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ROTEIRO - INSTRUÇÕES PRATICAS PARA FISCALIZAÇ~O DE AREAS
IND!GENAS E OUTRAS AREAS PROTEGIDAS

- Da importância da elaboração, por funcionários da FUNAI,
do IBAMA e agentes da Polícia Federai, de relatórios sobre
operações de fiscalização e sobre invasões ocorridas nas
áreas indígenas e outras áreas protegidas.
- Destes relatórios devem constar: - descrição detalhada dos
fatos: data da invasão, por
quem foi realizada, (se
possível, nome completo, nQ da carteira de identidade,
estado civil, e endereço), que tipo e em que circunstâncias
as atividades ilegais estavam sendo desenvolvidas, descrição
dos danos causados (quantidade, em toras e m3, e tipo de
madeira), qual a empresa madeireira por trás da invasão (se
possível, endereço e CGC, diretores), - de qual área
indígena foi extraída, qual a comunidade afetada, que
µrovidências foram tomadas pela FUNAI e pelos demais órgãos
envolvidos (apreensão, lavratura de autos· de infração,
prisão em flagrante, encaminhamento à Delegacia de PF,etc.)
Anotar nQs dos autos lavrados pelo IBAMA, série, etc.

:~

EXERC!CIO DO PODER DE POL!CIA
ADMINISTRATIVO
- A Lei
5.371/67, ao autorizar a criação da FUNAI, atribui ao órgão
o exercício do poder de polícia sobre as áreas indígenas,
que aínda não foi regulamentado (NDI fez proposta). Se
distingue da polícia judiciária (Polícias Civil e Federal) e
das corporações (PMs), e é inerente e se difunde por toda a
Administração Pública. Sanções, que o concretizam: multa,
embargo de atividade, apreensão dos produtos e instrumentos
da i nf r aç ão , etc.
- ATRIBUIÇ6ES DO IBAMA
o Ibama é responsável pelo
cumprimento da legislação
ambiental em todo o território nacional, e não só nas
unidades de conservação ambiental
federais. Incluem-se
as
áreas indígenas - Decreto nQ 24/91 - atribui competência
especifica ao IBAMA para a elaboração e execução de projetos
visando o equilíbrio ecológico das terras indígenas.
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o poder de polícia do órgão já está regulamentado, em
portarias internas, que regulam a lavratura de autos de
infração e
apreensão, que
instauram um
procedimento
administrativo, em que o,i~frQtor tem 15 dias para pagar a
multa ou apresentar defesa junto ao IBAMA, com recurso
posterior ao presidente do órgão.
Caso não seja paga a multa, cabe ao IBAMA inscrever o débito
em dívida ativa, e ajuizar a ação de execução fiscal.
- O QUE DEVE CONSTAR DE
IND!GENAS:

AUTOS DE INFRAÇ~O LAVRADOS EM AREAS

- Na "Descrição da Infração" : Quantidade de madeira (em nQ
de toras
e m3)
e espécie
(mogno, cerejeira),
com
especificação de qual área indígena foi extraída, e qual
comunidade indígena tem a posse da área.
No "Local da Infração" :
repetir o nome da área indígena,
o município em que está situada, e o Estado
- "Infração de acordo com o":
- art.3Q, §2Q da Lei 4.771/65
- art. 46 da Lei 6.001/73

(Código Florestal)

(Estatuto do !ndio)

- art. 231, §2Q da Constituição Federal
No "Termo de Apree·nsão e Depósito" e no " Termo de
Embargo/Interdição" devem constar as mesmas informações já
citadas acima (sobre a madeira, a área indígena e a
comunidade).
- No "Termo de Apreensão e Depósito" consta a advertência:
Fica o depositário advertido de que não poderá vender,
emprestar ou usar os mencionados bens, zelando pelo seu bom
estado de conservação, sendo responsável por qualquer dano
que venha a ser causado aos mesmos até a decisão final da
autoridade

competente,

quando

os

restituirá

nas

mesmas

condições em que os recebeu" .
- Frise-se que é muito importante que conste também do Termo
de Apreensão e Depósito, que os produtos florestais foram
retirados ilegalmente da Area Indígena ------(nome), de
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(nome).
posse permanente da Comunidade Indígena
Assim,
se
estará
facilitando,
mais
tarde,
a
responsabilização do depositário pelo desvio do produto.
É
também ·necessário fazer uma correta avaliação dopem
depositado (de preferência com algum indexador oficial, para
facilitar a sua atualização)
-

(- Através da "Ação de Depósito", regulada pelo art. 901 e
ss. do CPC, se exige a restituição da coisa depositada. O
réu tem cinco dias para entregar a coisa, depositá-la em
juízo ou o equivalente em dinheiro ou contestar a ação.
Julgada procedente a ação, o réu terá que entregar a coisa
em 24 horas ou o equivalente em dinheiro. O depositário
infiel poderá ser preso.)
ATRIBUIÇÕES DA POL!CIA FEDERAL
art. 34 do
Estatuto do
índio: "o órgão
federal de
assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das
Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para
assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e
pelas comunidades indígenas." (Decreto 73.332/73, que define
a competência da PF também prevê a prevenção e repressão aos
crimes contra a vida e o patrimônio indígena)
De acordo com a Constituição, a apuração de infrações penais
em detrimento de bens da União é de incumbência da PF (art.
e as terras indígenas são bens de domínio da
144,
§lQ,
I),
(CF,
art. 20, XI).
União Federal
Assim, a PF deve não só acompanhar a FUNAI e o IBAMA nas
operações
de fiscalização
como
também instaurar
os
inquéritos policiais para apurar denúncias de crimes contra
o patrimônio e a vida das comunidades indígenas.
Crimes mais comuns: furto (art. 155 do CP) roubo (art.157Subtrair coisa móvel alheia mediante
grave ameaça ou
violência à pessoa), receptação (art.180, adquirir, receber
ou ocultar produto de crime), dano qualificado (art.163,
destruir o patrimônio da União), incitação pública ao crime
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(art. 286), Quadrilha ou Bando (art. 288, associação de mais
de 3 pessoas, para o fim de cometer crimes), Ameaça a índios
e funcionários da FUNAI (art. 147),
etc.
Crimes prat~cados por funcionários públicos: peculato. art.
312
(quando concorre para que subtraído o bem público,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
funcionário público), corrupção passiva. art. 317 (receber
vantagem indevida), prevaricação, art. 319
(retardar ou
deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei), advocacia administrativa , art.
321 (patrocinar interesse privado
perante a administração
pública).
COMO SE INSTAURA O INQUÉRITO
CRIMES: (art.5Q do CPP)

POLICIAL PARA APURAÇAO DE TAIS

- pelo próprio Delegado da PF
- por requisição do Juiz ou do Ministério Público, ou a
requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para
representá-lo (portanto, pode ser feito pela FUNAI)
"Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da
existência de infração penal em que caiba ação pública
poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la á autoridade
policial, e esta,
verificada a procedência das informações,
mandará instaurar inqué_rito."
§3Q -

o

desconhecimento do
autoria do crime não
instauração do inquérito policial: ele visa
apurar o crime e o seu autor.

impede a
justamente

PORTANTO, QUALQUER PESSOA QUE TENHA CONHECIMENTO DE CRIME
CONTRA A VIDA OU O PATRIMÔNIO DE COMUNIDADE INDÍGENA, DE
AÇAO P~BLICA, PODE REQUERER A ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL
DIRETAMENTE
A
AUTORIDADE
POLICIAL,
OU
ENCAMINHAR
REPRESENTAÇAO AO MINISTÉRIO PÓBLICO:
a r t , 27:
"Qualquer pessoa do
povo poderá provocar a
iniciativa do Ministério Público, nos casos em que caiba a
ação pública, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre
o fato e a autoria e indicando o tempo, o lugar e os
elementos de convicção".
- Nesse caso, o Ministério
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Público requisitará a
para levantar provas.

instauração

de inquérito

policial,

DE UMA REPRESENTAÇAO
(simples oficio relatando os
fatos ocorri~os e pedindo a adoção das medidas cabíveis para
a responsabilização dos acusados), O FUNCIONARIO DA FUNAI,
INDIGENISTA OU QUALQUER OUTRA PESSOA PODE PROVOCAR A AÇAO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ATRAVtS

Diferença
entre Ministério
Público
Judiciário (MP Federal x Estadual)

Federal

e

Poder

DIREITO DE PETIÇ~O OU REPRESENTAÇ~O AOS ÕRG~OS PÚBLICOS
- art. SQ, XXXIV, da Constituição Federal:
"São a todos assegurados, independentemente do pagamento de
taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos
em defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder"
Quanto ao inquérito policial:

o inquérito deve terminar em 10 dias
preso), na Justiça Federal são 15 dias
Com réu solto: em 30 dias

(com

indiciado

- art. 17: "A au to r dade policial não poderá mandar arquivar
autos de inquérito. "
(Só o
Procurador da República pode
requerer o arquivamento, que será aceito ou não pelo juiz)
í

- Depois de concluído o inquérito, o delegado envia os autos
ao juiz, e o Ministério Público oferece a denúncia com base
nas provas colhidas no mesmo. A DENONCIA DO MINISTÉRIO
POBLICO INICIA A AÇ~O PENAL
- DA PRIS~O

EM FLAGRANTE:

art. 301 do CPP: "Qualquer
do povo poderá e as autoridades
policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito".
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Considera-se em tlagrante delito quem: está cometendo a
infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido,_ logo após,
pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em
situação que faça presumir ser autor da infração, ou é
encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou
papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
Autoridades que podem presidir a laVratura do auto de prisão
em flagrante: Delegado da Polícia, Juiz e autoridades
administrativas legalmente legitimadas. Os funcionários do
IBAMA podem lavrar autos de
prisão em flagrante por
contravenção prevista no Código Florestal.(art.33)
Pelo Código Florestal, constitui contravenção penal cortar
árvores em floresta de preservação permanente ou destrui-la.
Art. 33 - São autoridades competentes para instaurar,
presidir e proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de
prisão em flagrante e intentar a ação penal, nos casos de
crimes ou contravenções, previstos nesta lei ou em outras
Leis e que tenham por objeto florestas e demais formas de
vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e produtos
procedentes das mesmas.
art. 35 - A autoridade apreenderá os produtos e instrumentos
utilizados na infração e, se não puderem acompanhar o
inquérito, por seu volume e natureza, serão entregues ao
depositário público local, se houver e, na sua falta, ao que
for nomeado
pelo
juiz, para
ulterior devolução
ao
prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração,
serão vendidos em hasta pública.
Diferença
Penal

entre Responsabilidade

Civil e

Responsabilidade

Diferença entre Procuradoria da República e Advocacia da
União (representa a União, judicial e extra-judicialmente)

