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1- RELATÓRIO
Em 1992 o ilustre Deputado Nicias Ribeiro apresentou proposta de
emenda à Constituição, acrescentando

ao artigo 231 da Carta um novo

parágrafo primeiro, com a renumeração

dos restantes. O texto proposto

teria o seguinte teor:
A demarcação das terras tradictonalmente ocupadas pelos
índios. vedada a sua execução em faixa de frome,ra depende
de autonzacãfLJJ.li.via

~--

do Congresso Nacwna/, após a

aprovação da extensão e dos limites territoriais da área que
compreende a reserva indígena. respeitado o disposto nos
parágrafos 2º e -1º do artigo 6-1 da Constttutção.

Na justificativa, o autor assinala a sua perplexidade diante da falta
de. critérios da Funai, ao identificar, imperialmente, as terras indígenas. E
cita dois exemplos: o fato de cada índio Y anomami ter demarcado para si
mil hectares de terra, e o de cada índio Mekragnotire

ser senhor., "\de1--:----

'i,.-çl~/, /
--\....,/
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29.400299 hectares, embora não pertencendo a uma cultura nômade. como
a dos Yanomami, segundo informa a própria Funai.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi aprovado por
unanimidade o Parecer pela admissibilidade do Deputado Gerson Peres.
Entrementes

sobreveio

a revisão

constitucional.

e como as demais

propostas de emenda então pendentes esta também foi recepcionada como
proposta revisionai. Contudo a revisão não alcançou temas ligados ao título
da Ordem Social, de modo que a iniciativa foi arquivada. Posteriormente
desarquivada, por iniciativa do autor, designou-se Comissão· Especial para
lhe dar Parecer quanto ao mérito, nos termos do § 2° do art. 202 do
Regimento Interno.
Visando

dotar-se

de todos

os elementos

possíveis

que

lhe

informassem o juízo sobre a proposta examinada. a Comissão Especial
promoveu

a audiência

de personalidades

ligadas

ao tema.

Assim,

compareceram à Comissão:
- o Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, Nélson Jobim;
- o Excelentíssimo Senhor Ministro do Exército, Zenildo Lucena;
- o Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio Ambiente. dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo Krause;
- o Ilustríssimo Secretário Geral do Instituto do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais e Renováveis (Ibama);
- o Ilustrissimo Diretor de Recursos Fundiários do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra);
- o Ilustríssimo Senhor Presidente da Fundação Nacional do Índio, Dinarte
Nobre de Madeiro;
- o Excelentíssimo Senhor Jarbas Passarinho. ex-Ministro da Justiça;

.

'\y'
\,
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- o Excelentíssimo Procurador Regional da República. Aurélio Veiga Rios:
- o Excelentíssimo Governador de Roraima. Neudo Campos:
o Excelentíssimo

-

Governador

do Amazonas.

Amazonino

Armando

Mendes;
- o Ilustríssimo assessor técnico da Secretaria de Planejamento do Estado
de Rondônia, representando o Governador daquela Unidade Federativa;
- o ex-Deputado federal Asdrúbal Bentes;
- representantes das seguintes organizações:
Conselho Indigenista Missionário ( CIMI), órgão da Igreja Católica;
Conselho de Articulação dos Povos e Organizações

Indígenas do

Brasil;
Federação Nacional dos Engenheiros;
Instituto Sócio-Ambiental; e
Associação das Missões Transculturais Brasileiras.
A todos estes a Comissão

muito deve pela contribuição

que

aportaram.
Cumpre. finalmente, anotar que na sua última sessão de audiências a
Comissão ouviu o próprio autor da proposta, que solicitou se considerasse
suprimida do texto a. vedação de demarcação de terras indígenas em faixa
de fronteira.

II - VOTO DO RELATOR
11.l

A proposta de emenda à Constituição nº 133-A, de 1992, nos termos

do seu texto original, introduz duas novidades relativamente à demarcação

-w\

das terras indigenas.z

i

".

-;--.;
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A primeira é vedar. pura e simplesmente, que se demarquem terras
indígenas na faixa de fronteira, que nos termos do § 2º do art. 20 da
Constituição é a faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura ao
longo das fronteiras internacionais terrestres.
· A segunda consiste em submeter ao Congresso Nacional, em duas

oportunidades, a demarcação das terras indígenas. Num primeiro momento,
o Congresso apreciaria a extensão e os limites propostos da área, e em
seguida autorizaria, ou não, a demarcação na extensão e nos limites
preliminarmente aprovados.
O que motivou a iniciativa do ilustre Deputado Nicias Ribeiro é a
mesma inquietação reproduzida constantemente diante desta Comissão: o
fato de que, agindo unilateralmente, o Executivo demarca em favor dos
índios grandes extensões de terra que ficam então, com os seus recursos de
toda natureza, subtraídas dos interesses maiores do País.
Nesta Comissão realizou-se um contraditório pedagógico, que
colocou esta inquietação, ecoada por muitos colegas parlamentares e pelos
Governadores dos

Estados

do

Norte.

frente

a

frente com os

esclarecimentos de ordem jurídica trazidos pelo Ministro da Justiça, pelo
ex-Ministro e ex-Senador Jarbas Passarinho e pelo Procurador Regional da
República, para mencionar apenas algumas das tantas personalidades
ouvidas. Deste contraditório, resultou que os esclarecimentos jurídicos não
tiveram o condão de apaziguar todas as dúvidas exceto, talvez, no que
tange à questão da faixa de fronteira.
Para este Relator fica a convicção de que na prática a demarcação
das

terras

indígenas

implica

em

determinados

resultados

independentemente do, e até em contradição com, o que desejam...,ª~
},
\
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Constituição e as leis do' País. É bem possível. inclusive, que o tratamento
historicamente dispensado ao problema da demarcação tenha criado certas

praxes que se consolidaram à revelia das normas jurídicas que regem a
matéria.
Por um lado, autoridades cujo saber jurídico não se pode questionar
foram unânimes em afirmar que do ponto de vista legal não existem, ou
não deviam existir, os óbices que testemunhados por tantos outros inclusive este Relator - resultam na inconformidade com o modo pelo qual
se demarcam as terras dos índios. Por outro lado, confirmou-se existirem
na prática tais dificuldades que afetam profundamente as expectativas de
desenvolvimento das populações não indígenas que habitam as regiões
vizinhas às áreas demarcadas.
· O que todos assistimos impotentes é a Funai realizando a

demarcação de grandes extensões de terra sem ouvir sequer os governos
Estaduais, nem as populações não índias que às vezes ocupam há séculos a
região demarcada. Depois de demarcada a área, vemos toda sorte de
oposições feitas pela mesma Funai a obras que geralmente interessam até
aos próprios índios. Na prática, as terras indígenas, os recursos nelas
existentes e também as comunidades indígenas são como que subtraídas do
Brasil pelo fato da demarcação. Contudo, no cotidiano dos noticiários
sabe-se de muitos episódios de exploração ilegal de riquezas naturais em
terras indígenas. Parece então - e essa é uma questão fundamental para a
discussão - que através da demarcação busca-se impedir as explorações

legais, que aportariam recursos importantes

dfretamente

aos próprios

índios e indiretamente à sociedade regional, aos municípios e Estados, para -

,'

~
'·
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propiciar somente a ilegalidade. lesiva a todos - menos. claro. aos que dela
de locupletamirregularmente.
Portanto, fica evidente urna lacuna, ou falha, entre o que desejam as
leis e o que acontece na prática, Resta, entretanto, saber se a proposta de
emenda sob exame constitui solução para este divórcio. Ainda que a
resposta seja negativa, um grande mérito terá tido o Deputado Nicias
Ribeiro: o de deflagrar o debate, ensejando que nesta Comissão Especial
se aprimore a solução para os impasses identificados.

11.2

Desde logo, com autorização do próprio autor da iniciativa em

exame, suprima-se da mesma a vedação de demarcação de terras indígenas
na faixa de fronteira. Se as razões dos que se opuseram a este trecho
j

convenceram o autor, mais ainda convenceram o Relator.

11.3

No entendimento do Relator a solução propugnada no texto da

proposta afasta-se do problema real que decorre da demarcação das terras
indígenas. Permita-se uma analogia: proibir, simplesmente. o tráfego de
veículos não seria solução para os tantos acidentes de trânsito fatais que
conservam o Brasil em triste posição nas estatísticas mundiais sobre o
assunto. Do mesmo modo, quanto à demarcação das terras indígenas a
alternativa válida será enfrentar diretamente os dois problemas que foram
tão repetidos diante da Comissão: o da falta de transparência no
procedimento e o das conseqüências que extrapolam os mandamentos

constitucionais e legais. O problema não é, em si, a demarcação das terras.
mas sim o autoritarismo com que vem sendo realizada e os efeitos que se
lhe emprestam, , - . ·
~/
'\
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Quanto ao primeiro aspecto, o Ministro da Justiça informou à
Comissão que está por ser editado um novo decreto, substitutivo do atual
Decreto nº 22, de 1991, acerca do procedimento administrativo de
demarcação das terras indígenas. O novo decreto, assegurou o Ministro,
incluirá o contraditório, ou seja, a garantia de que terceiros não índios
possam fazer-se ouvir pela administração no curso da demarcação de terras
indígenas. Até o momento da elaboração deste Parecer, o referido decreto
ainda não havia vindo à luz; mas este Relator entende que não há nada que
autorize descrer do compromisso anunciado pelo Ministro, mesmo porque
Sua Excelência está sob iminência de constrangimento judicial que o
incentiva à adoção do novo procedimento.
Este constrangimento consiste em possível decisão do Supremo
Tribunal Federal que julgaria o Decreto nº 22, de 1991, incompatível com
o direito ao contraditório, assegurado no inc. LV do art. 5º da Constituição.
O Ministro Relator do mandado de segurança em questão concedeu liminar
aos impetrantes, determinando que a Funai se abstenha de registrar uma
determinada área que demarcou no Mato Grosso do Sul, suspendendo,
assim:-~ consumação da demarcação até a decisão final da Corte.
Todavia, o sentimento que o Relator captou durante as sessões da
Comissão foi o de que a prática de não se ouvirem os Estados provoca as
reações mais fortes. De fato, não seria demais vislumbrar nesta negativa de

0.

audiência um certo desprezo pela própria Federação. Deste modo, julga

.1

texto
. a exigência de se ouvirem os Estados no procedimento demarcatório.>
'

refletir adequadamente as inquietaça'es trazidas à Comissão, ao incluir no
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Fica assim contemplado. na essência que realmente importa.
inclusive o texto alternativo que o ilustre Deputado Nicias Ribeiro
encaminhou a este Relator como sugestão para eventual substitutivo.

~ /J
! ,
l

Quanto aos efeitos impertinentes que as demarcações costumam
propiciar, há que se proceder a um exame mais detalhado.

J j/ 11.4
I

7/

1

Para efeitos analíticos, comecemos perguntando se submeter a

demarcação à autorização prévia do Congresso representa re_médio eficaz.
Parece pouco provável.
De fato a demarcação das terras indígenas, nos termos da própria
Constituição e como foi acentuado em alguns depoimentos, é tarefa de
caráter eminentemente executivo. É dificil imaginar que o Congresso se
possa dotar de meios técnicos para avaliar com pertinência se está correta,
ou não, wna determinada proposta demarcatória. Ora, impor ao Congresso
uma atribuição para cujo desempenho ele não está aparelhado implica em
submetê-lo gratuitamente à execração dos que poderão com facilidade
criticar-lhe a execução deficiente do novo mister. O Congresso será
responsabilizado por todas as vicissitudes

por que passarem as

comunidades indígenas do País. Não parece que este efeito seja desejado
por nenhum dos parlamentares membros da Cemissão.
Ademais, todos, desde o autor da proposta até os membros da
Comissão sempre reiteraram que é desejo comum ver cumprida a
Constituição. E a· Constituição determina que se demarquem as terras
indígenas. Ocorre que o processo legislativo, com sua liturgia regimental e

política, não se presta a garantir a celeridade que se esperaria no caso da
demarcação. Em se tratando de leis em geral, que demandam reflexão.e
\
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busca de consenso. a pressa é inimiga da perfeição. Mas em se tratando de
atividades executivas, eventualmente atraídas

para a competência

congressual, a pressa é essencial ao seu desempenho.
Por conseguinte, pode-se antever com facilidade que a inadequação
institucional resultaria

em

impasses

que

poriam

em cheque a

responsabilidade do Legislativo.
Note-se, aliás, que ninguém pode garantir que a intervenção do
Congresso, por si só, seja capaz de evitar as distorções que se quer
comgir.
Deve-se perceber que a fórmula da proposta de emenda não é a
única via para a interferência do Congresso sobre as demarcações. Sendo a
demarcação uma atribuição do Poder Executivo, cabe ao Congresso a sua
fiscalização e controle amplos, nos exatos termos do inc. X do art. 49 da
Constituição Federal. Sempre que alertado de eventual desbordarnento do
Executivo, o Congresso poderá verificar o caso e, confirmado o mau
desempenho da função administrativa, tomar as iniciativas que lhe cabem
em busca da correção do ato.

11.5

Cabe,

também,

alertar

para

uma

possível

argüição

de

inconstitucionalidade sobre emenda que transferisse uma atribuição do
Poder Executivo para o Poder Legislativo. O Procurador Regional da
República Aurélio Veiga Rios lembrou à Comissão que a designação de
atribuições integrá o princípio da separação dos Poderes, e portanto

fica a salvo da alteração por via da emenda por conta da proibição do
inc. III do § 4° do art. 60 da Constituição,
~

\
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Isto é o que ensinam, por exemplo. José Afonso da Silva ( Curso de
direito constitucional

positivo,

8ª ed. rev. e ampliada.

São Paulo :

Malheiros Editores, 1992, pág. 97, nota de rodapé n" 21) e Celso Ribeiro
Bastos ( Curso de direito constitucional~ 8ª ed. atualizada e aum. São Paulo
: Saraiva, 1986, pág. 143 e seguintes).
Ainda que a matéria possa ser discutível, a atividade da Comissão,
que se deteve ao longo de quarenta sessões na discussão da matéria,
precisa ser preservada e, por isso, o Relator prefere submeter aos ilustres
Pares uma alternativa mais segura.
Nem se diga que o aspecto ficou superado quando a admissibilidade
foi confirmada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação porque,
muito pior que ter sido eventualmente sustada é, depois de promulgada, a
emenda ser questionada perante o Supremo Tribunal Federal. Perder-se-ia
todo o esforço desta Comissão,

com prejuízos

incalculáveis

para a

sociedade brasileira.

11.6

Por todas estas razões, e admitindo o que se confirma empiricamente

- isto é, que o grande potencial econômico da maior parte das áreas
passíveis de demarcação como terras indígenas na Amazônia repousa em
seus recursos minerais - entende
oportunidade ensejada

o Relator

que se deve colher a

pela proposta de emenda à Constituição nº 133,

para estabelecer explicitamente,

no texto da Carta, aquilo que juristas

autorizados afirmam que está implicitamente contido nela: o fato de que a
demarcação das terras indígenas não deve implicar na subtração delas. e
dos seus recursos naturais, do ciclo de produção e consumo de riquezas,
tão necessários ao bem estar dos brasileiros em geral. Espanquem-se ·a~. ~

"'f'-1

~
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dúvidas, mediante a afirmação cabal deste fato, e certamente a demarcação
das terras dos índios, assegurado o contraditório, deixará de merecer as
criticas que até agora se fazem justamente.

II. 7

Além disso, sem o temor de agredir a vedação da cláusula pétrea

antes mencionada, aproveite-se também para devolver - não delegar, nem
transferir - ao Executivo uma atribuição que é essencialmente dele e que a
cautela exagerada do constituinte de 1988 endereçou ao Congresso.
Refere-se, o Relator, à exigência de autorização congressual para a
pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas, cujo único
cabimento, dada toda a linha de raciocínio que se seguiu até aqui, seria o
de, através deste recurso, de fato impossibilitar a realização de tais
atividades. Realmente, se é verdade que o Congresso não está aparelhado
para decidir sobre a demarcação, é igualmente verdade que tampouco está
em condições para decidir acerca de pesquisa e lavra de recursos minerais
em terras indígenas. Não há sentido nesta substituição administrativa, e são
demasiadas as contra-indicações.
Veja-se que são mais de trinta mil os pedidos de pesquisa mineral
incidentes em áreas indígenas, e em tese todos deveriam ser encaminhados
ao Congresso Nacional para que aqui se julgasse sobre a conveniência de
os autorizar ou não. O Legislativo se transformaria num verdadeiro serviço
cartorial minerário. Evidentemente, não é o que se quer. Devolva-se,
portanto, esta atribuição ao Executivo, que deverá exercê-la segundo os
critérios rigorosos prescritos pelo Direito Administrativo. Aos legisladores
deixe-se o que tipicamente lhes compete, que é exatamente legislar sobre
as condições especiais exigíveis para o desenvolvimento das atividades d~

L...,,.. ""-.)
\~
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pesquisa e lavra minerárias em terras indígenas, segundo determinou em
sua pane final o§ 1 º do art. 176 da Carta.
Neste mesmo espírito, e apoiados

em depoimentos

que foram

prestados à Comissão, o Relator entende necessário esclarecer, em aposto
ao texto do § 2º do art. 231 da Constituição, que o usufruto indígena não
exclui terceiros de participarem

de empreendimentos

econômicos que

tenham os recursos naturais das terras indígenas como objeto. Novamente
trata-se, aqui, de resolver adequadamente uma distorção criada por praxes
equivocadas.
Por último, colha-se a oportunidade
proposta

de

emenda

à Constituição

que nos dá a discussão da

para

estender

o direito das

comunidades indígenas a participarem nos resultados da lavra - tal como
se encontra afirmado na parte final do § 3º do art. 231 - também aos
resultados do aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos. Trata-se de atualizar o texto constitucional votado quando não
se cogitava de que este tipo de aproveitamento

fosse efetivado por

entidades privadas, corno agora se verifica em matéria já aprovada no
Congresso.

11.8

O Relator submete, então, aos ilustres membros da Comissão

Especial a alternativa consubstanciada no Substitutivo que oferece ao texto
da proposta de emenda à Constituição nº 133-A, de 1992, cujos critérios
são:
- explicitar que os Estados devem ser ouvidos no procedimento
demarcatório, nos termos em que a lei detalhàr\ ~ ~...i
'
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- explicitar, igualmente, que respeitadas as peculiaridades das
culturas indígenas e preservado o meio ambiente, são admissíveis
empreendimentos econômicos em tomo das riquezas naturais existentes
nas terras indígenas, porque a exclusividade do usufruto indígena não
impede a transferência do exercício deste mesmo usufruto;
- remover a exigência inadequada de autorização previa do
Congresso Nacional para a pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras
indígenas, com a conseqüente supressão do inciso XVI do art. 49 da
Constituição, e estender o direito de participação das ·comunidades
indígenas nos resultados da lavra à participação, também, nos resultados
do aproveitamento dos recursos hídricos e potenciais energéticos.
Este Relator crê que esta é uma opção que enfrenta eficazmente os
probiemas hoje decorrentes da demarcação das terras dos índios, sem
agredir os direitos constitucionais

das

comunidades

indígenas e

preservando a hegemonia dos interesses do País. Por isso, solicita e espera
dos nobre membros da Comissão Especial seu apoio ao texto do
Substitutivo que se integra neste Parecer.

EM CONCLUSÃO: o voto do Relator é favorável à aprovação
da matéria nos termos do Substitutivo anexado.

6 de setembro de 199 5.

Relator.
1

GER 3.17.2!3.004•2 • ,JUN/95)

14

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ...\.O

Nº 133-A, DE 1992

Substitutivo do Relator, Deputado Salomão Cruz

Suprime o inciso XVI do artigo 49 e
modifica os §§ l º, :0 e 3º do artigo 231,
ambos da Constituição Federal.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
promulgam a seguinte Emenda à Constituição:

______

--

Artigo único. Suprime-se o inciso XVI do anigo 49, e dá-se a
.,.

·---

seguinte redação aos parágrafos 1 º, '.2 e 3º do artigo 231 da Constituição
Federal:

Art. 231. ( ... )

§ 1 º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
as por eles habitadás em caráter permanente, as utilizadas para suas
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução
física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, e na'~-
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demarcação delas será !larantida a audiência dos Estados onde se //

J

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

1!) devendo toda exploração econômica de tais recursos resguardar as
t,

condições ambientais e as culturas indígenas.
§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos
os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em
terras indígenas só podem ser efetivadas ouvidas as comunidades afetadas,
ficando-lhes assegurada participação nos resultados do aproveitamento e
da lavra, na forma da I~~/
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Considerações
sobre o voto em separado
.,
1.
A principal objeção que se faz ao parecer do Relator é que este se teria
desviado da matéria original da PEC nº 133/92.
De fato, o texto do substitutivo é diverso do texto da proposta.
Contudo, a análise cuidadosa dos termos da justificativa da PEC, e dos
depoimentos feitos à Comissão Especial, permite identificar que a inconfonnidade com a demarcação das terras indígenas se origina em duas questões:
a)
o autoritarismo do procedimento demarcatório;
b)
a noção - falsa, mas arraigada - acerca das conseqüências econômicas da demarcação.
A PEC ensaiou resolver estes problemas remetendo a demarcação ao
Congresso, apostando que o debate característico às atividades congressuais
eliminaria o autoritarismo e que a inércia, também característica das atividades
congressuais, adiaria muitas demarcações - afastando, assim, as imaginadas
conseqüências econômicas. Aliás, neste segundo aspecto, o texto original chegou ao extremo de vedar as demarcações em faixa de fronteira. Embora alegando razões de segurança nacional, é fácil perceber que o objetivo real era, simplesmente, diminuir a extensão das terras demarcadas e, por conseguinte, afastar de wna certa quantidade de terras as indesejadas implicações econômicas.
A reclamação dos governadores ilustra o ponto: protestaram contra o autoritarismo _e, explicitamente, contra o que consideram uma subtração efetuada
às custas dos territórios estaduais que lhes fulmina as expectativas de contarem
com as terras para empreendimentos econômicos.
2.
É fácil perceber que a fórmula da PEC não resolve os problemas que a
motivaram. Por isso, independentemente de considerações acerca da constitucionalidade do texto original, já seria de se a rejeitar.
3.
Contudo, persistem sem solução aqueles problemas. A tarefa da Comissão Especial e do Relator, em particular, consiste em se debruçar sobre os problemas subjacentes às propostas concretas, e avaliar, em primeiro lugar, se areceita proposta é eficaz. Se se conclui pela possibilidade de aproveitar a receita,
no todo ou em parte, o Parecer acolhe o texto original na íntegra ou com alterações. Se, porém, se verifica que a receita é totalmente ineficaz, deve-se colher o
erisejo para construir uma alternativa de solução para os problemas que motivaram a iniciativa parlamentar em exame.
4.
Neste sentido, o Relator fica adstrito à matéria, e não à forma, Se a matéria não teve, na opinião do Relator, equacionamento adequado no texto original, cabe-lhe, através de substitutivo, tentar alcançar a solução que a PEC não
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logrou. Desde que permaneça fiel à matéria, o Relator e a Comissão possuem
liberdade para inovar. "

5.

No tocante ao autoritarismo do procedimento demarcatório, avultou dos
depoimentos que os Estados da federação deveriam ser ouvidos. Os Estados,
neste sentido, estariam ecoando as inquietações das respectivas populações não
indígenas diante da implementação do dever da União. Por isso é pertinente
prever, no substitutivo, que os Estados sejam ouvidos no procedimento demarcatório.
6.
Quanto às conseqüências econômicas que se imaginam decorrentes da
demarcação, o exame da PEC e dos depoimentos revela que impedir ou adiar as
demarcações não é solução; a solução consiste em, por um lado, explicitar que
são possíveis empreendimentos econômicos em terras indígenas, e por outro,
aproveitando a ocasião proporcionada pelo exame da matéria, em remover certos óbices a empreendimentos econômicos importantes para os Estados e também para os índios.
7. . Por isso, fez-se o acréscimo ao final do § 2º do art. 231 com objetivo de
explicitar que são possíveis empreendimentos econômicos em terras indígenas,
sobre recursos naturais outros além dos que se mencionam no § 3 C' do mesmo
artigo. Sob o ponto de vista jurídico, não há dúvida a respeito (ao contrário do
que afirma o voto em separado; vejam-se, por exemplo, Roberto A. O. Santos,
Parceria pecuária em terras indígenas - parecer. Belém, 1992; e Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Usufruto. Rio de Janeiro : Aide, I 986. esp. pág.
1 O). A explicitação pode não ser indispensável, mas é oportuna dada a confusão
que se faz acerca do assunto.
8.
Sob os mesmos argumentos que repeliram a idéia de trazer ao Congresso
uma função de caráter eminentemente executivo - a demarcação das terras indígenas-, o Relator propõe que se devolva ao Poder Executivo uma outra fimção de mesmo caráter - no caso, a autorização para as atividades de que cuida o
§ 3º do art. 231. É que não subsistem mais as circunstâncias que, em 1988, determinaram a redação deste parágrafo, cuja aplicação não obteve insrrumentalidade em todo este tempo. E exatamente porque são outras as circunstâncias é
que o Relator teve, igualmente, o cuidado de estender o direito dos índios à
participação nos resultados da lavra à participação nos resultados do aproveitamento dos recursos hídricos e potenciais energéticos. Facilitando a implementação das atividades previstas no § 3°, o Relator propõe que se abram as portas
para importante fonte de renda para os índios e para os próprios Estados, amainando então as inconformidades com as demarcações.
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9.
Assim, o Relator enfrentou as duas questões que determinam as resistências à demarcação das 'terras indígenas. Não as enfrentar implicaria preservar
uma situação em que estas resistências persistiriam, com prejuízo fina) dos próprios índios.
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