada a sua ilegalidade, e não pode estar condicionada a qualquer pré-requisito. É este
o espirita da Constituiçao e do projeto de lei aprovado.
O projeto prevê também, em seu art.68, caput, que, simultaneamente
ao procedimento administrativo de demarcação, o órgão fundiário federal promoverá o
reassentamento dos ocupantes não índios localizados nas terras indígenas, cabendo à
Unlao Federal indenizar as benfeitorias daqueles considerados de boa fé, nos termos
do §6° do art.231, da Constituição Federal.
É de ressaltar que o procedimento administrativo de demarcação, de
acordo com o projeto, continuará a ter várias etapas, e só se concluirá através do
decreto presidencial de homologação, posterior à demarcação física das terras

-.
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indígenas A mudança mais significativa do projeto em relação ao procedimento
demarcatório estabelecido pelo Decreto 22/9113 é o fato de que o ato de delimitação
deixa de ser da competência do Ministro da Justiça e passa a ser da competência do
presidente do órgao indigenista. Portanto, o reassentamento, de acordo com o projeto,
poderá ser feito em qualquer das fases do procedimento administrativo (identificação,
delimitação, demarcação física e homologação presidencial), inadmitindo-se, como se
verá a seguir, que a eventual omissão do órgão fundiário federal prejudique a
execução das obrigações legais e institucionais do órgão indigenista. O
reassentamento dos ocupantes não poderá, em hipótese alguma, prejudicar os
trabalhos de identificação, delimitação ou de demarcação ffsica das áreas indígenas,
fundamentais à definição de seus exatos limites, e a cargo do órgão indigenista.
O projeto é claríssimo, e não permite que a necessidade de
reassentamento dos ocupantes de boa fé implique em retardamento do processo
demarcatório, o que estimularia novas ocupações indevidas, ilegais e de má fé.
Assim dispõe:
"art.69 - O órqão fundiário federal deverá pnonzar o reassentamento
previsto no artigo anterior, inadmitindo-se que seja causa para o retardamento do
procedimento de demarcação da terra indígena".
Esta ressalva, estabelecida no projeto de lei, visa justamente impedir o
retardamento na definição dos limites exatos das terras indígenas, através de sua
demarcação física (-obrigação constitucionalmente imposta à União Federal). Este
retardamento criaria uma situação de instabilidade extremamente prejudicial aos
interesses indígenas e estimula a invasão e dilapidação destas terras por setores
econômicos locais contrários ao reconhecimento dos direitos originários das
comunidades indígenas sobre seus territórios tradicionais.

13

Para maiores detalhes sobre o tema, recomendamos a leitura do item 2. "Natureza
Jurldica dos Atos Oficiais de Reconhecimento das Terras lndfgenas", da primeira
etapa desta consultoria.
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ANEXOS

1. "O Processo Legislativo"
li. Texto aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados que dispõe
sobre o "Estatuto das Sociedades lndtgenas"
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Ili. Projeto de Lei Complementar regulando as ressalvas à nulidade dos atos
jurldicos que tenham por objeto a ocupação, o domlnio e a posse das terras
indlgenas, bem como a exploração de suas riquezas naturais {previsto no art.231,
§ 6° da CF)
IV. Decreto nº 1.141, de 19 de maio de 1994, que dispõe sobre as ações de
proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas para as comunidades
indigenas.
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ANEXO 1 - O PROCESSO LEGISLATIVO.
O processo de discussão sobre a revisão do Estatuto do Índio iniciou-se
durante o governo Collor, no inicio de 1991, com a constítuiçáo de uma comissão
interministerial para este fim. Deflagou-se, portanto, no âmbito do Poder Executivo,
tendo a Constltuíção recém promulgada como motivação jurídica e a proximidade da
UNCED-92 como motivação política. Sucederam-se reuniões públicas e restritas,
algumas
abertas à participação
de organizações
não-governamentais
e de
especialistas, nas quais foi esboçado um primeiro anteprojeto, criticado pela FUNAJ e
entidades. A FUNAI assumiu a coordenação do gíupo lntermtnisterial na gestao de
Sydney Possueio, esboçando outros dois anteprojetos. O NDI, que participou de
reuniões e encaminhou sugestões ao grupo de trabalho do Executivo, decidiu formular
o seu próprio projeto para intervir com maior objetividade e eficácia nas discussões e
negociações. Este processo desenvolveu-se ao longo do ano de 91, sendo que a
proposta do NDI foi a primeira a chegar ao Congresso em outubro daquele ano, trinta
dias antes do projeto do Executivo, tornando-se a referência principal no processo
legislativo. Em abril de 92, o CIMl também apresentou o seu próprio projeto. Os
Deputados Alolzlo Mercadante, Fábio Feldman, Sidney de Miguel, José Carlos Sabóia
e Neison .Jobim foram os autores do projeto formulado pelo NDi. Tuga Angerami e
cerca de cinquenta outros deputados foram os autores da proposta do CI M 1.

-

O Presidente da Càrnara determinou a formação de uma Comissão
Especial para dar parecer aos projetos, constituída por vinte deputados de vários
partidos políticos. O Deputado Domingos Juvenil foi eleito o seu presidente e designou,
mediante acordo partidário, a Deputada Teresa Jucá como relatora. O presidente da
FUNAI, o secretário executivo do NDI e o coordenador jurídico do CIMl foram
convidados para apresentar os respectivos projetos em sessão pública da Comissão e
seguiu-se a realização de várias audiências públicas, das quais participaram ministros
de estado, lideranças indígenas, representantes de outras entidades e especialistas no
tema. A relatora chegou a apresentar uma proposta substitutiva ao final de 921 antes
de tornar-se prefeita da cidade de Boa Vista, mas sua proposta não chegou a ser
votada. O Deputado Luciano Pizzatto substituiu-a na relataria.
A discussão dos projetos foi retomada no início de 93 com a realização
de novas audiências públicas. Porém, na medida em que se aproximava o mês de
outubro, quando se iniciaria o processo de revtsão constitucional, caía o nível de
interesse de parte do Congresso pela regulamentação dos direitos indfgenas com base
na Constituição de 88, e cresciam as artrculações entre setores anti-indlgenas com o
objetivo de alterá-la para prejudicar estes direitos. Foi somente a partir de abril de 94,
quando já não havia possibilidade de alterar os dispositivos constitucionais pertinentes,
e a revisão constitucional já havia se inviabilizado, que a Comissão Especial retomou
os seus trabalhos em ritmo de decisão. O relator, em versões sucessivas, apresentou o
seu substitutivo, intensificou as negociações entre as partes envolvidas, analisou cerca
de 170 emendas apresentadas pelos demais parlamentares e acolheu sugestões de
várias instituições, como o Ministério Público Federal e a Associação Brasileira de
Antropologia.
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Submetido à votação, o Estatuto das Sociedades Indígenas foi aprovado
por unanimidade. 18 destaques para votar dispositivos específicos em separado foram
retirados pelos seus autores para que o projeto fosse aprovado na íntegra, sem novas
protelações. Este resultado revela o êxito do relator em consensualizar
significativamente a extensa e complexa matéria sob o seu encargo.

OS DEBATES FORA DO CONGRESSO.
Durante os quase 3 anos de tramitação do Estatuto na Câmara dos
Deputados, aproveitando os longos hiatos do processo legislativo, inúmeras reuniões,
ocorridas em foros diversos, envolveram entidades interessadas em debates e
negociações sobre o assunto. 1 nicialmente, a díscussao avançou no âmbito interno das
organizaçõs que formularam propostas próprias, como o NO!, o CIMI, e a FUNAI.
Vale destacar que, pela primeira vez na história da legislação indigenista
brasileira, uma lei foi elaborada a partir de propostas concretas oriundas da sociedade
civil, da Igreja Católica e também do governo federal. As normas legais anteriores à
oonstltutçao de 88 sempre foram unilateralmente propostas pelo Executivo. Desta vez,
o Congresso pode considerar outras formulações, não se limitando a ratificar as
vontades dos governos.
Nas primeiras tentativas de entendimentos entre as partes surgiram
divergências acentuadas e discussões acaloraoas. No entanto, também surgiram
instâncias mediadoras, como a Comissão "lndios no Brasil", constituída pela Secretaria
de Cultura do Município de São Paulo durante o ano de 92. A seguir, o Ministério
Público Federal promoveu outra série de reuniões informais, ajudando as entidades a
buscarem denominadores comuns sobre os principais temas. Seguiram-se longas
reuniões diretas entre o NOI, o CIMI e a FUNAI, que permttirarn a superação e a
reformulação de pontos divergentes ou, pelo menos, a compreensão madura das
diferenças de concepção. Todos fizeram concessões quanto às suas propostas
originais e chegaram a produzir novas propostas, que sequer constavam dos projetos
apresentados à Câmara.
O texto relativo à mineração foi discutido em foro especifica, a partir de
uma proposta apresentada pelo Ministro das Minas e Energia à Comissão Especial, e
elaborada por técnicos do DNPM. Foram 15 reuniões, realizadas no DNPM, que
contaram com a participação deste, da FUNAI, do NO!, do CIMl, da CONAGE
(Coordenaçao Nacional dos Geólogos), da FNE (Federação Nacional dos
Engenheiros), do !BRAM (Instituto Brasileiro de Mineração) e de representantes de
empresas como a Paranapanema. Foram negociações difíceis, que exigiram
concessões importantes dos índigenistas, especialmente quanto à possibiiidade da
validação de requerimentos de pesquisa mineral anteriores a 88. Porém, foram obtidos
avanços no estabelecimento de uma sistemática própria para a concessão de direitos
minerários em terras indígenas, inclusive para empreendimentos dos próprios índios.
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Finalmente, os saldos acumulados destes varres processos de
discussão foram acolhidos e elaborados pelo relator, auxiliado pela assessoria
legislativa Ele promoveu uma nova série de reuniões com as entidades e incorporou
ao seu substitutivo praticamente todos os textos legais consensuados, arbitrando a seu
critério os pontos divergentes não superados. O relator promoveu consultas junto a
setores mais avessos aos direitos indígenas, entre parlamentares da bancada
amazônica e interlocutores da área militar. Introduziu no texto concessões ponderadas
a estes setores, fazendo incluir representação dos governos estaduais no grupo de
trabalho responsável pela identificação das terras indígenas e submetendo as
propostas de limites à audiência pública. Ressalvou as Forças Armadas da
necessidade de prévia autorização para ingresso em áreas indígenas situadas em
faixa de fronteira, permitindo a sua atuação na defesa do território nacional sem
prejuízos aos direitos dos índios. Estas concessões foram importantes para remover
resistências à aprovação do Estatuto.

DESAFIO.
O Estatuto das Sociedades Indígenas ainda nao é lei e será submetido
ao Senado e às etapas ulteriores do processo legislativo. Pode, ainda, ser
aperfeiçoado, havendo espaço para novas intervenções das lideranças e organizações
indígenas e de apoio aos f ndios, além de outros interessados. Porém, o trabalho até
aqui realizado já indica os contornos da nova lei e cristaliza formulações para as quais
dificilmente surgirão alternativas mais consensuais.
r.
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Supondo-se a sua aprovação nos termos atuais, o desafio estará na sua
implementação. O movimento indígena terá um papel fundamental na ampliação das
discussões e na divulgação entre os índios do conteúdo da nova lei As comunidades
já devem se preparar para ocupar os novos espaços que a lei oferece para o
fortalecimento da sua autonomia. As organizações de apoio provavelmente verão
ampliadas as suas possibilidades de atuação e as demandas de assessoria.
Porém, as conseqüências mais profundas da nova lei recaem sobre o
estado nacional, especialmente sobre o órgão indigenista. A superação da tutela e a
definição de responsabilidades específicas da União em cada vertente temática da lei,
colocam o órgão indigenista diante da urgência de uma reformulação geral da sua
estrutura, de uma ampla reciclagem dos seus quadros, incorporando-lhes novas
competências técnicas em diversas áreas de conhecimento e de atuação profissional.
Se a FUNAI for capaz de organizar e de enfrentar estas novas demandas, é previsível
o surgimento de uma órgão indigenista mais forte e mais plural. Se, no entanto,
prevalecer a acomodação corporativa e uma vísão isolacionista das novas demandas, a
FUNAJ poderá sucumbir diante da impotência para articular as várias interfaces da
questão indígena. O novo Estatuto das Sociedades Indígenas põe em dtscussão o
novo papel do estado frente aos povos indígenas, no exato momento em que o Pafs se
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aproxima de eleições gerais que redeãnirao
próximos anos .
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Duas outras instituições terão ampliadas as suas responsabilidades
frente aos direitos indfgenas. O Ministério Público Federal acumula algumas
competências extra-judiciais, e disporá de instrumentos de fiscalização e de atuação
quanto aos atos negociais praticados pelas comunidades indigenas e às hipóteses de
exploração de recursos naturais. O MPF acompanhará a FUNAJ na audiência às
comunidades indfgenas ocupantes de terras em que se pretende minerar. A
Associação Brasileira de Antropologia também terá novas responsabilidades, fazendose representar nas comissões setoriais de saúde e educação indfgenas. Antropólogos
credenciados pela ABA coordenarão os grupos de trabalho constitufdos pelo órgê.o
indigenista para identificar as terras indígenas. O laudo antropológico será exigido nos
procedimentos referentes à exploração de recursos naturais .
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os seus horizontes políticos para os

Evidentemente, o NDI não considera o Estatuto perfeito e nem viu
acolhidas muitas das sugestões que submeteu ao processo legislativo. Reconhece,
porém, que o projeto aprovado pela Câmara representa o denominador comum
passivei entre as diversas visões sobre a questão indfgena, e considera que as
discussões a respeito atingiram um novo patamar .
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