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Direitos Indígenas na Constituição 
Brasileira de 1988 

1. Introdução 

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de 
outubro de 1988, contém um capítulo específico sobre direitos indígenas (Capí 
tulo VIII - Dos índios, do Título VIII - Da Ordem Social, arts. 231 e 232), além de 
outras provisões esparsas que afetam direitos e interesses das populações indí 
genas, num total de 11 dispositivos. 

É a primeira vez que um texto constitucional dedica tal atenção aos direitos 
indígenas, Por si só, contudo, o fato pouco significa. Importante é constatar que 
o conteúdo destas provisões constitui um avanço conceituai importante em rela 
ção aos direitos dos índios. 

Esta redação não foi concessão gratuita do Congresso Nacional Consti 
tuinte. Foi uma conquista árdua das nações indígenas, que desde o início do 
processo, em 01 de fevereiro de 1987, mantiveram sucessivas delegações em 
Brasília, num lobby permanente junto aos senadores e deputados constituintes. 
A mobilização indígena foi possibilitada principalmente pela Igreja Católica, 
através do seu Conselho lndigenista Missionário, que durante este período con 
tribuiu com as despesas de transporte, providenciou hospedagem, alimentação, 
deslocamento urbano e assessoria aos índios. 

Ao lado da atuação decisiva dos próprios índios, destaca-se também o tra 
balho dedicado de várias organizações de apoio à luta indígena, que desdobra 
ram esforços para levar aos constituintes informações corretas sobre a situação 
dos povos indígenas no Brasil. 

Esta articulação nações indfgenas/ongs, evidentemente, enfrentou fortes 
adversários. O momento culminante deste confronto deu-se a partir de 9 de 
agosto de 1987, quando mineradoras privadas desencadearam através de alguns 
grandes jornais uma violenta campanha contra o CIMI, principalmente, mas 
atingindo também outras entidades. A campanha objetivava convencer a opinião 
pública, e os constituintes, de que a defesa dos direitos indígenas encobria uma 
estratégia destinada a internacionalizar a Amazônia brasileira e inibir a participa 
ção das mineradoras privadas no mercado internacional de minérios. Segundo 
as reportagens então publicadas, o CIMI estaria sendo financiado por cartéis mi 
nerários multinacionaisÍ1 l. 

Uma campanha desse porte, naturalmente, produziu impactos sérios. A 
redação pré-constitucional até então existente foi completamente desvirtuada, 

1 - Esta campanha, eventualmente, está por reiniciar-se. O Jornal ''O Globo" de 01/mar/89, publica declarações do 
Ministro do Exército, gen. Leónidas Pires Gonçalves, em que, valendo-se de documento Jâ sabidamente forjado, 
procura envolver o CIMI nas pretendidas articulações para mternacronallzar a Amazônia. O mesmo documento vol 
tou a ser citado pelo ministro em palestra proferida na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, 
em 19/abr/89. 
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exigindo novas estratégias que permitissem a recuperação do essencial. Neste 
momento, a atuação da Igreja ganhou novo relevo, possibilitando a adesão de 
segmentos de centro-direita no Congresso Nacional Constituinte, e ampliando a 
base parlamentar de apoio às reivindicações. 

A história resumida deste processo já foi narrada em outro texto(2), e de 
verá ser o tema de livro a ser brevemente editado(3). 

Neste texto, trataremos mais especificamente das novas referências cons 
titucionais brasileiras sobre os direitos indígenas, agora vigentes. 

li. As Terras dos índios 
Pela Constituição (art. 20, XI), as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios são consideradas propriedades da União Federal. O preceito passou a 
constar em textos constitucionais em 1967, e seu objetivo é impedir a alienação 
das terras indlgenas. Dentro do formalismo do direito brasileiro, considera-se 
incompatível com o instituto da propriedade qualquer restrição ao poder de dis 
posição inerente ao domínio. Por isso, entende-se ser inadequado atribuir aos 
índios a propriedade de suas terras sem, ao mesmo tempo, permitir a possibi 
lidade de serem vendidas. 

Por outro lado, se pertencem à União, as terras indígenas integram tam 
bém, por isso, o patrimônio público. Esta decorrência permite que sejam defen 
didas por qualquer cidadão, através da chamada "ação popular". 

Neste contexto, é errado supor que o fato de os índios não terem a pro 
priedade de suas terras implique prejuízo a eles. De fato, a menos que se enten 
da que os índios devam poder vender suas terras, a fórmula constitucional pre 
serva adequadamente os direitos territoriais indígenas. . 

A nova Constituição também definiu, com precisão, o que se deve entender 
por terras indígenas (art. 231, § 1 '?): 

São terras tradicionalmente ocupadas pelos Indios as por eles habitadas em caráter permanen 
te, as utllizadas para suas atividades produtivas, as imprescindiveis à preservação dos recursos am 
bientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução f(sica e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 
O conceito exige, portanto, quatro condições, todas necessárias, mas nenhuma, 
isoladamente, suficiente. As condições integrantes do conceito constitucional 
"terras tradicionalmente habitadas pelos índios" são (i) habitação permanente; 
(ii) áreas para atividades produtivas; (iii) áreas para a preservação ambiental; e 
(iv) áreas para sua reprodução física e cultural. Estas condições são submetidas a 
um critério. fundamental: os usos, costumes e tradições indlqenas, Aos índios foi 
reconhecido, assim, um papel determinante na identificação das terras que ocu 
pam. 

Estas terras são destinadas à posse permanente dos índios (art. 231, § 2'!), 
e são também inalienáveis e indisponíveis (art. 231, § 4'!). Isto significa que a 

2 -Cf. meu trabalho "Las Conquistas de las Naciones en la Asamblea Nacional Constltuyente dei Brasil', in "Hombre 
y Ambiente- EI punto de vista lnd1gena", ano li, ne 8. Quilo, Abya-Yala, 1988, pág. 43 e seg. 

3 - O CIMI deverá editar, ainda no primeiro semestre de 1989. livro do autor em que se documenla, com detalhes, a 
trajetôna das discussões sobre os direitos Indígenas no Congresso Nacional Constituinte. 

4 

constituição reconhece o caráter evitemo da posse indígena, ao mesmo tempo 
em que veda sua alienação, mesmo pela União Federal, proibindo também, que 
seja alterada sua destinação. Trata-se, como se vê, da repetição de preceitos que 
têm consequências idênticas. Julgou-se oportuna esta reiteração diante da ex 
periência histórica que evidencia o permanente desrespeito aos direitos territo 
riais indígenas. 

Os direitos dos índios sobre suas terras são imprescritíveis, afirmou tam 
bém a Constituição (art. 231, § 42), de modo que não os prejudica o decurso de 
tempo em que, por qualquer motivo, deixem de ser exercidos e/ou exigidos. 

Na mesma linha reiterativa, a Constituição afirma que são mdos e extintos, não 
produzindo efeitos juridicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domfnio e a posse das terras 
a que se refere este artigo(art. 231, § 5e), fulminando, portando, quaisquer pretensões 
alheias aos índios que tenham as terras destes por objeto. 

Estas terras, cumpre à União Federal demarcar (art. 231.caput),devendo 
concluir o processo em cinco anos, a partir da promulgação da Constituição (art. 
67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Os direitos dos índios 
sobre suas terras, porém, não dependem da demarcação. A demarcação é pro 
vidência administrativa que visa identificar com maior precisão as terras indíge 
nas, mas não tem o condão de constituir ou desconstituir direitos. 

O preceito constitucional de maior importância sobre as terras tradicio 
nalmente ocupadas pelos índios, todavia, é o que reconhece que o direito dos 
índios sobre elas é originário (art. 231, caput). 

Isto significa que a Constituição reconhece que os direitos territoriais indí 
genas precedem o Estado enquanto fonte de direito, exatamente por serem 
direitos anteriores ao próprio Estado. Coerentemente com esta compreensão, a 
expressão utilizada no texto constitucional, ao se referir aos direitos indlgenas, 
é reconhecer. Em outras palavras, se os direitos indígenas são anteriores ao Es 
tado, não cabe à Constituição senão reconhecê-los, sabendo-os pré-existen 
tes(4l. 

Claro que só reconhecer o direito pouco adianta. Por isso, a Constituição 
determina que a União Federal proteja e faça respeitar todos os direitos e bens 
indígenas (art. 231, caput). 

111. Recursos Naturais 
A Constituição estabeleceu que os índios têm usufruto exclusivo sobre as 

riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos existentes em suas terras (art. 231, 
§ 2'!), determinando também a nulidade e extinção dos atos que tenham por fi 
nalidade a exploração destas riquezas (art. 231, § se). 

Como se vê, foram excluídos deste usufruto as riquezas do subsolo, que fi 
cam sujeitas a regime especial. 

O usufruto indígena, como já pude advertirlêl, reveste-se de características 
especiais. Ao contrário do usufruto comum, tem caráter evitemo, é transmissível 

4 - A Constituição de 1988 resgatou, assim, o conceito de "lndlgenato", entre nós trabalhado pioneiramente por 
João Mendes Júnior i'Os Indígenas do Brazll, seus direitos lndlvlduaes e polftlcos", São Paulo, Typ. Henrnes Ir 
mãos, 1912, p. 56 e segs. Também em edição fa~slmllar pela Comissão Pró-lndlo de São Paulo, 1986). 
5 -Cf. "A Questão da mineração em Terras Indígenas", São Paulo, Comissão Pró-índio de São Paulo, 1985, pág. 
37138. 
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mortis causa, é exercido coletivamente e, embora incluindo coisas fungíveis, es 
tão os beneficiários isentos de caução. 

Em outras palavras, os índios têm pleno controle sobre as riquezas natu 
rais existentes nas terras que ocupam, exceto as do subsolo. 

No confronto de forças ocorrido durante o processo constituinte, o pro 
blema da exploração mineral nas terras indígenas avultou como fator de maior 
discordância. A fórmula conciliatória a que finalmente se chegou admite, em 
princípio, que os recursos minerais em subsolo de terras indígenas possam ser 
explorados por terceiros, embora sempre se exija que se trate de brasileiros ou 
empresas brasileiras de capital nacional (art. 176, § 1'2). A Constituição também 
previu lei específica que deverá dispor acerca das condições especiais exigíveis à 
atividade minerária em terras dos índios (idem), determinando, desde já, que 
somente o Congresso Nacional pode autorizar esta atividade (art. 49, XVI, e art. 
231, § 3Q). 

Para, contudo, apreciar requerimentos de exploração mineral em terras in 
dlgenas, o Congresso está obrigado a ouvir as comunidades afetadas (art. 231, § 
3'2), e estas têm assegurada a participação nos resultados da lavra (idem). 

Há quem veja nesta restrição ao usufruto indígena um retrocesso em rela 
ção às normas constitucionais anteriores. 

A Emenda nQ 1,de1969,emseuartigo 198 e parágrafos, afirmava que os ín 
dios tinham reconhecido o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais 
existentes nas terras habitadas por eles. Pontes de Miranda, ilustre jurista brasi 
leiro, já falecido, sustentava que este usufruto incluía os rnineraislêl, e já defendi 
a tese de que o termo terra, em sua acepção jurídico-constitucional, inclui o sub- 
solo(?). · 

A tese, porém, não chegou a ser submetida ao crivo judicial, embora tenha 
sido suficiente para obter, do então Ministro das Minas e Energia, a sustação da 
concessão de alvarás de pesquisa e lavra minerárias em terras indígenas. No de 
bate constituinte sobre o assunto, optou-se por uma redação explícita que, se 
retirou do usufruto exclusivo dos índios as riquezas do subsolo, por outro lado 
estabeleceu mecanismos rigorosos para a apreciação dos pedidos de mineração. 
O fundamental, nestes mecanismos, é sem dúvida o fato de se exigir a audiência 
das comunidades afetadas como condição para a autorização. 

Esta restrição ao mandato de representação do Congresso Nacional mere 
ce análise sob outro aspecto. 

Em sistemas representativos de governo, como o brasileiro, prevalece a 
delegação ou investidura da soberania do povo nas pessoas dos representantes 
eleitos. De fato, a soberania do povo manifesta-se apenas no ato da eleição, 
eclipsando-se até e próximo pleito(Bl, 

Na história constitucional brasileira, a Constituição de 1988 é a primeira a 
incluir um conjunto de mecanismos de exercício direto da soberania popular: 
plebiscito, referendo e iniciativa legislativa popular (art. 14). Todos eles, porém, 
resultaram significativamente relativizados. 

6 - "Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda no 1, de 1969", São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 
1972, tomo VI, pêg. 457). 
7 - "A Questão da Mineração em Terra Indígena", já citado. 
8 -Cf. Maluf, Sahld. ''Teoria Geral do Estado". f7! ed. São Paulo, Sugestões Lltsrártas, 1986. pág. 243/244. 
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O referendo e o plebiscito são autorizados ou convocados pelo Congresso 
(art. 49, XV), que portanto detém o nuto essencial ao seu exercício; os projetos 
de lei oriundos da iniciativa popular, serão apreciados pelo Congresso como 
quaisquer outros. Todos estes mecanismos, enfim, conquanto .previstos na 
Constituição, não podem ainda ser exercidos porque não existe a lei que os re 
gulamente, também prevista pela norma constitucional (art. 14). O exercício di 
reto de poder pelo povo não é, por isso, auto-aplicável. 

Ademais, ao discutir a lei regutamentadora destes mecanismos, mais uma 
vez o Congresso exercerá integralmente seu mandato, para decidir corno man 
datário as hipóteses e condições em que se submeterá ao crivo do mandante - 
eis-nos aqui diante de evidente subversão do princípio democrático. 

De qualquer maneira, esta foi a fórmula possível para a Constituição em vi- 
gor. 

Em relação à obrigação imposta ao Congresso de escutar as comunidades 
indígenas afetadas, no processo de apreciação de pedidos para exploração mi 
nerária nas suas terras, observa-se que a Constituição limitou desde logo o po 
der de representação do Congresso. A não auto-aplicabilidade do preceito, no 
caso, labora em favor dos índios, pois enquanto inexistir a lei prevista no pará 
grafo 12 do art. 176, nenhuma autorização poderá ser concedida. Tampouco a 
Constituição deixou ao nuto do Congresso resolver se ouve, ou não, a comuni 
dade afetada. Trata-se de imposição constitucional imperativa, cujo descumpri 
mento fulmina de nulidade a decisão congressual. 

Há, portanto, uma diferença importante que confere a esta hipótese de 
exercício direto de poder, pelas comunidades indígenas, uma força inexistente 
nos demais casos, apesar de a vontade dos índios não condicionar a decisão do 
Congresso. Já escrevi que a fórmula implica reconhecer, ainda que implicita 
mente, uma determinada alteridade política às sociedades indígenas, residindo 
aí o sumo remanescente de toda a discussão feita, durante o processo consti 
tuinte, acerca do conceito de nações indígenas(9), 

IV. Direitos Culturais 
Aos índios foram reconhecidos seus costumes, línguas, crenças e tradi 

ções, bens a que compete à União Federal proteger e fazer respeitar (art. 231, 
caput). A reprodução cultural das sociedades indígenas deve ser considerada na 
identificação das terras por elas ocupadas (art. 231, § 1 '?). 

Como a Constituição estabeleceu o princípio de que o ensino fundamental 
deve ser ministrado em língua portuguesa, ressalvou às comunidades indígenas 
o direito de, também no nível fundamental, utilizarem suas línguas maternas e 
processos próprios de aprendizagem (art. 21 O, § 2Q), Ao Estado, dispõe a Cons 
tituição, cumpre proteger as manifestações das culturas indígenas (art. 215, § 12), 
e o ensino da história do Brasil deverá considerar a contribuição das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro (art. 242, § 1'2). 

E o patrimônio cultural brasileiro, para fins de defesa através da ação po 
pular (art. 5, LXXIII). inclui os bens de natureza material e imaterial, tomados in- 

9 - Cf. meu texto "A Constllulção de 1988: Novos Instrumentos", mlmeo. CIM1, Brasília, 1988. Palestra apresentada 
no Curso de Direito lndlgenlsta prornovldo pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Comissão Pr6- 
índlo de São Paulo, 21 a 25 de novembro de 1988. 
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dividualmente ou em conjunto, referentes à identidade, ação e memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira (art. 216), reconhecendo 
se entre estes grupos os indígenas (art, 215, § 1 '2), 

Verifica-se que a compreensão constitucional sobre as culturas indígenas 
modificou-se radicalmente, se a compararmos com a abordagem antes vigente. 
As sociedades indígenas deixaram de ser consideradas culturas em extinção, 
cujo destino inevitável e desejável seria sua incorporação à chamada "comunhão 
nacional". Ao contrário, ficou amplamente assegurado o direito indígena à alte 
ridade cultural, retirando-se do texto constitucional qualquer referência à inte 
gração ou incorporação dos índios (por exemplo, no art. 22, XIV, sobre a com 
petência legislativa da União Federal. que substituiu a fórmula anterior, a alínea 
"o" do inciso XVII do art. 8 da Emenda Constitucional n'.11, de 1969). 

V. Organização Indígena e 
Defesa de Oi rei tos 
Os índios tiveram reconhecida sua organização social própria (art. 231, ca 

put), a que também se conferiu legitimidade processual ativa (art. 232). A Cons 
tituição não exige, assim, dos índios, que componham formas organizativas es 
tranhas às suas próprias tradições para fazerem jus aos direitos que lhes foram 
reconhecidos, nem para a defesa judicial destes direitos. Os índios não precisam 
constituir associações registradas ou formas similares; bastam-lhes suas ma 
neiras tradicionais de organização(10). 

Na sistemática legal antes vigente, as comunidades indígenas tinham re 
conhecida sua legitimidade processual; 'todavia, o exercício desta legitimidade 
era condicionado, ab inffio, à assistência do órgão de tutela (Funai) ou do Minis 
tério Público. A fórmula anterior era coerente com o sistema do Código Civil 
Brasileiro, que considerava os índios relativamente incapazes, submetidos a tu 
tela especial cometida à União Federal, que a exercia através da Fundação Na 
cional do Índio (Funai). Nesta condição, os índios eram equiparados aos não-ín 
dios com idade entre 16 a 21 anosl'l l >. 

Ao descondicionar a iniciativa judicial dos índios, suas comunidades e or 
ganizações daquela assistência (art. 232), a Constituição, implicitamente, liberou 
os índios da restrição de capacidade civil antes existente. Admitiu-se, finalmente, 
que os direitos especiais reconhecidos aos índios dispensam qualquer corres 
pondência com limitação à sua capacidade civil. Estes direitos especiais, de fato, 
correspondem à constatação empírica de que as injunções historicamente im 
postas às sociedades indígenas subtraíram-lhes, em grande parte, a possibilida 
de de controlar os fenômenos inerentes à situação de conflito com a sociedade 

10 - A1é que se revise o Código Civil Brasileiro, o prlncfplo é de que a existência das pessoas jurídicas de direito 
privado comece com a Inscrição do ato constitutivo (art. 18 do CCB), distinguindo-se-as das pessoas "de fato" pela 
falta des1e registro e por n® poderem, estas, demandar em juízo, embora possam sofrer demanda. A Inovação do 
art. 231, "caput", e 232, da ConstHulção Federal extrapola as regras do CCB, porque, mesmo não registradas, às 
organizações e comunidades Indígenas reconhece-se a legl!lmldade processual ativa,- por Isso afirmamos ser dls 
pensãvel o registro. Reslarê, ainda, ao debate, cogl1ar sobre a natureza deste ente jurídico peculiar - comunidades 
e organizações Indígenas - cuias características, desde já, apresentam analogias com pessoas de direito público 
Interno. 
11 - cr. Art. 6, Ili e seu parágrafo único, do Código Civil Brasileiro, Lei n9 3.071, de 01/jan/16. 
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envotventeítzl, Trata-se, em última análise, de tratar desigualmente aos desi 
guais, e de valorizar a diversidade. 

De outro lado, deve-se admitir a existência de muitas sociedades indígenas 
cujo grau de compreensão sobre as instituições da sociedade-Estado não lhes 
permite dominar os mecanismos disponíveis para a defesa de seus direitos. Por 
isso, ao mesmo tempo em que se reconhece a legitimidade ativa processual dos 
índios, suas comunidades e organizações, a Constituição também exige que, 
uma vez formado o processo, nele intervenha o Ministério Público, zelando pe 
los direitos e interesses indígenas (art, 232). 

Mais ainda. Ao Ministério Público foi assinalada, como função institucio 
nal, a defesa judicial dos direitos e interesses das populações indígenas, para que 
não fiquem desguarnecidas aquelas comunidades que não tenham condições de, 
por seus próprios meios, tomar tais iniciativas (art. 129, V). Este encargo não só 
foi cometido à instituição mais indicada para seu desempenho - pois na siste 
mática da nova Constituição o Ministério Público adquiriu a conformação de um 
virtual quarto poder moderador - como também logrou-se retirá-lo do mono 
pólio do Executivo, que o exercia, muito deficientemente, através da Funai. 

Também com o objetivo de solucionar inúmeras discussões processuais, 
estipulou-se na Constituição que as disputas sobre direitos indígenas sejam pro 
cessadas e julgadas, sempre, pela Justiça Federal (art. 109, Xl)(13). 

Claro está que estes novos canais institucionais para a defesa dos direitos 
indígenas não poderão absorver toda a estratégia das nações indígenas. No tra 
balho já citado(14), observei que estes canais são aqueles autorizados pelo Esta 
do, e por ele legitimados, com a necessária exclusão, desta legitimação formal, 
de outros instrumentos não previstos em lei. Ora, as nações indígenas enfren 
tam, historicamente, exatamente a sociedade-Estado, que é quem, no plano ins 
titucional, determina as regras do próprio enfrentamento. Por isso mesmo, os 
índios sempre recorreram também a estratégias que superam este plano institu 
cional. 

Portanto, deve-se evitar o incentivo ao "legalismo" ou a supervalorização 
do institucional na luta pelos direitos indígenas, percebendo porém a importân 
cia de que os índios se apropriem destes instrumentos constitucionais agora 
criados ou redimensionados. 

VI. Ressalvas aos Direitos Indígenas 
No item 111, acima, abordamos uma das ressalvas mais significativas aos 

direitos indígenas: a exclusão, do usufruto reconhecido aos índios, dos recursos 
do subsolo. 

Além disso, no embate constituinte foram impostas outras exceções aos 
direitos indígenas. Todas elas, porém, assim como ocorreu com a questão da 

12 - Ver, sobre o assunto. o excelente texto de Pedro Agostinho, "Incapacidade Civil Relativa e Tutela do Índio", 
in "O lndlo Perante o Direito; ensaios", Sílvio Coelho dos Santos, org. Florlanópolls, Ed. da UFSC, 1982, pãg. 61 e 
segs. 
13 - Fica pendente a discussão sobre se esta competência Inclui questões criminais. Em princípio, parece-nos evl· 
dente que, uma vez demonstrado claro vínculo entre o fato delituoso e direito Indígena - como é, por excelência, o 
caso dos conflitos em torno da terra- seja a Justiça Federal a conhecer, também, da questão penal. 

14 - Ver nota 9 acima. 
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mineração, foram remetidas a legislação posterior, ainda por elaborar. Com isto, 
são exceções não auto-aplicáveis, operando este dado a favor dos índios. 

Neste sentido, admite-se o aproveitamento de recursos hídricos e de poten 
ciais energéticos em terras indígenas (art. 231, § 3Q); mas, também neste caso, a 
autorização deve ser dada pelo Congresso Nacional (disposição também cons 
tante do art. 49, XVI), ouvidas as comunidades afetadas. Abriu-se, portanto, um 
amplo espaço para a discussão e negociação em cada caso concreto. 

A remoção dos grupos indígenas de suas terras é, em princípio, vedada 
pela Constituição (art, 231, § 5Q, primeira parte). Mas em caso de catástrofe ou 
epidemia que ponha em risco sua população, podem ser removidos, ad referen 
dum do Congresso Nacional. E em hipóteses de interesse da soberania do país, 
podem também ser removidos, após deliberação do Congresso (art. 231, § 5Q). A 
remoção, qualquer que seja o motivo, é sempre temporária, estando garantido o 
retorno imediato tão logo cesse o risco. 

Também em princípio determinou-se a nulidade de quaisquer atos alheios 
aos índios, incidentes sobre as terras por eles ocupadas ou tendo por objeto as 
riquezas naturais do solo, rios e lagos nelas existentes (art. 231, § 6Q), Deste pre 
ceito ressalvou-se o "relevante interesse público da União, segundo o que dis 
puser lei complementar"(15). Preocupou os constituintes a possibilidade de o 
princípio geral contido nesta disposição impedir a construção, por exemplo, de 
estradas que cortem terras indigenas. Seja como for, ainda terá que ser elabora 
da a lei complementar aí referida, sem o que a norma geral do preceito vale, em 
sua total imperatividade. 

A nulidade genericamente assinalada aos atos que tenham por objeto as 
terras indígenas ou a exploração dos recursos naturais - segue dispondo o 
mesmo parágrafo - não dá direito a indenização ou a ações contra a União. A 
norma é importante, para que a magnitude das indenizações não seja pretexto 
para impedir o reconhecimento administrativo das terras ocupadas pelos índios. 
Contudo, terão direito a indenização - e, portanto, às ações judiciais correspon 
dentes - os ocupantes de boa-fé, em relação às benfeitorias que tenham cons 
truido, pois do contrário se estaria admitindo o confisco. 

VI 1. Legislação Anterior 
As novas fórmulas constitucionais promulgadas em 5 de outubro de 1988 

exigirão a elaboração de várias leis, relativas a aspectos específicos que envol 
vem direitos e interesses dos índios. Tal é o caso da Lei Orgânica do Ministério 
Público, dos Regimentos Internos do Congresso Nacional, da Câmara dos De 
putados e do Senado Federal, da lei sobre mineração em subsolo de terras ocu 
padas pelos índios, da lei sobre exploração de recursos hídricos e potenciais 
energéticos em terras indígenas, e da lei complementar referida no parágrafo 6Q 
do art. 231. 

Outras leis e decretos terão que ser revisados ou simplesmente revoga 
dos. Embora a Constituição, a partir de sua promulgação, revogue automatica 
mente toda a legislação com ela incompatível, antes que esta legislação seja 

15 -Aqui, houve evidente "cochilo" dos constituintes, ao admitir, contráno senso. a possibilidade de a União Fede 
ral ter Interesse de natureza privada ••• 
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substituída por outra apenas o Poder Judiciário pode determinar, caso a caso, o 
que se deve considerar revogado. Esta é a hipótese que atinge o Estatuto do ín 
dio (Lei nQ 6001 n3), que deverá ser modificado; os decretos sobre demarcação 
das terras indígenas(16)e sobre mineração em subsolo indígena (17); a própria 
lei que autorizou a criação da Fundação Nacional do Índio(18), e o decreto que 
aprovou os estatutos da Funai(19). 

No contexto global de todas as novas leis que devem ser elaboradas, é lí 
cito supor que a legislação específicamente indigenista não merecerá atenção 
prioritária do Congresso. Mesmo assim, as nações indígenas já começam a mo 
bilizar-se em função disso, e com elas as entidades de apoio à luta indígena. 
Prevê-se, para cs próximos dois anos, intensa atividade junto ao Congresso, no 
esforço de garantir que a nova legislação indigenista, além de guardar coerência 
com os princípios constitucionais, atenda ao máximo às reivindicações dos po 
vos indígenas. 

VIII. Garantir os Direitos Conquistados 
Apesar das ressalvas, a redação constitucional sobre os direitos indígenas 

é suficientemente abrangente para incluir os aspectos mais importantes para os 
índios. 

O fato de as ressalvas dependerem de leis que ainda devem ser elabora 
das, cria para as nações indígenas a perspectiva de poderem repetir a mobiliza 
ção que protagonizaram durante o processo constituinte. No que depender dos 
índios, o Congresso jamais tornará a escrever uma linha sequer que os afete, 
sem que eles estejam presentes, manifestando pessoalmente suas aspirações. 

Como, porém, está ocorrendo com outros aspectos abordados pela nova 
Constituição, o governo continua agindo como se ela não existisse. Vários atos 
normativos prejudiciais aos índios, promulgados antes da Constituição de 1988, 
seguem sendo aplicados pelo governo, em detrimento das populações indíge 
nas. Por outro lado, embora algumas iniciativas já tenham sido tomadas, o Mi 
nistério Público não tem, ainda, condições para enfrentar todo o universo de 
demandas posto pela questão indígena. 

Há, portanto, um, longo caminho a percorrer para que, na expressão de D. 
_tlélder Câmara(20), os novos direitos "saltem do papel para a vida". Esta nova 
formulação para os direitos indígenas é um valioso instrumento para a luta dos 
índios. Organizados e mobilizados, articulando-se com outros segmentos do 
movimento popular, as nações indígenas agora enfrentam -a luta para garantir os 
direitos conquistados. 

Brasília, 16 de fevereiro de 1989. 

16 - Decretos n• 94.945 e 94.946. ambos de 23/set/87. 
17 - Decreto n• 88.985. de 10/nov/83. 
18 -Lei n• 5.371, de 05/dez/67. 
19 - Os úlhmos Estatutos, em vigor na data da elaboração deste texto, foram aprovados pelo Decreto n• 92.470, de 
18/mar/86. 
20 - Dom Hélder Câmara. ex-arcebispo de Olinda e Recife, internacionalmente conhecido por sua defesa dos direi 
tos humanos. 
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Terras Indígenas: Terras Ocupadas e 
Áreas Heservadas" 

Recentes propostas governamentais, pretendendo iniciar a prática de de 
signação de colônia agrícola indígena ou território federal indígena, na Amazô 
nia, em eventual substituição à demarcação das terras indígenas, ensejam a ava 
liação jurídica das peculiaridades das diversas figuras legais envolvidas, bem as 
sim de suas decorrências(2), 

Das terras dos índios trata o Título Ili da Lei nQ 6.001, de 19/dezn3 (Esta 
tuto do Índio), nos arts. 17 a 38. A lei distingue claramente três naturezas que 
podem revestir as terras indígenas: terras ocupadas-por remissão ao art, 198 da 
Constituição Federal(3l-,de que trata o Capitulo li daquele título (arts. 22 a 25); 
áreas reservadas (Capítulo 111, arts. 26 a 31 ); e terras de domínio indígena (Capí 
tulo IV, arts. 32 e 33). Nos capítulos restantes, trata-se de disposições gerais (Ca 
pltulÔ I, arts. 17 a 21) e da defesa das terras indígenas (Capítulo V, arts. 34 a 38). 
Estas últimas, como as primeiras, são prescrições que se aplicam às terras indí 
genas em geral, independentemente da natureza que assumam. 

Para este estudo, importa verificar a conceituação e alcance daquilo que 
a lei entende por terras ocupadas(4) e áreas reservadas. 

Na definição constitucional (parágrafo 1 Q do art, · 231 da Constituição de 
1988), 

São terras tradicionalmente ocupadas pelos fndios as por eles habitadas em caráter permanente, 
as utilúadas para suas atividades produtivas, as imprescindtveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução fisica e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições. 

A definição que o Estatuto do Índio dá da posse indígena (art. 23) é mais 
restrita, e deve-se considerar, portanto, os termos da Constituição. 

Nestas terras garante-se aos índios, independentemente de demarcação 
(art. 25 da Lei nQ 6.001n3), sua posse permanente e o usufruto exclusivo das ri 
quezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes (parágrafo 2ç do art. 231 da 
Constituição). sendo elas bens inalienáveis da União (art. 20, XI.e parágrafo 4ç do 
art. 231 da Constituição; art. 22 da Lei nç 6.001 n3). 

1 - Este texto foi elaborado na vigência da Emenda Constitucional n• 1, de 1969. Conserva, contudo, validade, de 
modo que nos limitaremos a atualizar os preceitos citados, tazendo referência ou transcrevendo os termos da Cons 
tltulção de 1988, quando necessário. 

2 - O que em Junho de 1986 eram apenas "propostas" tornou-se, da fato, pollllca oficial do governo, que inclusive a 
lnstltuclonallzou através dos Decretos n9 94.945 e 94.946, ambos de 23/seV87, atendendo sugestões da Secreta· 
rla•Geral do agora extinto Conselho de Segurança Nacional. 

3 - A remlssho, agora, deve ser feita ao art. 231 e seus parág ratos, da Constituição de 1988. 

4 - A Constltulcão de 1988 refere-se a "terras tradicionalmente ocupadas pelos índios", 

12 

Sobre elas, leciona Raymundo Laranjeira!5l: 
Terras de posse indigena 
São aquelas que os nossos autoctones detêm, licitamente assenhoreados pelos mesmos, 

em face do justo titulo manifestado no Jato da ocupação, reconhecido, formalmente, por expressas 
disposições de lei. Efetivamente, a legislação brasileira, quer atentando para as terras de habitação e 
detenção atual ou de ocupação imemorial (6) das tribos ( .. .) lega aos nativos o direito de permane 
cerem nesses terrenos. 

Sobre estas mesmas terras ocupadas, já se pronunciaram os tribunais. No 
julgamento da apelação clvel n2 31.078-MT, apreciado pela terceira turma do 
TFR, afirmou o Relator, Ministro Adhemar Raymundo (voto vencedor): 

O patrimônio indígena existe, independentemente da prática de atos de posse, no sentido 
civüistico do vocábulo, mas na exata significação da extensão territorial, reservada para a vida de uma 
gente, cuja sobrevivência interessa aos estudiosos. ( ... ) Os silvícolas, ocupantes de extensos tratos de 
terra, sempre viveram, no seu habitat, dada a ancianidade de sua fixação no território brasileiro. ( ... ) 
As Constituições republicanas lhes asseguram o direito de ocupá-las, como patrimônio da União, que 
lhes outorgou, em caráter definitivo, o usufruto das mesmas. Da( o caráter de inalienabilidade destas 
terras, para que se respeitasse o patrimônio de uma gente, direi melhor de um povo, ocupante de ver 
dadeiros territórios, antes mesmo da descoberta do nosso rincão. As leis maiores, no Brasil, consagra· 
vam aos indios o respeito aos seus direitos de primitivos ocupantes do territârio brasileiro ... 

No recurso extraordinário nQ 44.585-MT, sobre esta mesma natureza de 
terras - as ocupadas - asseverou o Ministro Victor Nunes Leal, em seu voto 
(vencedor): 

Aqzá não se trata do direito de propriedade comum: o que se reservou'( no texto cons 
titucional) foi o território dos Indios, (. .. ) O objetivo da Constituição Federal é que ali permaneçam 
os traços culturais dos antigos habitantes, não sâ para sobrevivência dessa tribo, mas para estudo dos 
etnólogos e para outros efeitos de natureza cultural ou intelectual. Não está em jogo, propriedade, um 
conceito de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; trata-se do habitat de um povo. 

Portanto, o entendimento que se tem sobre as terras ocupadas tradicio 
nalmente pelos índios, a que se refere o art. 231 da Constituição, é o de que elas 
são o habitat, o território dos índios que as ocupam, e que sobre elas têm direi 
tos de há muito reconhecidos. E, embora a garantia a tais.direitos independa de 
demarcação, estabeleceu-se o dever da União de as demarcar (art. 231, caput, e 
art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; o preceito também 
figurou - inutilmente - nos arts. 19 e 65 da Lei nç 6.001n3). 

Elemento essencial às terras ocupadas é o reconhecimento de que o direito 
dos índios sobre elas é originário (art. 231, caput, da Constituição de 1988), ou 
seja, precede ao próprio Estado enquanto fonte de direito. Por isso a Constitui 
ção utiliza o verbo "reconhecer", pois se originário o direito, ela não o constitui. 
Resgatou-se o conceito do "indigenato"; desenvolvido no inicio do século por 
João Mendes Júnior(7), ao qual ·retornaremos adiante. 

Outras, em princípio, são as áreas reservadasíê]. Nas definições da lei (art. 
26 da Lei nQ 6.001n3), 

A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas destinadas 
à posse e ocupação pelos indios, onde possam viver e obter meios de subsistência, com direito ao usu 
fruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais. 

5 - "Direito Agrário: perspectivas criticas". São Paulo, LTr, 1984, p. 187. 

6 -Como observado acima, a Constiluição uliliza o advérbio "lradlcionatmente·. 

7 - "Os Indígenas do Brazll, seus direitos ind1v1duaes e oolfucos". São Paulo, Typ. Hennles Irmãos, 1912, Também 
em edição íac- similar da Comissão Pró' ,ndlo de São Paulo, 1988. 

8 - Nao confundir estas áreas reservadas c:om a reserva constitucionalmente reconhecida do direito orlglnérlo dos 
índios sbre as terras que tradicionalmente ocepam. 
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Parágrafo rírrico. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as 
de posse imemorial (9) das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes modalida 
des: 

a) reserva indígena; 
b) parque ind(gena 
c) colôrüa agrtcola indfgenaOO): 
d) território federal indfgena. 

Prossegue a lei, definindo cada uma das modalidades elencadas (respecti 
vamente, arts. 27, 28,caput, 29 e30 da Lei n~ 6.001173): 

Reserva indigena é uma área destinada a servir de habitat a grupo indígena, com os 
meios suficientes à sua subsistência. 

Parque indigena é a área contida em terra na posse de Indios, cujo grau de integração 
permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as 
reservas de flora e fauna e belezas naturais da região. 

Colõnia agrícola indfgena é a área destinada à exploração agropecuária, administrada 
pelo órgão de assistência ao Indio, onde convivem tribos aculturadas e membros da comunidade na 
cional. 

Território federal indigena é a unidade administrativa subordinada à União, institutda 
em região na qual pelo menos um terço da população seja formada por (rufies( 1 I). 

Como se vê, a Constituição e a lei distinguem, expressamente, as terras de 
ocupação tradicional das áreas reservadas. Há todo um rol de disposições acerca 
daquelas, inclulda a obrigação de as demarcar, que não se ofusca com o even 
tual estabelecimento de áreas reservadas. 

Fica, também, evidente que se as terras de ocupação tradicional são defi 
nidas em função dos índios que as ocupam, exigindo o conceito constitucional 
a coexistência de quatro condições, todas necessárias mas nenhuma, isolada 
mente, suficiente, já as áreas reservadas gravitam em torno de outras referên 
cias. A particularidade assume importância porque implica verificar que, quanto 
à sua dimensão e localização, as áreas reservadas não coincidem com as terras 
ocupadas - exceto o parque indígena, que pode estar contido nestas. Implica, 
igualmente, concluir que umas não se confundem com outras - as terras ocupa 
das definidas em sede constitucional, as áreas reservadas um plus estabelecido 
na lei ordinária, 

Por isso, não pode a União substituir a demarcação, constitucionalmente 
determinada, das terras ocupadas pelos índios, pelo estabelecimento de qual 
quer das modalidades de área reservadas. 

Vale advertir que esta distinção vem de longe, no direito brasileiro. O Al 
vará Régio de 01 /abr/1680 reconhecia os índios como "naturais e primários se 
nhores" das terras em que viviam. Idêntico preceito repetiu-se na Lei de 
06/jun/1755, reconhecendo-se, pois, o domínio dos índios sobre as terras que 
ocupavam. Este domlnio passou à União somente com a Constituição de 1967, 
pois as anteriores silenciaram a respeito, embora sempre se repetissem disposi 
ções protetivas das terras dos índios. 

9 - Com a suparven lêncla da Constituição de 1988, ao invés de "Imemorial" deve-se ler "tradlclonal", 

10 - O Decreto n9 94.946, de 23/sel/87, criou a figura da "colônia indfgena", lnconrundfvel com a "colônia agrícola 
indígena• e vinculada à noção - que não tem fundamento na Constituição - de lndlos "acufturados ou em adlanlado 
processo de aculturação", 

11 - A Constituição de 1988 determinou que a criação de territórios federais seja regulamen1ada em lei compre 
mentar (art. 18, § 2"), 
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As áreas reservadas foram previstas somente com a Lei de Terras (Lei nQ 
601, de 18/set/1850), como se lê no seu art. 12, 1: 

O Governo reservará das terras devolutas as que julgar necessárias: 
1. Para a colonização dos indigenas. 

Ora, evidentemente não há que confundir as terras dos índios - que, na 
época, e até 1967 em nosso entender, eram titulares de domínio pleno(12l- com 
estas outras terras, que das devolutas seriam reservadas à colonização dos indí 
genas, justamente porque as terras indígenas não eram devolutas. 

Tornando a João Mendes Júnior, recolhemos de suas magistrais l~ 
ções(13): 

A Lei reservou das terras devolutas as necessárias não só para fundação de povoações e 
aberturas de estradas e mais fundações públicas, como para a colonização dos indigenas. O Regula 
mento n~ 1318 de 30 de janeiro de 1854, bem interpretando a intenção da Lei, declarou que essas 
terras são reservadas para colonização e "aldeiamento dos indígenas nos districtos que existirem hor 
das selvagens" (art. 72 a 75). Bem se comprehende que o Legislador não julgou necessário subordinar 
os índios aldeados, mesmo nos districtos onde existem hordas selvagens, às formalidades da legitima - 
çâo de .ma posse; pois, o fim da lei era mesmo o de reservar terras para os Indios que se aldeassem. 
Mas, nas demandas entre posseiros e indlgenas aldeados, se tem pretendido exigir que estes exhibam os 
registros de suas posses. Parece-nos, entretanto, que outra é a solução juridica: -Desde que os indios 
já estavam aldeados com cultura e morada habitual, .essas terras por elles ocupadas, se já não fossem 
delles, também não poderiam ser de posteriores posseiros, visto que estariamdevolutastem qualquer hy 
pothese, suas terras lhes pertenciam em virtude do direito à reservai 14),fundado noAlvárá de 1 de Abrü 
de 1680, que não foi revogado, direito esse que jamais poderá ser confundido com runa posse sujeita à 
legitimação e registro. ( .. .) Não quero chegar ao ponto de affirmar, como P.J. PROUDHON, nos 
Essays d' une philos, populaire, que - "o índigenato é a únicaverdadeírafontejuridicadaposse terri 
torial"; mas, sem desconhecer as outras fontes, já os philosofos gregos affirmavam que o indigenato é 
um direito congenito, ao passo que a occupaçâo é um direito adquirido. Conquanto o indigenato não 
seja a unica verdadeira fonte jurídica da posse territorial, todos reconhecem que é, na phrase do Alv. 
de 1 de Abrü de 1680, "a primaria, naturalmente e virtualmente reservada", ou, na phrasedeARIS 
TOTELES (Polir.,!, n9 8), - "um estado em que se acha cada ser a partir do momento do seu nasci 
mento". Por conseguinte, o indigenato não é um facto dependente de legitimação, ao passo que a oc 
cupação, como facto posterior, depende de requisitos que a legitimem. O indígena, primariamente es 
tabelecido, tem a "ísedum positio", que constitue o fundamento da posse, segundo o conhecido texto 
do jurisconsulto PAULO (Dig., titul. de acq. vel. amitt, possess., L. !), a que se referem SAVIGNY, 
MOLrTOR, MAINZ e outros romanistas; mas, o indígena, além desse "jus possessionis"; tem o "jus 
possidendi '. que já lhe é reconhecido e preliminarmente legitimado, desde o Alvará de I de Abrü de 
I 680, como direito congenito. Ao indigenato, é que melhor se applica o texto do jurisconsulto PAULO: 
- "quia naturaliter tenetur ab eo qui insistit", Só estão sujeitas à legilimação as posses que se acham 
em poder de occupante ( art, 3 da Lei de I 8 de Setembro de 1850); Ora, a accupação, corno tftulo de 
acquisição, só pôde ter por objecto a cousas que nunca tiveram dono, ou que foram abandonadas por 
seu antigo dono. A occupação é uma "apprehensio rei nullis" ou "rei derelictae" ( confiram-se os civi 
listas, com referencia ao Dig., rir. de acq. vel. amin, poss., LI); ora, as terras de indios, congénita 
mente apropriadas, não podem ser consideradas nem como • 'res nullius", nem como "res derelictae"; 
por outra, não se concebe que os índios tivessem adquirido, por simples occupaçâo, aquillo que lhes é 
congenito e primaria, de sorte que, relativamente aos índios estabelecidos, não ha uma simples posse, 
ha um titulo immediato de domínio; não ha, portanto, posse a legitimar, ha dominio a reconhecer e 
direito originaria e preliminarmente reservado. O art, 24 do Decr. n9 1318 de 30 de janeiro de 1854, 
explicando o pensamento da Lei, claramente define, no parágrafo I, que, em relação • 'as posses que 
se acharem em poder de primeiro occupante", estão sujeitas a legitimação aquellas "que não têm ou 
tro titulo senão a sua occupação", Esse parágrafo 1 do art. 24 do cit, Decr. de 1854 reconhece, por 
tanto, a existência de primeiro ocupante que tem título distincto da .rua occupaçâo, E qual pode ser 
esse primeiro occupante, com titulo distincto da sua occupação, senão o indigena, aquelle que tem por 

12 - Confl ra-se, sobre a validade do Alvará de 1680 e da lei de 1755, mesmo com a superveniência da Lei de 1850, 
em J.P.M. Vasconcellos, in i.1vro das Terras ou Collecção da lei, Regulamentos e Ordens•, quarta ed., Rio de 
Janeiro, H. Laemmert & C., 1885, p, 11, nota 11 no rodapé. 

13 - Ob. CII,, p. 56 e segs. 
14 - Ver nota 9 supra. 
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titulo o indigenato, isto é, a posse aborigene< 15)? O Decr. de 1854 repetiu desse medo o pensamento 
do Alv. de 1 de Abril de 1680: "quero se entenda ser reservado o prejuízo e direito dos Indios, primarias 
e naturaes senhores das terras". Ha, pois, outras reservas que não suppõem posses origtnarias ou 
congenitas: essas são as das terras devolutas, que destinam-se, na fôrma da Lei n~ 601, de 18 de Se 
tembro de 1850, art, 12, à colonização, assim como à fundação de povoações, abertura de estradas e 
quaesquer outras servidões públicas, assim come à construcção 111Jval. ( ... ) Em .nuna, quer da letra, 
quer do espirito da Lei de 1850, se verifica que essa Lei nem mesmo considera devolutas as terras 
possuidas por hordas selvagens estaveis: essas terras são tão particulares como as possuídas por occu 
paçâo legitimavel, isto é, são originariamente reservadas da devolução ... 

A distinção entre terras ocupadas e áreas reservadas estampou-se no pri 
meiro regulamento do então recém-criado Serviço de Proteção aos lndios e Lo 
calização dos Trabalhadores Nacionais, conforme aprovado pelo Decreto n"' 
9.214, de 15/dez/1911. Assim, além de incluir, entre as finalidades da assistência 
aos índios (art. 2, 2), o 

garantir a effectividade da posse dos territorios occupados por indios e, conjunctamente, 
do que nelles se contiver 

e determinar que (art. 9) 
O Governo providenciará para que nos territorios [ederaes os índios sejam mantidos na plenitu 

de da posse dos terrenos pelos mesmos actuabnente occupados 

o Regulamento também cogitava das áreas reservadas, dispondo que o governo 
federal entraria em acordo com os governos dos estados ou municípios lart. 3, 
"e") 

para que sejam cedidas ao ministério da Agricultura as terras devolutas que forem julgadas ne 
cessárias às povoações indigenas 011 à installação de centros agncolas. 

O acordo era necessário porque a Constituição de 1891 passara as terras 
devolutas ao domlnio dos estados, e estes as podiam repassar aos municípios. 
Evidente que as terras ocupadas pelos índios, não sendo devolutas, não haviam 
passado aos estados. 

O Decreto n'? 736, de 06/abr/36, aprovando o novo regulamento do Servi 
ço de Proteção aos Índios, manteve a distinção, definindo as terras dos índios 
(art. 2, "s". 1, 2 e 3): 

aquellas em que presentemente vivem e que já primariamente habitavam; 
aquellas em qrie habitam e sãa necessárias ao meio de vida compatível com o seu estado 

social: caça, pesca, indústria extractiva, lavoura ou criação; 
as que já lhes renham sido ou venham a ser reservadas para seu uso, ou reconhecidas 

como de sua propriedade a titula qualquer. 

No art. 3 do Decreto, prescreviam-se ao Serviço iniciativas 
a) para impedir que as terras habitadas pelos selvtcolas sejam tratadas como se devolutas 

fossem, demarcando-as, fazendo respeitar, garantir, reconhecer e legadzar a posse dos Indios, Já pelos 
governos Estaduaes ou Municipaes, já pelos particulares; 

b) para que na falta de acordo sejam requeridos ao Juiz Federal correspondente os re 
médios legaes competentes, para garantir aos selvicolas as suas posses, na forma do Decreto n~ 5 .4 8./, 
de 27 de junho de 1928; 

c) para que, igualmente, sejam respeitadas as posses dos índios já reconhecidas em virtu 
de da lei de 18 de setembro de 1850 e outras posteriores, ainda mesmo nos casos de extmção dos al 
deiamentos, provando que o facto dos Governos terem deixado de administrar esses aldeiamentos, ou 
de superintendei-os, não justifica que os índios. ou seus descendentes, sejam expoliados de suas terras. 

15 - A Constituição de 1988, Portanto, retomou esta concepção. ao reconhecer ~ue os índios são ocupantes com d~ 
reltos orlglnArlos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
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Assim chegamos à Lei n'2 6.001n3, já mencionada, mantendo sempre clara 
a diversidade entre as figuras "terras ocupadas" e "áreas reservadas". 

Ora, constatada a ocupação, por índios, de porção de terras, nos termos do 
parágrafo 1"' do art. 231 da Constituição Federal, cumpre à União demarcá-las 
(art. 231, caput e art, 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição de 1988)observado o conceito e condições constitucionalmente es 
tabelecidos. Pretender que determinado grupo indígena já esteja "aculturado" a 
ponto de bastar-lhe o estabelecimento de "colônia indígena", dispensando-se o 
Estado da d ema reação da terra que este grupo ocupe tradicionalmente, é agredir 
frontalmente a letra da lei, sofismando na sua execução, cavilando-se por inte 
resses outros as disposições constitucionais vigentes. 

Agindo desta forma, a autoridade estará praticando desvio de poder, espé 
cie de abuso de poder, na precisa lição de Hely Lopes Meirelles(16) 

Pois esta tem sido, inobstante a promulgação da Constituição de 1988, a 
tentativa constante do governo, adotando proposta da Secretaria-Geral do ex 
tinto Conselho de Segurança Naclonalít Zl, tal como figuram no Estudo n"' 
029/3'2 SC/86 - "Religião - Atuação do Conselho lndigenista Missionário", 
15/dez/86(18), Cumprirá aos próprios índios, suas comunidades ou organizações 
(art. 232 da Constituição Federal) ou ao Ministério Público (art. 129, V, da Cons 
tituição) tomar as iniciativas judiciais aptas a obter o acatamento das normas 
constitucionais. 

Porto Alegre, 17 de junho de 1986(19). 

16 - "Direito Administrativo Brasllelro", 91 ed., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1982, p. 74. 

17 -Ver nota n• 3. Em manobra abertamente dlverslonlsta, o Presidente da Repllbllca translormou a Secretaria-Ge 
ral do Conselho de Segurança Nacional em Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional (S.ADENIPR), atravss 
do Decreto n• 96.814, de 28/set/88, publicado no DIArlo Oficial da União de 031ouU88 - dois dias antes da promul 
gação da Constituição. que extinguiu o Conseho de Segurança Nacional' 

18 - O Estudo, parte de dossiê enviado à Comissão Parlamentar Mlsla de lnquérl1o instaurada pela Resolução n• 
3187 CN, propunha ação direta Junto à Assembléia Nacional Constituinte, atrao/es da Casa Civil, para implementar 
outras figuras jurídicas que pudessem substituir áreas lndfgenas. Ver nota n2 3. 

19 -Atualizado em 01/abt/89. 
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Terras Indígenas e Figuras 
Ambientais" 

Entre 1988 e 1989, o governo brasileiro inaugurou a prática de estabelecer 
figuras ambientais sobre porções de terra subtraídas de terras tradicionalmente 
ocupadas por índios. Isto foi feito em prejuízo dos Yanornamiíâl, gerando o 
justo temor de que a atitude governamental signifique o genocídio, puro e sim 
ples, deste povo(3). 

Os povos indígenas que habitam, tradicionalmente, a região chamada 
"Cabeça do Cachorro", no Alto Rio Negro, Amazonas, sofreram idêntica mano 
bra(4l. O governo alega que, assim, as terras indígenas ficam protegidas por 
"cinturões verdes". Não se diz, contudo, que tais "cinturões" são estabelecidos 
em prejuízo da terra dos índios e que, além disso, a eles se assegura somente o 
"uso preferencial" dos recursos naturais existentes nas áreas delimitadas como 
florestas nacionais. Terceiros não-índios a eles também poderão ter acesso, 
bastando autorização da Funai e do recém-criado Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

Por isso, julgamos oportuno rever este estudo, para, através do exame das 
definições legais, evidenciar que não há nenhuma figura do direito ambiental 
compatível com a terra indígena, nos termos em que esta está conceituada e 
caracterizada na Constituiçâo Federal; muito menos ainda, é possível encontrar 
no direito ambiental figuras que sejam sucedâneo para as terras indígenas. 

Para isto, empreendemos um rápido exame da legislação ambiental em 
vigor, especialmente o Código Florestal (Lei n9 4.771/65), as leis que dispõem 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n9 6.938/81) e sobre a criação 
de estações ecológicas e áreas de proteção ambiental (Lei n9 6.902/81) e o Re 
gulamento das duas últimas (Decreto n'? 88.351 /83). 

1 - Este texto foi elaborado na vigência da Emenda constltucronal n• 1, de 1969 com o título 'Terras lndlgenas e Fl 
gLlras Análogas", Porto Alegre, 27/mal/87. Revisado em 14/abr/89. Na medida do necessârio, correções e aeréscl 
mos foram feitos para adequá· lo à Constitu 1ção de 1988. 
2 - Dll'uma superlfc1e inicial lntardltada de9 • .C18. 108ha(cf.Portarla n91.817/EI, for•m dellrnllados como areas lndfge 
nas, num total de 19 "Ilhas·, apenas 2.435.215 ha, ou 25,85% (cl. Portaria lntermtnlsterlal n• 250, de 18/nov/88, 
publlcada no DOU de 21/nov/88, e Decretos homologatórlos n9 97 .512 a 97.530. todos da 16navl89, e lodos publl· 
caclos no DOU de 17/fev/89). Como florestas nacionais, acrescanladas da superflcle do Parque Nacional do Pico da 
Neblina (Decreto n• 83.550ll9), llcaram 6.437.785 ha, ou 68,35%. Um resfduo de 5,8% lol a•clu[do da qualquer 
modalidade. 

3 - Ver "Em Defesa do Povo Yanomaml", Brasília, CNBB/ClMI, 1988. Documento aprovado pela Presidência e Co- 
missão Episcopal de Pastoral da CNBB em 15/dez/88. ' 

4 - Considerando a super1ície das terras indígenas Identificadas, Interditadas ou delimitadas pela Funai, segundo o 
levantamento "Terras Indígenas no Brasil", São Paulo/Rio de Janeiro, CEOI/PETI-PPGAs-Museu Nacional, 1987 (p. 
54, 58, 59 e 83), naquela regtao, foram delimitados para os fndios - em sua maioria, sob a forma de colônias lndl· 
ganas - 28,23% do total (cf. Portarias lnterrmmsterlals n• 26, de 06/mar/89, 27, 28 e 29, de 07/mar/89, todas publi 
cadas no DOU de 08/mar/89), enquanto 60,04% foram estabelecidos como florestas nacionais. Excluiu-se um resr 
duo de 11, 73%. 
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A literatura jurídica a respeito é escassa. Para este trabalho, recorremos a 
Juraci Perez Magalhães(5) e Paulo Afonso Leme Machadolêl. Subsidiariamente, 
serviu-nos a separata "Direito Florestal"(7). 

É o primeiro quem enumera as unidades de conservação, segundo os 
"Planos do Sistema de Unidades de Conservação do Brasil" (IBDF: 1979): par 
ques nacionais, reservas biológicas, florestas nacionais (estas três primeiras já 
previstas no Código Florestal), monumento natural, santuário ou refúgio da vida 
silvestre, estação ecológica, rio cênico, rodovia parque, reserva de recursos, par 
que natural, reserva indígena (prevista na Lei n'? 6.001/73), parque de caça, re 
serva de fauna, monumento cultural, reserva da biosfera e reserva do patrimô 
nio cultural. 

Contudo, previstas em lei existem somente, além das três primeiras, a 
estação ecológica, área de proteção ambiental, áreas de relevante interesse eco 
lógico, reservas ecológicas (estas duas últimas carecem de regulamentação) e 
reservas indígenas. Quanto a estas últimas, em realidade os "Planos ... " deve 
riam mencionar terras indígenas em geral, pois em todas as suas modalidades 
- sejam terras ocupadas ou áreas reservadas - consideram-se unidades de con 
servação ambiental por .força do parágrafo 29 do art. 39-da Lei n9 4.771/65, com 
binado com o inciso I do art. 39 da Lei n? 6.001/73. 

Das restantes modalidades elencadas pelos "Planos ... " a lei não cogita. 
Para nossa análise, não importa tanto o aspecto conservacionista ou es 

sencialmente ambiental, senão enfatizar as características peculiares das terras 
indígenas para verificar se acaso existe alguma figura ambiental a elas squiva 
lente. O próprio Juraci M~galhães assim as refere: 

as terras indígenas são bens da União, portanto inalienâveis, imprescrittveis e impe 
nhorâveis. São coisas fora do comércio, não podendo ser objeto de ato jurídico. E as florestas que co 
brirem estas áreas, como é lógico, são de preservação permanente (ob. cit., p. 47). 

As terras de domínio dos índios (art. 32 da Lei n'? 6.001n3), evidentemente, 
não são bens da União, e assim são disponlveis; mas mesmo nelas, as florestas 
consideram-se de preservação permanente. Além disso, em relação às demais 
modalidades de terras indígenas, sublinhe-se que se destinam à posse perma 
nente dos índios, cabendo-lhes o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes, sendo imprescritíveis os direitos sobre elas (art. 231 e 
parágrafos, da Constituição Federal). 

Raymundo Laranjeira(B) alinha, caracterizando as terras indígenas além 
do que já se mencionou: (1) acatamento de regime próprio, interno, de p(oprie 
dade, consoante os usos, costumes e tradições das comunidades nativas; (2) inu 
sucapibilidade por terceiros; (3) inamovibilidade dos terrenos(9) (4) direito à 
isenção tributária sobre seus bens; (5) direito à impenhorabilidade destes bens. 

Confrontemos estas qualidades com as atribuídas, pela lei, às unidades de 
conservação regulamentadas pelo direito ambiental. 

5 -"Comentãrlos ao Cõdlgo Florestal". Brasflla, Senado Federal, Centro Gráfico, 19B0. 

6 - "Direito Ambiental Brasllelro". São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1982. 

7 - Vârlos autores. Belo Horizonte, Imprensa da UFMG, 1979. Separata do n919/20 da Revista da Faculdade de Di 
reito da UFMG. 

8 - "Orrellc Agrário: perspectivas críticas". São Paulo, LTr, 1984. 

9 - A Constituição de 1988 estabeleceu os únicos casos de remoção de grupos Indígenas de suas terras no pará 
grafo 5º do art. 231. 

19 



(1) parques nacionais (alínea a e parágrafo único do art. 52 da Lei n2 
4.771/65): expressamente, proíbe-se qualquer forma de exploração dos recursos 
naturais neles existentes. Portanto, há incompatibilidade com o usufruto que os 
índios devem ter sobre as riquezas de suas terras. 

(2) reservas biológicas (allnea b do art. 52 da Lei n!? 4.771/65 e alínea a do 
art. 52 da Lei n!? 5.197 /67): proíbe-se, taxativamente, a utilização, perseguição, 
caça, apanha, bem como modificações do meio ambiente, a qualquer título. Há, 
por conseguinte, colisão com o usufruto indígena. 

(3) florestas nacionais (allnea b do art. 5 da Lei 4.771/65): segundo Paulo 
Ferreira de Souza, citado por Juraci Magalhães (ob. cit., p. 54), as florestas na 
cionais destinam-se à produção de madeira, proteção de mananciais, etc, tendo, 
conforme Juraci Magalhães, finalidade económica técnica e social. A mesma 
compreensão repete-se nos "Planos ••• " do IBDF, que entre outros fatores defi 
ne a floresta nacional em função da existência de consideráveis superftcies de madeira 
comercializável. No dizer de Washington Peluso Albino de Souza(1 O), a cria 
ção de tais florestas para fins econômicos I ... ) é também um dado cuja extensão não parece suficien 
temente definida. 

O Decreto n!? 73.684/74, por exemplo, criou na Floresta Nacional de Tapajós 
prevendo utilização múltipla dos seus recursos naturais sob o regime de ren 
dimento sustentado, inclusive através de convênios com entidades públicas e 
privadas (arts. 2 e 5). Ora, se não existem, para as florestas nacionais, as restri 
ções a eventual posse indígena, por outro lado o objetivo comercial que as afeta 
indica a impossibilidade de se pretender substituir, com esta figura, as terras in 
dígenas. Isto, não obstante, poderia ser feito se, sobre dada floresta nacional, 
estabelece-se o usufruto exclusivo dos índios a quem se lhe destina, Mas seria 
modo indireto de instituir reserva ou parque indígena que, como espécies de 
áreas reservadasl'l l l, tampouco dispensam o reconhecimento das terras que 
ditos índios tradicionalmente ocupem. 

(4) estações ecológicas (arts. 1 a 7 da Lei n!? 6.902/81, inciso VI do art. 9 da 
Lei n<.? 6.938/81; arts. 28 a 30 do Decreto n!? 88.351/83): é figura destinada à reali 
zação de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à proteção do ambiente na 
tural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. Nela é proibida a pre 
sença de rebanhos de animais domésticos de propriedade particular, a explora 
ção dos recursos naturais, exceto para fins axperimentais: o porte e uso de ar 
mas de qualquer tipo; porte e uso de instrumentos de corte de árvores; e o porte 
e uso de artefatos de captura de animais. Já por isso se vê que esta também é 
modalidade incompatível com o usufruto indígena. 

(5) áreas de proteção ambiental (arts. 8 e 9 da Lei nQ 6.902/81; inciso VI do 
art. 9 da lei n5? 6.938/81; e arts. 31 a 35 do Decreto n<.? 88.351/83): destinam-se a 
assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar ou melhorar as 
condições ecológicas locais. Em princípio, aí se proíbe ou .limita a implantação 
e funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, capazes de afetar 
mananciais d'água; a realização de obras de terraplanagem e abertura de canais, 
quando importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; ativi 
dades capazes de provocar erosão acelerada e/ou assoreamento das condições 
hídricas; e atividades que ameacem extinguir as espécies raras da biota regional. 

10 - "Direito Econômico e legislação Florestal", em ''Direito Florestal", clt., p. 45. 

11 - Sobre a <llsllnção entre "terras tradicionalmente ocupadas" pelos índios e "áreas reservadas" aos lndios, ver, 
do autor, o texto "Terras lndfgenas: terras ocupadas e áreas reservadas", Parlo Alegre, 1986/Brasílla, 1989. 
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Tais restrições ou proibições devem constar do ato que estabelece a área de 
proteção ambiental. 

Contudo, não se admite que, ao invés de reconhecer a terra tradicional 
mente ocupada por um grupo indígena, se institua área de proteção ambiental. 
O reconhecimento daquela é imperativo constitucional, e não há como "traves 
tir" de terra indígena outra figura jurídica qualquer - seja área de proteção am 
biental ou alguma das demais modalidades previstas em lei. 

Outra coisa seria - e eventualmente até aconselhável - envolver as terras 
indígenas já demarcadas, consoante limites que obedeçam à definição do pará 
grafo 12 do art. 231 da Constituição Federal, com áreas de proteção ambiental. 

Não há, portanto, figura do direito ambiental que ofereça sucedâneo válido 
à terra indígena. Forçar tal hipótese seria afrontar o direito das nações indlqenas, 
violentando-se normas constitucionais. Os índios têm direito a verem protegi 
dos, respeitados e garantidos seus direitos territoriais, que são originários em 
relação às terras que tradicionalmente ocupam (art. 231 caput, da Constituição 
Federal). 

Admitindo-se que o objetivo não seja - como vem ocorrendo - reduzir as 
terras dor, índios, mas sim compatibilizar o direito indígena com cuidados am 
bientais, a única figura para isto adequada é o parque indígena, de que trata o 
art. 28 da Lei n5? 6.001173. Mesmo nesta hipótese, a não ser que a superfície do 
parque coincida com os limites da terra tradicionalmente ocupadas pelos índios 
em questão, o estabelecimento do parque não desonera a União do reconheci 
mento e demarcação desta. 
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