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NÚCLEO DE DIREITOS INDfGENAS 

Introdução. 

Conforme proposta encaminhada ao Banco Mundial em 
correspondência datada de 21 de junho de 1993, e por ele 
aprovada, o Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) desdobrará em 
duas etapas, com dois produtos diferentes, a consultoria 
sobre "Terras Indígenas: Exploração de Recursos Naturais (O 
Garimpo e a Atividade Madeireira) e a Superposição com 
Unidades de Conservação Ambiental". 

·- 
Neste primeiro trabalho, que ora apresentamos, fazemos 

apenas uma descrição das normas legais que regulam os 
direitos das comunidades indígenas sobre suas terras 
tradicionais e sobre as riquezas naturais nelas existentes, 
apontando as lacunas, indefinições e contradições da 
legislação atual no tocante à exploração de recursos 
naturais de terras indígenas, em especial a atividade 
madeireira e o garimpo. São apresentadas também as propostas 
atualmente em discussão para a regulamentação da matéria. 

Nesta primeira etapa, fazemos ainda uma análise das 
implicações que os direitos originários dos índios têm em 
relação à incidência de unidades de conservação ambiental 
sobre terras indígenas. São apresentadas também as propostas 
em discussão para regulamentação da matéria. 

- 

A segunda etapa do trabalho será apresentada até 30 de 
junho de 1994, após a conclusão do processo de revisão 
constitucionax, iniciado em outubro de 93 e provavelmente 
concluído até maio de 1994. A razão para a divisão da 
proposta em duas etapas, conforme salientado em proposta 
aprovada pelo Banco Mundial, se deve ao fato de nos 
encontrarmos em um interregno cronológico entre a 
promulgação da Constituição de 88, cuja revisão se inicia em 
outubro/93, e a reformulação da legislação infra 
constitucional (especialmente Lei 6.001/73, o "Estatuto do 
!ndio"). Portanto, somente em uma segunda etapa do trabalho, 
quando teremos um quadro de referências legais mais estável, 
apresentaremos um juízo de valor em relação às 
possibilidades e condições jurídicas para a exploração de 

1 ._ 
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- recursos naturais das terras 
madeireiros e minerais, bem como 
que regulamentem a superposição 
ambiental e terras indígenas. 

indígenas, principalmente 
em relação às normas legais 
de unidades de conservação 

- 
Lembramos que a Comissão Especial formada pela Câmara 

dos Deputados em novembro de 1991 para a reformulação do 
"Estatuto do !ndio", é atualmente presidida pelo deputado 
Domingos Juvenil (PMDB - PA), e seu relator é o deputado 
Luciano Pizzato (PFL- PR), que substituiu a deputada Teresa 
Jucá (PPR-RR) depois que ela renunciou ao mandato 
parlamentar para assumir a Prefeitura de Boa Vista. A 
Comissão analisa atualmente três projetos de lei: }~m deles 
foi apresentado pelos depu t.ado s Aloísio Mercadante -(PT-SP) e 
outros, que foi elaborado com a assessoria do Núcleo de 
Direitos Indígenas (NDI); o outro foi apresentado pelo Poder 
Executivo, e elaborado por um Grupo de Trabalho 
Interministerial coordenado pela FUNAI; e o terceiro foi 
apresentado pelo deputado Tuga Angerami (PSDB-SP) e outros, 
e elaborado com a assessoria do Conselho Indigenista 
Missionário-CIMI.AO relator, deputado Luciano Pizzato, já 
declarou que considerará, além dos três projetos citados, o 
relatório da ex-relatora, Teresa Jucá, que deixou-o pronto 
mas não votado. 

·- 

Dependem também de regulamentação, através de 
legislação infra-constitucional, os seguintes dispositivos 
da Constituição, lembrando-se que, de acordo com o processo 
legislativo brasileiro, as leis ordinárias são aprovadas 
pela maioria simples (metade mais um ) dos membros do 
Congresso Nacional presentes à votação, e as leis 
complementares apenas pela maioria absoluta (metade mais um 
do número total) de deputados e senadores: ·_. 

a) § 3Q do art.231, que trata da mineração e 
do aproveitamento dos recursos hídricos das terras 
indígenas, prevendo lei ordinária para 
regulamentar a matéria; - 
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b) § 6Q do art. 231, que, ao declarar a 
nulidade dos atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras 
indígenas, ou a exploração das riquezas naturais 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 
ressalva o "relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar". 

c) ainda no § 6Q do art. 231, está prevista 
lei ordinária regulamentadora das indenizações aos 
ocupantes de terras indígenas pela benfeitorias 
realizadas de boa fé. 

Esclarecidas as pendências legislativas 
passamos a dissertar sobre a natureza jurídica 
indígenas. 

existentes, 
das terras 

1. Natureza e garantias jurídicas das terras indígenas. 
Inalienabilidade, Indisponibilidade e Imprescritibilidade. 
Direitos originários. 

A exata compreensão da natureza jurídica das terras 
indígenas, bem como das suas características essenciais, é 
fundamental para que melhor se entenda os fundamentos das 
exigências específicas feitas pela Constituição e pela 
legislação ordinária para a exploração de seus recursos 
naturais ou para a incidência de unidades ambientais sobre 
seus limites. 

._ As terras indígenas são bens públicos federais, de 
domínio da União Federal (art.20, XI, da CF). São 
inalienáveis, indisponíveis, e os direitos sobre elas são 
imprescritíveis (art.231, §4Q)XAs terras indígenas são bens 
públicos que a Administração não pode alienar ou destinar a 
qualquer outra finalidade que não seja o seu uso e fruição 
exclusivos pelas comunidades indígenas, por serem terras 
públicas com finalidades especiais, de caráter permanente e 
insuscetível de alteração ou desafetação legal. 
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- 

A inalienabilidade e indisponibilidade das terras 
indígenas são determinadas pela própria Constituição 
Federal. Por esta razão, as terras indígenas não perdem, por 
qualquer forma, estas características, e não podem ser 
jamais alienadas a terceiros - nem mesmo através de 
autorização legislativa, avaliação prévia e concorrência - 
exigências legais feitas ordinariamente para a alienação de 
bens imóveis da União. Por uma razão muito simples: se a 
Constituição proíbe a sua alienação, não poderá uma lei 
ordinária permiti-la ou autorizá-la, sob pena de nulidade 
por afronta à Carta Política do país.((Evidentemente, _estas 
características não se aplicam às terras de domínio das 
comunidades indígenas por elas adquiridas de acordo com a 
legislação civil). 

~· 

Decorre logicamente da inalienabilidade das terras 
indígenas, e de sua natureza pública, a sua 
impenhorabilidade, bem como a impossibilidade de sua 
oneração, através de penhor, anticrese ou hipoteca. De 
acordo com o Código Civil, art.756, segunda parte, só as 
coisas que se podem alienar é que poderão ser dadas em 
hipoteca, anticrese ou penhor. Assim, não podendo as terras 
indígenas ser alienadas, também não podem ser oneradas, em 
quaisquer circunstâncias. 

·- 
Decorre ainda da natureza pública e da inalienabilidade 

originária das terras indígenas a imprescritibilidade dos 
direitos sobre elas. Se as terras indígenas são bens 
públicos. originariamente inalienáveis, não se pode invocar 
usucapião (prescrição aquisitiva) sobre elas. 

- 
Os direitos dos índios sobre suas terras são 

originários e jamais prescrevem. A natureza originária de 
tais direitos exclui qualquer possibilidade de alegação de 
direitos pretensamente adquiridos sobre elas. 

Com efeito, dispõe a Constituição Federal que: 

- "art. 231 - São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições, e os direitos originários sobre as 
terras que tradicionalme~te ocupam, competindo ã 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens." 

·- 
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.._.. 

Ao conferir aos índios "direitos originários sobre 
suas terras, a Constituição reconheceu que estes direitos 
são anteriores à própria criação do Estado brasileiro e que, 
portanto, independem de legitimação ou qualquer 
reconhecimento formal por parte do próprio Estado. São 
direitos congênitos, legítimos por si, que não se confundem 
com direitos adquiridos. 

. ._. É esse o entendimento dos juristas que se dedicam ao 
estudo mais aprofundado dos direitos constitucionais 
indígenas, e que se fundamentam no instituto do indigenato. 
José Afonso da Silva, em sua consagrada obra "Curso de 
Direito Constitucional Positivo", Ed. Revista dos Tribunais, 
7a. edição, pág. 719, disserta sobre as origens históricas 
dos direitos originários indígenas: 

- 

"Os dispositivos constitucionais sobre a 
relação dos índios com suas terras e o 
reconhecimento de seus direitos originários sobre 
elas nada mais fizeram do que consagrar e 
consolidar o indigenato, velha e tradicional 
instituição jurídica luso-brasileira que deita 
suas raízes já nos primeiros tempos da Colônia, 
quando o Alvará de lQ de Abril de 1680, confirmado 
pela Lei de 6 de junho de 1755, firmara o 
princípio de que, nas terras outorgadas a 
particulares, seria sempre reservado o direito dos 
índios, primários e naturais senhores delas. Vindo 
a Lei 601/1850, os grileiros de sempre, ocupando 
terras indígenas, pretendiam destes a exibição de 
registro de suas posses. João Mendes Júnior, num 
texto que bem reflete o sentimento de autêntico 
jurista que era, rebateu a pretensão nos termos 
seguintes: "Desde que os índios já estavam 
aldeados com cultura e morada habitual, essas 
terras por eles ocupadas, se já não fossem deles, 
também não poderiam ser de posteriores posseiros, 
visto que estariam devolutas; em qualquer 
hipótese, suas terras lhe pertenciam em virtude do 
direito à reserva, fundado no Alvará de 1Q de 
abril de 1680, que não foi revogado, direito esse 
que jamais poderá ser confundido com uma posse 
sujeita à legitimação e registro". 

- 
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É que conforme ele mostra, indigenato não se confunde 
com a ocupação, com a mera posse. O indigenato é a fonte 
primária e congênita da posse territorial; é um direito 
congênito, enquanto a ocupação é título adquiri do. O 
indigenato é legítimo por si, "não é um fato dependente de 
legitimação. ao passo que a ocupação, corno fato posterior, 
depende de requisitos que a legitimem." 

\1 . 
1 

Ouça-se ainda o 
Tourinho Neto, juiz 
Região, outro jurista 
questão indígena: 

pronunciamento de Fernando da Costa 
do Tribunal Regional Federa} da la. 
que se dedicou ao estudo minutcioso da 

"os indígenas foram os "primeiros ocupantes e 
donos naturais destas terras", como, 
expressamente, reconhecia o Alvará Régio de 1Q de 
abril de 1680. Reconhecimento este que foi 
ratificado por urna lei de 6 de julho de 1755 - 
escrita no espírito da Bula do Papa Benedito XIV, 
de 20 de dezembro de 1741 - segundo a qual, nas 
"terras outorgadas a particulares, seria sempre 
reservado o direito dos índios, primários e 
naturais senhores delas." 

E, mais 'ad í a n t.e j à pág-. --13, afirma: 

"Os índios tinham o domínio por título 
legítimo - indigenato, que não é o direito 
adquirido, mas congênito, primeiro. Logo, as suas 
posses não estavam sujei t_as_ à _legitimação." 

Entre as conclusões do eminente jurista, estão: 

- A posse dos índios, em face da Lei nQ 
601, de 1850, não está sujeita a legitimação, 
porque não havida de ocupação. 

- O conceito de posse civil não pode ser 
aplicado aos índios. A posse deles é imemorial, 
dentro de uma visão sociológica e antropológica . 
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Destinando a Constituição as terras 
indígenas à posse permanente pelos índios, está a 
União, igualmente, impedida de aliená-las, reduzir 
áreas, ainda que obedecendo às exigências legais 
para a alienação de bens dominicais. Também, em 
razão dessa destinação constitucional, aos índios 
não é concedido o direito de transferir a posse 
que detêm, salvo hereditariamente. 

- A demarcação não dá nem tira direito, 
apenas evidencia os limites das terras indígenas. 

("Os Direitos Originários dos !ndios sobre as 
Terras que Ocupam e suas Consequências Jurídicas", 
in "Os Direitos Indígenas e a Constituição", 
Núcleo de Direitos Indígenas e Sérgio Antônio 
Fabris Editor, pág.9 e pág.13) 

E não se pense que os direitos territoriais indígenas 
só passaram a ser garantidos pela atual Constituição. Embora 
só a Constituição promulgada em 88 empregue a expressão 
"direitos originários'' para se referir à natureza dos 
direitos indígenas sobre suas terras, todas as Constituiçôes 
brasileiras, desde a de 1934, reconhecem aos índios a posse 
dos territórios por eles habitados. Veja-se: 

"Constituição de 1934: 
"Art. 129 - Será respeitada a posse de terras de 

silvícolas que nelas se achem permanentemente 
localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las." 

Constituição de 1937: 
"Art. 154 - Será respeitada aos silvícolas a 

posse das terras em que se achem localizados em 
caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las." 

- 
Constituição de 1946: 
"Art. 216 - Será respeitada aos silvícolas a 

posse das terras onde se achem permanentemente 
localizados, com a condição de não a 
transferirem." 
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Constituição de 1967: 
"Ar t , 186 - É assegurada aos silvícolas a posse 

permanente das terras que habitam e reconhecido o 
seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos 
naturais e de todas as utilidades nelas 
existentes." . ._. 
Emenda Constitucional nQ 1/69: 
"Art. 198 - As terras habitadas pelos silvícolas 

são inalienáveis nos termos em que a lei federal 
determinar, a eles cabendo a sua posse permanente 
e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto 
exclusivo das riquezas e de todas as utilidades 
nelas existentes."" 

Vê-se que a tradição constitucional brasileira sempre 
foi a de ressalvar expressamente os direitos dos índios 
sobre a posse de suas terras, e a dominialidade pública 
sobre elas./ A proteção constitucional aos direitos 
territoriais indígenas vem da Carta Política de 1934, e foi 
se aperfeiçoando com as Constituições posteriores, 
acompanhando o próprio desenvolvimento das instituições de 
Direito Público e da consciência nacional acerca da 
necessidade de um tratamento jurídico especifico para os 
índios, que considerasse as peculiaridades culturais de suas 
relações com a terra e suas riquezas naturais, até culminar 
com a Constituição de 88, que deu amplo e explícito 
reconhecimento ao direito dos índios à diversidade cultural 
e étnica, ao impor o respeito à sua "organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições'', e assegurar-lhes 
"direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam", devendo a União demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens (art,231, caput). 
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2. Natureza jurídica dos atos oficiais de reconhecimento das 
terras indígenas. - 

. ._ 
Já se disse que o texto constitucional, ao reconhecer 

aos índios direitos originários sobre as terras que ocupam, 
consagrou, como fonte primária e congênita da posse 
territorial, o princípio de que são os índios os primeiros e 
naturais senhores da terra. Desta forma, desvinculou o ato 
de reconhecimento formal do seu direito propriamente dito. 

Vê-se que a natureza originária dos direitos indígenas 
sobre suas terras tem amplas repercussões jurídicas: Não é 
por outra razão que os atos de reconhecimento oficial das 
terras indígenas, através de sua demarcação administrativa, 
têm natureza meramente declaratória. De acordo com o atual 
procedimento administrativo de demarcação de terras 
indígenas, fixado pelo Decreto nQ 22, de 4 de fevereiro de 
1991, do Poder Executivo, há três etapas básicas em tal 
procedimento administrativo: 

1ª. etapa - Constituição de Grupo de Trabalho coordenado 
pela FUNAI, com o objetivo de proceder a identificação da 
área indígena, com publicação posterior de suas conclusões 
no Diário Oficial da União (D.O.U.), através de portaria do 
Presidente da FUNAI. 

2ª. etapa - Após a identificação pela FUNAI, o processo é 
remetido ao Ministro da Justiça que, em a aprovando, expede 
portaria declarando os limites da terra indígena e 
determinando a sua demrcação. Esta portaria de delimitação é 
também publicada no D.O.U., e o órgão indigenista procede, 
então, à demarcação física da terra em questão. 

3ª. etapa - Concluídos os trabalhos in loco de demarcação 
física da área indígena, o processo é, por fim, submetido à 
homologação do Presidente da República, e, após, é efetuado 
o registro no Registro de Imóveis e no Serviço de Patrimônio 
da União. 

De qualquer forma, o Estado, ao editar, seja por 
portaria do Presidente da FUNAI, portaria ministerial ou por 
decreto do presidente da República, um ato estabelecendo os 

- 
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limites de determinada terra indígena, não está fazendo nada 
mais do que reconhecer direitos conferidos aos índios 
originariamente, pela Constituição Federal. A natureza de 
tais atos oficiais, identificando uma área indígena, através 
de portaria do Presidente da FUNAI, ou através de portaria 
do ministro da Justiça, delimitando-a e determinando à FUNAI 
que promova a sua demarcação administrativa, é meramente 
declaratória, e jamais constitutiva. Não se pode constituir 
um direito que é originário, assim declarado pela Lei Maior 
do país. Aliás, o próprio Decreto nQ 22, em seu art. 2Q, § 
9Q, faz expressa menção ao caráter declaratório desse 
reconhecimento, ao determinar que o Ministro da Justiça, 
após aprovados os trabalhos de identificação a cargo do 
órgão indigenista: 

·~ 

"Declarará, mediante portaria, os limites da 
terra indígena, determinando a sua demarcação." 

Com absoluta clareza, o Prof. Carlos Fredericos Marés 
de Souza Filho, especialista em Direito Indígena, disserta: 

"Estas terras (indígenas), por força do 
dispositivo constitucional, não dependem do 
reconhecimento do Poder Público para serem terras 
indígenas, inalienáveis e indisponíveis, de tal 
forma que o ato que as reconhece nada mais faz que 
dar uma declaração do caráter indígena, para 
conhecimento de todos, sem outra consequência 
jurídica que ilidir presunção de boa-fé em 
eventuais agressões àquelas terras por 
particulares. 

Sendo assim, o ato de reconhecimento e 
demarcação física é secundário e vinculado à 
definição constitucional. Isto é, o Poder Público 
não pode deixar de reconhecer ou deixar de 
demarcar uma terra ou parte de uma terra que se 
enquadre na definição constitucional, ao seu 
alvedrio." 

C "o 
Indígenas: 
Artigo 231 
no Brasil, 

Processo de Demarcação de Terras 
o Poder Público Federal Deve Aplicar o 
da Constituição", in Terras Indígenas 

CEDI/Museu Nacional, 1990) 
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Saliente-se, finalmente, que o pleno exercício dos 
direitos territoriais indígenas independe da demarcação, 
conforme, aliás, expressamente estipula o atual Estatuto do 
!ndio (Lei 6.001/73): 

"Art. 25 - O reconhecimento do direito dos 
índios e grupos tribais à posse permanente das 
terras por eles habitadas, nos termos do artigo 
198, da Constituição Federal, independerá de sua 
demarcação, e será assegurado pelo órgão federal 
de assistência aos silvícolas, atendendo à 
situação atual e ao consenso histórico sobre a 
antiguidade da ocupação, sem prejuízo das medidas 
cabíveis que, na omissão ou erro do referido 
órgão, tomar qualquer dos Poderes da República." 

·._. 
Resumindo: um terra não adquire o caráter indígena em 

função de um ato estatal reconhecendo-a como tal. A terra é 
indígena desde sempre, originariamente. O Estado meramente 
reconhece este caráter, ao promover a sua demarcação. 
Conforme afirmado acima pelo jurista Tourinho Neto, "A 
demarcação não dá nem tira direito, apenas evidencia os 
limites das terras indígenas." Seu objetivo é simplesmente 
precisar a real extensão da terra indígena para assegurar a 
plena eficácia do dispositivo constitucional, que impõe ao 
Estado a obrigação de protegê-la. Não se pode constituir um 
direito que é constitucionalmente originário. 

Saliente-se, ademais, que a Constituição de 88, em 
relação às anteriores, avançou na proteção dos direitos 
territoriais indígenas ao estabelecer um conceito exato e 
preciso de terra indígena, ausente nas Constituições 
anteriores: 

"Ar t , 231 - 

§ lQ - São terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e 
as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições. " 



NÚCLEO DE DIREITOS IND[GENAS 
12 

Portanto, qualquer ato de demarcação que desconsidere a 
definição de terra indígena fixada pela Constituição padece 
de vício jurídico insanável. Os atos demarcatórios oficiais 
devem se limitar a reconhecer a incidência dos elementos 
fixados constitucionalmente, não podendo o Poder Público se 
utilizar, no reconhecimento das terras indígenas, de 
critérios que não sejam aqueles da Constituição. As 
demarcações realizadas com a exclusão de quaisquer dos 
quatro elementos que compõem a definição de terra indígena 
são nulas. E para se apurar a correta aplicação do conceito 
constitucional a determinada terra indígena, é necessar10 o 
conhecimento especializado de um antropólogo. Só um 
especialista poderá dizer, com amparo científico, se a 
demarcação de uma determinada parcela de terras incluiu 
todos os seus elementos constitucionais, apurados de acordo 
com usos, costumes e tradições indígenas. 

3~ Nulidade dos títulos e outros atos jurídicos incidentes 
sobre terras indígenas. 

É também decorrência da natureza originária dos 
direitos indígenas a nulidade dos títulos e outros atos 
jurídicos incidentes sobre terras indígenas, expressamente 
consagrada na Constituição Federal: 

"Art. 231 - 

§ 6Q - São nulos e extintos, não produzindo 
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas 
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, ressalvado relevante interesse público 
da União, segundo o que dispuser lei complementar, 
não gerando a nulidade e a extinção direito a 
indenização ou a ações contra a União, salvo, na 
forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da 
ocupação de boa fé." 

- 



- 
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,._ 

Ou seja, procurando cercar de garantias ainda maiores 
os direitos dos índios sobre suas terras, e dar eficácia 
concreta aos direitos originários indígenas, a Constituição 
estabeleceu expressamente a nulidade de atos atentatórios 
contra a plena posse indígena e o domínio da União sobre as 
terras indígenas. Ainda que não houvesse estabelecido de 
forma expressa tal nulidade, ela seria também uma 
decorrência lógica da natureza originária dos direitos 
indígenas. Se os direitos indígenas são originários, é 
evidente que não se pode constituir validamente qualquer ato 
(posterior e secundário) conferindo a terceiros os mesmos 
direitos resguardados aos índios, posto que estes prevalecem 
sobre quaisquer direitos dependentes de legitimação formal. 
Trata-se da aplicação de um princípio fundamental do 
Direito: Não há direito contra direito, e ninguém adquire 
direito em desconformidade com o Direito. É nesse sentido 
que dispõe o artigo 62 do Estatuto do !ndio (Lei 6.001/73), 
plenamente recepcionado pelo artigo 231, §6Q, da 
Constituiçãq: 

- 
"Art. 62 - Ficam declaradas a nulidade e a 

extinção dos efeitos jurídicos dos atos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, 
a posse ou a ocupação das terras habitadas pelos 
índios ou comunidades indígenas. 

§ lQ - Aplica-se o disposto neste artigo às 
terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou 
comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo 
de autoridade e particular." 

Também não é por outra razão que já entendia Pontes de 
Miranda, na vigência da Emenda Constitucional nQ 01/69 que: 

"São nenhuns quaisquer títulos, mesmo 
registrados, contra a posse dos silvícolas, ainda 
que anteriores à Constituição de 1934, se à data 
da promulgação havia tal posse. O registro 
anterior de propriedade é título de propriedade 
sem uso e sem fruição." ( Comentários à 
Constituição de 1967, com a Emenda nQ 1, de 1969, 
1974, Tomo VI, pág.457). 

- - 
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·- 
O eminente constitucionalista Celso Bastos também se 

pronunciou sobre a matéria, ainda na vigência da 
Constituição anterior, neste sentido: 

- 

"A União, com efeito, fica deferido o 
domínio das terras ocupadas pelos silvícolas, mas 
a este cabe a sua posse permanente assim como fica 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades 
nelas existentes. Ficaram extintos todos e 
quaisquer direitos que pudessem incidir sobre as 
referidas terras, sem que os lesados possam 
pleitear indenização contra a União, por força dos 
§§ lQ e 2Q do art. 198. O princípio do direito 
adquirido, assegurado pelo§ 3Q do art. 153, ficou 
excepcionado em face do conteúdo dos referidos 
dispositivos." (Curso de Direito Constitucional, 
1982, pp. 109/110, citado por Gilmar Ferreira 
Mendes in "o Domínio da União sobre as Terras 
Indígenas - O Parque Nacional do Xingu", 
Ministério Público Federal, Brasília, 1988) 

;' 

- 

Lembre-se que a Emenda Constitucional nQ 01/69 não só 
declarava a nulidade dos atos jurídicos incidentes sobre 
terras indígenas, como também estabelecia que tal nulidade 
não dava aos ocupantes direito a qualquer ação ou 
indenização contra a União e a Fundação Nacional do !ndio, 
em seu artigo 198, §§ lQ e 2Q. A atual Constituição declara 
a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de tais atos e 
confere o direito apenas à indenização por benfeitorias 
realizadas por ocupantes de boa fé (art. 231, §6Q, citado 
acima). Ou seja, jamais haverá direito à indenização pelo 
valor da terra, e a indenização por benfeitorias depende de 
prova irrefutável da boa fé, entendendo-se por boa fé a 
circunstância de o ocupante desconhecer o caráter indígena 
da área. Evidentemente, não há qualquer possibilidade de 
comprovação de boa fé nos casos de áreas já reconhecidas 
formalmente, pois tais atos de reconhecimento são publicados 
no Diário Oficial da União, tornando-se de conhecimento 
público, além de serem registrados no Cartório de Registro 
de Imóveis e no Serviço de Patrimônio da União. Além disso, 
o pagamento do valor das benfeitorias incumbirá sempre à 
União Federal, não podendo os ocupantes jamais pretender 
responsabilizar os índios por tal pagamento . 

..••. 
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Ouça-se, a esse respeito, o pronunciamento do eminente 
jurista Raymundo Laranjeira, já na vigência da atual 
Constituição, promulgada em 1988: 

- 

"No direito material, se a indenização por 
benfeitorias é o único efeito jurídico que 
transcorre da ocupação de boa fé, no direito 
processual a única ação que assiste ao ocupante 
tem a União Federal como ré - quando ela não 
promove o pagamento, seja na via administrativa, 
seja na via judicial que ela própria haja aberto, 
porventura . 

É bom lembrar que, ressalvada a hipótese 
acima, a nulidade e a extinção dos atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio, a posse ou a 
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios 
e dos lagos nelas existentes, não gera direito a 
indenização ou a ações contra a União. Nem contra 
os índios, suas comunidades ou entidades 
representativas." 

- 
...•.. 

("A Ocupação das Terras Indígenas pelos 
Posseiros de Boa Fé o Direito a Indenização por 
Benfeitorias", in Os Direitos Indígenas e a 
Constituição, Núcleo de Direitos Indígenas e 
Sérgio Antonio Fabris Editor) 

Saliente-se, ademais, que tendo a Constituição 
expressamente declarado a nulidade de quaisquer atos 
jurídicos que tenham por objeto domínio, posse e ocupação de 
terras indígenas. não se pode invocar proteção 
constitucional a direitos adquiridos ou a direito de 
propriedade. Não há direito adquirido contra a Constituição, 
que contém normas jurídicas de aplicação imediata e geral. 
Até porque, a nulidade de tais atos é declarada pela própria 
Constituição, que expressamente extinguiu quaisquer direitos 
de propriedade ou posse de terceiros sobre terras indígenas. 
Portanto, as invocações de portadores de títulos incidentes 
sobre áreas indígenas, de que têm direitos adquiridos sobre 
as terras indígenas, ou situações jurídicas consolidadas sob 
regimes jurídicos anteriores, não têm qualquer respaldo 
jurídico. Nenhum ato jurídico é válido se for contrário a um 
dispositivo constitucional. Nos dizeres de Dalmo de Abreu 
Dallari: 
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"Não existe direito contra a 
Essa é uma regra fundamental que 
próprias Constituições e que 
respeitada para que a Constituição 
ser. 

Constituição. 
nasceu com as 
precisa ser 

tenha razão de 

Quando se elabora uma nova Constituição não 
existe, para o constituinte, qualquer limitação de 
natureza jurídico-positiva, isto é, o constituinte 
não está obrigado a respeitar qualquer lei que 
tenha sido feita antes. Em tal sentido, pode-se 
dizer que ele parte de um "zero jurídico". É comum 
que uma nova Constituição faça uma ressalva quanto 
aos direitos adquiridos antes de sua vigência, 
dizendo que esses direitos serão mantidos e 
respeitados no todo ou em parte. Mas se não houver 
essa ressalva e a lei antiga estiver em conflito 
com a nova Constituição esta é que prevalece. (in 
"Direitos sobre Terras Indígenas", Terras dos 
!ndios Xocó, estudos e documentos, Comissão Pró 
índio/São Paulo, " 

. ._. 

Os preceitos constitucionais que vedam ao legislador 
ordinário a edição de leis retroativas, declarando que a lei 
não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada (art.SQ, XXXVI, da atual Constituição) 
saliente-se - dirigem-se apenas ao legislador ordinário, e 
jamais ao constituinte. Os atos jurídicos contrários à 
Constituição são nulos de pleno direito, sendo descabida a 
alegação de direitos adquiridos sobre terras indígenas. A 
ressalva feita pelo art. 231, § 6Q, ao "relevante interesse 
público da União" ainda não foi regulamentada através de lei 
complementar. De qualquer forma, quaisquer exceções à regra 
que a lei complementar venha a estabelecer só poderão se 
referir a casos de interesse público da União, e não de 
interesse particular de alguns fazendeiros, madeireiros ou 
garimpeiros, sob pena de violação do princípio 
constitucional. 

- 
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Aplicando as normas constitucionais a casos concretos, 
citem-se alguns exemplos de decisões judiciais que 
reconheceram e deram correta interpretação e amplitude aos 
direitos indígenas, proferidas por Tribunais brasileiros: 

I - Decisões do antigo Tribunal Federal de Recursos: 

- "Mandado de Segurança. Terras Indígenas. 
Domínio originário. 

É pacífico o reconhecimento do domínio da 
União sobre as terras ocupadas pelos silvícolas. 
Reclamação de particulares, que se dizem titulares 
de glebas alcançadas por limites de reservas 
indígenas. Nulidade de títulos imobiliários 
porventura incidentes sobre tais glebas. Matéria 
insuscetível de apreciação no estreitos limites do 
"ma ndamu s " . Ape 1 ações provi das , sentença 
reformada."(TFR, Apelação em Mandado de Segurança 
nQ 119.084 - MT, relator Ministro Miguel Ferrante, 
Apelante: Funai e União Federal, Apelado: Ind. e 
Com. Agricultura e Pecuária Arthur Tomasi, 
09/05/88, D.J. 23/06/88). 

·- 

"Mandado de Segurança. Terras habitadas por 
silvícolas. Art. 198 da Constituição Federal/69. 
Ato translativo de domínio sobre elas, a 
particulares, é nulo, sem qualquer efeito jurídico 
(§ lQ do Art. 198 da CF). Preliminar de 
incompetência da Justiça Federal para conhecer de 
atos da FUNAI, que se afasta. 

A Justiça Federal é competente para apreciar 
atos da Funai, na via do mandado de segurança, 
pois eles veiculam parcela do poder impositivo do 
governo da UNI~O FEDERAL. a quem cabe a defesa dos 
silvícolas, protegidos constitucionalmente por 
ela. 

Em que pese ao fato de o impetrante portar 
título de domínio, devidamente registrado em 
Cartório de Imóveis, prevalece o comando do art. 
198, § lQ, da Constiuição Federal, que declara 
nulo e sem nenhum efeito jurídico atos que tenham 
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por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de 
terras habitadas por silvícolasª Apelação não 
provida, para confirmar a sentença." (TFR, 
Apelação em Mandado de Segurança nQ 93.516, 
relator Ministro José Candido, Apelante: Kardec 
Caram Abrahim, Apelada: Funai, 08.11.83, D.J. 
09.02.1984). 

"EMENTA: As terras habitadas pelos silvícolas 
são inalienáveis. São nulos os atos que tenham por 
objeto domínio e posse dessas terras, sem que seus 
ocupantes tenham direito a qualquer ação ou 
indenização contra a UNI~O e a FUNDAÇ~O NACIONAL 
DO !NDIO. Constituição Federal, art. 198. 

O objetivo da norma Constitucional, ao 
transformar as áreas ocupadas pelos índios em 
terras inalienáveis, foi o de preservar o habitat 
de uma gente, sem cogitar de defender a sua posse, 
mas dentro do sadio propósito de preservar um 
patrimônio territorial, que é a razão de ser da 
própria existência dos índios. 

São manifestamente inconstitucionais leis e 
convênios estaduais, que visem a reduzir as terras 
reservadas aos silvícolas, ou transferi-las a 
terceiros." (TFR, Apelação Cível nQ 31.078 - MT, 
relator Adhemar Raymundo, Apelante: José Pinto e 
sua mulher, Apelada: Fundação Nacional do !ndio - 
FUNAI, DJU 21/05/1981, extraído de: "Ementário de 
Jurisprudência Indigenista", CIMI - 1993). 

II - Decisões do Tribunal Regional Federal da la. 
Região: 

"Constitucional. A rea Indígena. Título de 
Domínio. Indenização. 

1. Comprovada ser a área de posse 
imemorial dos índios, torna-se de pleno direito 
nulo o título dominial, sem necessidade de 
declaração judicial (art.231, § 6Q, da CF/88) 
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2. Não tem direito a indenização por 
benfeitorias o possuidor de má-fé. 

3. Apelo improvido." (TRF-la. Região, 
Apelação Cível nQ 90.01.02520-0/MT, relatora: 
juíza Eliana Calmon, Apelantes: Thirso Ferraz de 
Camargo Júnior e outros, apelada: FUNAI, 18/08/93, 
D.J. 06/09/93) 

"constitucional, Civil e Processual Civil. 
Terras Indígenas. Posse. Interdito Proibitório. 
Cerceamento de Defesa. 

- Inocorre cerceamento de defesa quando as 
questões de fato agitadas no processo se encontram 
provadas por via documental, autorizando o 
julgamento antecipado da lide. 

- t impossível a constituição do direito de 
posse por particular sobre gleba ocupada por 
comunidade indígena desde tempos imemoriais. 

- Reconhecida em outra ação judicial que a 
área em que pretendem ter posse os autores integra 
reserva indígena, constatada em procedimento 
administrativo regular, nega-se a proteção 
possessória. 

Apelação desprovida." (Apelação Cível NQ 
89.01.221411 - PA, relator: Vicente Leal, 
Apelantes: Valdemar Hanneman e outros, Apelados: 
Fundação Nacional do !ndio - FUNAI e União 
Federal, DJU 06/08/1990). 

"Civil. Agrário. Posse. Terras Indígenas. 
!ndios Pataxós. Indenização dos Bens Destruídos 
pelos :tndios. 

1 - Os índios Pataxós vagueiavam pelo sul da 
Bahia, onde tinham seu habitat, e se fixaram, 
posteriormente, em área, do Município de Pau 
Brasil, que lhe veio ser reservada, em 1926, pelo 
Governo daquele Estado-Membro. 

2 - Os Pataxós não abandonaram suas terras. 
Foram, sim, sendo expulsos por fazendeiros, que 
delas se apossaram, utilizando-se de vários meios, 
inclusive a violência. A posse dos índios era 
permanente. A do réu precária, contestada. 



20 
NÚCLEO DE DIREITOS INDiGENAS 

3 - Indenização concedida, observando-se, no 
entanto, o§ 2Q do art. 198 da CF/69. 

4 - Apelação denegada." (Apelação Cível NQ 
89.01.01353-3 - BA, relator: Tourinho Neto, 
Apelantes: Jenner Pereira Rocha e Estado da Bahia. 
Apelada: Fundação Nacional do tndio - FUNAI). 

"Civil e Administrativo. Direito Agrário. 
Ocupação sobre terras indígenas. !ndios Pataxó. 
Direito a Indenização. 

1. A aquisição ("compra") de arrendamentos 
feito em terra indígena, de terceiros, sem o 
controle do órgão de proteção ao índio, 
descaracteriza a sua finalidade, ainda que 
originariamente se trate de ato legítimo. 

2. Em tais circunstâncias, não cabe falar em 
posse legítima (justa), para fins de indenização, 
à luz do Código Civil, especialmente quando a 
Constituição, declarando a nulidade e a extinção 
dos efeitos jurídicos de qualquer natureza (do 
domínio, de posse e da ocupação), proclama não ser 
possível nenhuma indenização. (cf. art. 198, § 2Q 
- Carta de 1967). 

3. Embargos infringentes improvidos. Acórdão 
confirmado." (Embargos Infringentes em Apelação 
Cível NQ 91.01.14298-4 - DF, relator: Olinda 
Menezes, Embargante: Jenner Pereira Rocha, 
Embargante: Estado da Bahia. Embargada: Fundação 
Nacional do !ndio - FUNAI, DJU 09/03/1992). 

"Processual Civil. Terra de Ocupação 
Tradicional Indígena. Portaria de Interdição. 
Posse. Perícia. Dilação Probatória. Mandado de 
Segurança. Inexistência de Direito Líquido e 
Certo. 

I - O mandado de segurança pressupõe a 
existência de direito líquido e certo, apoiado em 
fatos incontroversos, via de prova pré 
constituída. 
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II - A comprovação da inexistência de 
tradicional posse indígena na área sub judice não 
pode ser feita do plano, demandando o assunto 
perícias antropológica e topográfica, inviáveis 
nos estreito limites do writ. 

III - O registro público do título aquisitivo 
da propriedade não representa, por si só, direito 
líquido, certo e inquestionável, face à 
disposição do artigo 231, § 6Q, da Constiuição 
Federal, devendo o assunto ser discutido pelas 
vias ordinárias. 

IV - Precedentes do STF sobre o assunto (MS 
nQ 0020723-DF, STF, Rel. Min. Djaci Falcão, in DJU 
de 18.03.88, pág. 05566). 

V - Apelação improvida.'' (Apelação em Mandado 
de Segurança NQ 92.01.06427-6 - DF, Relator: 
Assusete Magalhães, Apelante: Augusto Nogueira 
Moraes, Apelada: Fundação nacional do !ndio 
FUNAI, DJU 25/06/1992). 

·._ 

Finalmente, o Supremo Tribunal Federal, responsável 
pela interpretação e aplicação das normas constitucionais, e 
pela garantia de sua soberania, indeferiu inúmeros mandados 
de segurança impetrados por portadores de títulos 
imobiliários incidentes sobre áreas indígenas, contra atos 
administrativos do Executivo de reconhecimento de áreas 
indígenas, por entender ser inadmissível a discussão de 
matéria de fato e a produção de provas periciais nos limites 
de um mandado de segurança. Entendeu o STF também, em tais 
decisões, que o registro público constitui uma presunção 
juris ten t um e não juris e t de jure, não constituindo 
direito líquido e certo, principalmente quando a 
Constituição expressamente declara a nulidade de tais 
títulos. (veja, a propósito, MS nQ 20.723-0/DF, MS nQ 20. 
575-0/DF, MS nQ 20.453-2/MS, entre outros) 

._ - 

- 
Em decisão histórica, recentíssima, (de 14 de outubro 

de 1993), o Supremo Tribunal Federal acolheu, na íntegra, o 
pedido formulado pela FUNAI em ação judicial destinada a 
anular títulos imobiliários incidentes sobre terras 
tradicionais dos índios Krenak, de Minas Gerais, garantindo 
aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo de suas 
terras, determinando ainda que os títulos de terras 
particulares incidentes sobre a área Krenak são nulos e sem 
nenhum valor. O acórdão ainda não foi publicado no Diário da 
Justiça. 
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4. Posse permanente. 

A Constituição Federal estabelece não só o domínio da 
União Federal sobre as terras indígenas (art. 20, XI), como 
também assegura aos índios os direitos de posse permanente e 
usufruto exclusivo das riquezas naturais nelas existentes: 

"Ar t . 231 - - § 2Q - As terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes." 

Saliente-se, inicialmente, que a posse indígena tem 
natureza especialíssima, e não se confunde com a posse 
civil, regulada pelo Código Civil, e nem com a posse 
agrária, regulada pelas leis agrárias. Trata-se de posse 
imemorial, e os padrões de ocupação indígena da terra se dão 
de acordo com seus usos, costumes e tradições, como aliás, 
já consignava o Estatuto do Indio (Lei 6.001/73): 

·- "Art. 23 - Considera-se posse do índio ou 
silvícola a ocupação efetiva da terra, que, de 
acordo com os usos, costumes e tradições tribais, 
detém e onde habita ou exerce atividade 
indispensável à sua subsistência ou economicamente 
útil." 

1 - A Constituição de 88, entretanto, traduziu melhor a 
idéia da posse indígena, ao estabelecer que as terras dos 
índios não são apenas aquelas por eles habitadas em caráter 
permanente, mas também aquelas utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação do 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as 
necessárias a sua reprodução física e cultural, tudo segundo 
os usos, costumes e tradições indígenas. 
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Não se pode entender a posse indígena de forma 
restritiva, no seu sentido meramente civilista, sob pena de 
desrespeito à letra e ao espírito da Constituição. A posse 
indígena não está limitada à mera ocupação ou exploração 
econômica da terra. Ela inclui o uso da terra não só para a 
sobrevivência física do grupo, mas também para a sua 
sobrevivência cultural. Nas palavras de José Afonso da 
Silva: (pág. 720, da obra já citada) 

- "Essas considerações, só por si, mostram que 
a relação entre o indígena e suas terras não se 
rege pelas normas do Direito Civil. Sua posse 
extrapola da órbita puramente privada, por que não 
é e nunca foi uma simples ocupação da terra para 
explorá-la, mas base de seu habitat, no sentido 
ecológico de interação do conjunto de elementos 
naturais e culturais que propiciam o 
desenvolvimento equilibrado da vida humana. Esse 
tipo de relação não pode encontrar agasalho nas 
limitações individualistas do direito privado, daí 
a importância do texto constitucional em exame, 
porque nele se consagra a idéia de permanência, 
essencial à relação do índio com as terras que 
habita." 

·._. - 

5. Usufruto Exclusivo. - 
A Constituição assegura também aos índios o usufruto 

exclusivo das riquezas naturais do solo, rios e lagos 
existentes em suas terras, no dispositivo já citado acima. O 
conceito de usufruto exclusivo é objeto de controvérsias, 
quanto à sua extensão e conteúdo exatos. 

De acordo com o Código Civil, usufruto é o direito real 
de fruir as utilidades e frutos de uma coisa, enquanto 
temporariamente destacada da propriedade. Já o Estatuto do 
!ndio estabelece a seguinte definição do usufruto indígena: - 

- 
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"art. 24 - O usufruto assegurado aos índios 
ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e 
percepção das riquezas naturais e de todas as 
utilidades existentes nas terras ocupadas, bem 
assim ao produto da exploração econômica de tais 
riquezas naturais e utilidades. 

·- § lQ - Incluem-se, no usufruto, que se 
estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso 
dos mananciais e das águas dos trechos das vias 
fluviais compreendidos, nas terras ocupadas. 

§ 2Q - É garantido ao índio o exclusivo 
exercício da caça e pesca nas áreas por ele 
ocupadas, devendo ser executadas por forma 
suasória as medidas de polícia que em relação a 
ele eventualmente tiverem de ser aplicadas." 

Para alguns, usufruto exclusivo implica na 
impossibilidade de se autorizar terceiros a promover a 
exploração de recursos naturais, ainda que com seu 
consentimento, pois isso implicaria na transferência do 
usufruto. Esta é a posição, por exemplo, da assessoria 
jurídica do Conselho Indigenista Missionário (CIMI), que 
está refletida em seu projeto de lei regulando o novo 
Estatuto do !ndio. Para outros, o usufruto exclusivo deve 
ser entendido como um benefício aos índios, uma proteção 
especial, e não como uma restrição. Nos dizeres do Professor 
Roberto A.O.Santos: 

"Deve-se notar que não se pode interpretar a 
Constituição como se ela tratasse seus 
destinatários de modo irônico ou desleal, dando, 
por exemplo, às populações indígenas um presente 
de grego: outorgar-lhes o usufruto, por um lado e, 
por outro, interditar-lhes o gozo das riquezas da 
terra. O chamado usufruto exclusivo corresponde a 
modalidade algo distinta da estudada na doutrina 
civil tradicional, mas no conjunto suas bases 
conceituais são idênticas. E, como veremos, esse 
usufruto não priva o usufrutuário de usar a terras 
e fruir seus frutos de forma normal . 
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Nada, na história do Direito, faz crer que 
algum dia se tenha pensado no usufruto como o 
poder de o usufrutuário gozar direta e imediata, 
pessoalmente, dos objetos. Na Roma antiga, na 
Prússia, na França do séc. XIX ou no Brasil de 
Clóvis Beviláqua, jamais se imaginou o 
usufrutuário adstrito a pescar ele mesmo nos lagos 
e consumir em pessoa o pescado, comer ele mesmo as 
frutas e servir em pessoa ao seu gado o capim das 
pastagens. 

usut'ru to exclusivo significa aquele em que 
o usufrutuário não pode alienar definitivamente 
qualquer das partes componentes (uso ou fruição), 
nem emprestar ou arrendar objetos. 

("A Parceria Pecuária em Terras 
Indígenas", in "os Direitos Indígenas e a 
Constituição", Núcleo de Direitos Indígenas e 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 1993). 

O conceito de usufruto exclusivo, e suas implicações 
jurídicas, têm profundas consequências sobre a possibilidade 
ou não de exploração econômica de recursos madeireiros, 
pelos próprios índios ou por terceiros, conforme se verá 
mais adiante, ao se tratar da exploração florestal em terras 
indígenas, e sobre a possibilidade da garimpagem pelos 
próprios índios em suas terras. 

Já as ressalvas expressas ao usufruto exclusivo dos 
índios sobre as riquezas naturais de suas terras são 
estabelecidas na própria Constituição: 

"Ar t , 231 - 
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§ 3Q - O aproveitamento dos recursos 
hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização 
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei." 

As únicas exceções ao usufruto exclusivo dos índios 
sobre as riquezas naturais de suas terras existentes 
atualmente são as possibilidades de mineração por terceiros 
em terras indígenas e de aproveitamento de recursos hídricos 
para construção de hidrelétricas, desde que atendidas as 
condições estabelecidas na Constituição (autorização do 
Congresso Nacional, audiência às comunidades afetadas e sua 
participação nos resultados da lavra). O procedimento e a 
forma como essas exigências devem ser cumpridas dependem de 
regulamentação, através de lei ordinária a ser aprovada pelo 
Congresso Nacional. E até que o Congresso Nacional aprove 
lei regulamentando o cumprimento de tais exigências 
constitucionais, nenhuma atividade minerária ou de 
aproveitamento de recursos hídricos pode ser desenvolvida em 
terra indígena. 

Nota-se que o espírito restritivo da Constituição em 
relação ã mineração e ã construção de hidrelétricas em 
terras indígenas mantém coerência com os demais dispositivos 
que asseguram aos índios a "preservação dos recursos 
ambientais necessários ao seu bem-estar"(art.231, §1Q) e 
reconhecem a sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições (art.231, caput). ·- 

- 
Nenhuma eficácia concreta teriam esses dispositivos 

constitucionais se não tivessem sido impostas limitações à 
prática de atividades comprometedoras do meio ambiente e da 
sobrevivência, física e cultural, das comunidades indígenas. 
O reconhecimento da diversidade cultural das comunidades 
indígenas e de seu direito de pemanecerem diferenciadas só 
se consolida com restrições a práticas que ameaçam a sua 
identidade e sobrevivência. 
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O texto constitucional impõe limitações não apenas à 
lavra mineral, mas também ao aproveitamento de recursos 
hídricos, à remoção das comunidades indígenas de suas terras 
tradicionais, e à exploração das riquezas naturais 
existentes nas terras indígenas. Todas aquelas atividades de 
alto impacto sobre as comunidades indígenas foram, 
coerentemente, restringidas pelo legislador constituinte. 

·._ 

Saliente-se, finalmente, que os projetos de lei que 
dispõem sobre o novo Estatuto do Índio, ora analisados pela 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, apresentam 
diferentes propostas para a regulamentação da mineração e do 
aproveitamento de recursos hídricos em terras indígenas. O 
projeto apresentado pelo deputado Aloízio Mercadante e 
outros (elaborado com a assessoria do Núcleo de Direitos 
Indígenas), no capítulo que dispõe sobre a mineração em 
terras indígenas, reproduz texto de projeto de lei de 
autoria do senador Severo Gomes (elaborado com a 
participação do NDI), que já foi aprovado pelo Senado e está 
em tramitação na Câmara dos Deputados. Basicamente, são 
estas as exigências que este projeto faz, ao regulamentar a 
mineração em terras indígenas: autorizações separadas, e em 
processos distintos, para a pesquisa mineral, e depois para 
a lavra mineral; consulta às comunidades indígenas através 
de audiência in loco, na própria área indígena afetada, 
através de uma representação parlamentar; necessidade de 
laudo antropológico para se avaliar o impacto sobre a 
comunidade indígena, a ser considerado pelo Congresso 
Nacional ao conceder ou não a autorização; estabelecimento 
de um percentual mínimo sobre os lucros da exploração 
mineral a que terá direito a comunidade indígena; 
necessidade de licitação para exploração mineral em terras 
indígenas; anulação dos requerimentos de pesquisa e lavra 
mineral protocolados no órgão minerário oficial (DNPM) antes 
da Constituição de 88. - 

- O projeto apresentado pelo Poder Executivo (e elaborado 
por um Grupo de Trabalho Interministerial coordenado pela 
FUNAI) condiciona as atividades minerais em terras indígenas 
a contrato entre o interessado e a comunidade, assistida 
pelo órgão indigenista, com a fixação de um percentual de 
participação que não poderá ser inferior a dez por cento do 
valor bruto do minério extraído. Só permite a exploração 
mineral quando as reservas conhecidas do minério em questão 
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forem insuficientes para o atendimento das necessidades do 
País, ou quando a exploração daquelas reservas não puder ser 
realizada de maneira adequada para o atendimento dessas 
necessidades (nesse particular, reproduz dispositivo 
assemelhado ao do projeto do deputado Aloísio Mercadante). 
Veda ainda as atividades minerais em terras indígenas não 
demarcadas, em situação de conflito, invadidas ou naquelas 
ocupadas por índios isolados (essa previsão é comum aos três 
projetos). Prevê a possibilidade de o Congresso Nacional 
ouvir os órgãos ambiental, indigenista e mineral sobre os 
pedidos minerais. 

- 
o projeto apresentado pelo deputado Tuga Angerami e 

outros (e elaborado com a assessoria do Conselho Indigenista 
Missionário - CIMI) também prevê audiência à comunidade 
afetada in loco, na aldeia, licitação, percentual mínimo de 
participação das comunidades indígenas afetadas não inferior 
a 10% do valor do minério concentrado, só permite mineração 
em áreas de comunidades indígenas contactadas há pelo menos 
50 anos e a área de pesquisa ou lavra deverá guardar uma 
distância mínima de 20 km das aldeias indígenas, e não 
incluir sítios sagrados, cursos d'água, mananciais e áreas 
utilizadas constantemente pelos índios para suas atividades 
produtivas. - - 6. A exploração florestal em terras indígenas. 

Mais intrincada juridicamente é a questão da exploração 
de recursos florestais em terras indígenas. Vejamos, 
inicialmente, os dispositivos legais que regulam a matéria. 
O Código Florestal (Lei nQ 4.771, de 15 de setembro de 
1965), estabelece que: 

- "Art. 3Q, §2Q - As florestas que integram o 
Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de 
preservação permanente (letra "g") pelo só efeito 
desta Lei." - 

- De acordo com a alínea "g" deste mesmo artigo, são de 
preservação permanente "as florestas e demais formas de 
vegetação natural destinadas a manter o ambiente necessário - - 
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- 

à vida das populações silvícolas". Ou seja, o próprio Código 
Florestal, instituido em 1965, há quase trinta anos, já 
reconhecia a importância das florestas existentes nas terras 
indígenas para a preservação dos recursos ambientais 
necessários à sobrevivência das comunidades indígenas. 
Reconhecia também a importância da preservação permanente de 
outras determinadas florestas, como aquelas situadas no topo 
de morros, montes, montanhas e serras, nas restingas, como 
fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues e em 
altitudes superiores a 1.800 metros, além de muitas outras 
florestas de preservação permanente instituídas em seu 
artigo 2Q ou previstas em seu artigo 3Q. Já previa o Código 
Florestal que os particulares donos das terras em que 
estivessem situadas tais florestas de preservação permanente 
deveriam exercer seus direitos de propriedade com as 
limitações estabelecidas na legislação florestal. 

- 

O Código Florestal, em seu artigo 3Q, §lQ, prevê ainda 
as hipóteses possíveis de supressão de tais florestas de 
preservação permanente, ao estabelecer que: 

.- • "Art. 3Q, § lQ - A supressão total ou parcial 
de florestas de preservação permanente só será 
admitida com prévia autorização do Poder Executivo 
Federal, quando for necessária à execução de 
obras, planos, atividades ou projetos de utilidade 
pública ou interesse social." 

Ou seja, a regra é as florestas que estão sujeitas à 
preservação permanente por disposição do Código Florestal só 
poderão ser cortadas para possibilitar a realização de obras 
ou projetos de utilidade pública ou interesse social. Mas 
tal regra do Código Florestal regula apenas as hipóteses de 
corte de florestas para ''abrir espaço físico" aos projetos 
que menciona, e não de exploração florestal como atividade 
econômica, pois esta é vedada nas áreas de preservação. 

- 
Convém salientar, desde já, que a realização de 

atividades ou projetos de "utilidade pública ou interesse 
social" em terras indígenas está sujeita a regras distintas 
daquelas aplicáveis a terras particulares, independentemente 
de implicarem ou não em corte de florestas de preservação 
permanente. As terras indígenas não são passíveis de 
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desapropriação por utilidade pública ou interesse social, 
por já serem terras públicas, inalienáveis e indisponíveis, 
e de posse permanente e usufruto exclusivo dos índios, por 
determinação da própria Constituição. 

A Constituição não só assegura a posse permanente e o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes nas 
terras indígenas aos próprios índios como também estabelece 
a nulidade de quaisquer atos que tenham por objeto a 
ocupação, o domínio ou a exploração de recursos naturais do 
solo, rios e lagos das terras indígenas, "ressalvado 
relevante interesse público da União", segundo o que 
dispuser lei complementar (art. 231, § 6Q) 

A lei complementar que regular tal dispositivo 
constitucional prevalecerá, evidentemente, sobre o art. 3Q, 
§ lQ do Código Florestal, em relação às terras indígenas. Ou 
seja, para que se possa realizar quaisquer atos válidos e 
não inquinados de nulidade, que tenham por objeto o domínio, 
posse ou a exploração de recursos naturais de terras 
indígenas será necessária expressa previsão em lei 
complementar. 

Embora tal lei complementar ainda não esteja aprovada 
pelo Congresso Nacional, é evidente que ela se limitará a 
regular exceções à regra geral que estejam enquadradas 
dentro do conceito de "relevante interesse público da 
União", e não dentro do conceito de "interesses econômicos 
de particulares na exploração das riquezas naturais das 
terras indígenas". 

- O projeto de lei complementar regulando tal dispositivo 
constitucional, de nQ 260, de 1990, apresentado pela mesa do 
Senado Federal e por ele já aprovado, encontra-se na Câmara 
dos Deputados, e seu relator é o deputado Tuga Angerami 
(PSD8-SP), que apresentou parecer favorável na Comissão de 
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias. Tal projeto, 
que ainda não foi aprovado pela Câmara, caracteriza apenas 
três hipóteses como de "relevante interesse público da 
União", para o fim de regulamentar o art. 231, § 6Q: perigo 
iminente de agressão externa, ameaça de grave e iminente 
catástrofe ou epidemia, e necessidade de exploração de 
riquezas naturais imprescindíveis à soberania ou ao 

._, 
- 
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desenvolvimento nacional, inexistentes em outras regiões do 
País, ou caso existentes, impossíveis de serem exploradas 
nas condições técnicas então conhecidas. O projeto 
estabelece ainda que, quando se configure as três hipóteses 
de relevante interesse público da União, o Poder Executivo 
procederá ao levantamento do caso e o encaminhará ao 
Congresso Nacional, que decidirá se é o caso de relevante 
interesse público da União, autorizando os atos do Poder 
Executivo e determinando cautelas e providências 
necessárias. Vê-se, portanto, que a regra do Código 
Florestal para supressão de florestas do patrimônio indígena 
foi superada pela Constituição. 

·._ 

Uma vez analisado o dispositivo do Código Florestal 
que se refere às florestas existentes nas terras indígenas, 
e suas incoerências com a nova Constituição, passemos ao 
segundo dispositivo infra-constitucional que trata da 
matéria. É o artigo 46 do Estatuto do lndio, lei específica 
posterior, que prevalece sobre o Código Florestal naquilo 
que contradiz suas disposições. O Estatuto do !ndio (Lei 
6.001/73) regulou a matéria de forma diferente, prevendo a 
possibilidade de exploração econômica dos recursos 
florestais das terras indígenas, através de plano de 
reflorestamento. Ele estabelece que: 

"art. 46 - O corte de madeira nas florestas 
indígenas consideradas em regime de preservação 
permanente, de acordo com a letra g e §2Q, do 
artigo 3Q do Código Florestal, está condicionado à 
existência de programas ou projetos para o 
aprovitamento das terras respectivas na exploração 
agropecuárj_a, na indústria ou no reflorestamento." 

- 
Vê-se que os dois dispositivos - do Código Florestal e 

do Estatuto do !ndio- prevêm possibilidades diferentes de 
extração de madeira de terra indígena. O Código Florestal 
previa apenas hipóteses de corte de florestas para 
possibilitar projetos de utilidade pública ou interesse 
social. O Estatuto do !ndio prevê, de forma bastante vaga, a 
possibilidade de corte de madeira para aproveitamento das 
terras na exploração agropecuária, na indústria ou no 
reflorestamento, sem estabelecer a autoridade responsável 

- 
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pela aprovação de tais projetos, seus requisitos e condições 
de admissibilidade. Tal dispositivo é, evidentemente, 
insuficiente para regular a matéria, e a regulamentação do 
tema, através do novo Estatuto do !ndio, ora discutido na 
Comissão Especial da Câmara dos Deputados, deverá dar à 
matéria um tratamento mais detalhado e minuncioso, que 
incorpore expressamente os avanços do Direito Ambiental e 
supere os equivocados projetos agropecuários e industriais 
na Amazônia, desenvolvidos a partir da ótica 
desenvolvimentista da ditadura militar. 

A possibilidade jurídica ou não de exploração de 
madeira das terras indígenas está intima e 
indissociavelmente ligada ao conceito de usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, garantido aos índios pela 
Constituição. Se se admite um conceito mais amplo e 
irrestrito de usufruto exclusivo, se poderá admitir que os 
próprios índios extraiam madeira de suas terras, usufruindo 
dos recursos naturais do solo, ou mesmo que autorizem 
terceiros a explorar madeira em suas terras - quando se 
entende o usufruto exclusivo com a possibilidade de 
exploração através de terceiros, e não necessariamente com 
as próprias mãos. Por outro lado, uma concepção mais 
restritiva de usufruto exclusivo implica em não admitir a 
exploração florestal em terras indígenas em qualquer 
hipótese, nem pelos próprios índios, nem por terceiros. 

O terna é controvertido e só estará definido de forma 
definitiva após a sua regulamentação no Estatuto do !ndio. 
Por esta razão, conforme proposta aprovada pelo Banco 
Mundial, nos limitaremos, nesta primeira etapa do trabalho, 
a discorrer sobre as lacunas e indefinições legais e sobre 
as posições assumidas até agora pelas instituições 
envolvidas com a questão indígena. 

- o Ministério Público Federal, que, 
Constituição Federal (art.129, V), 
institucional de defender judicialmente 
interesses das populações indígenas, assim 
sobre a questão (em parecer do Procurador 
Wagner Gonçalves, ex-titular da Coordenadoria 
Direitos e Interesses das Populações Indígenas 

de acordo com a 
tem a função 
os direitos e 
se 
da 
de 
do 

posicionou 
República 

Defesa dos 
órgão): - 

- 



33 
NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 

"o usufruto legal dos índios, que lhes foi 
concedido segundo seus costumes, usos e tradições, 
para manter sua organização social como povo 
etnicamente diferenciado - pressupõe a não 
alteração da substância do próprio usufruto, ou 
seja, não têm os índios direito, por exemplo, de 
alienar madeira das áreas indígenas, porque esse 
procedimento desnatura a natureza do usufruto 
constitucional que lhe foi concedido, já que tal 
procedimento afasta-se de seus usos, costumes e 
tradições. Não é da tradição do índio desmatar 
matas para vender madeira, mas tradição do branco. 
Além disso, o usufruto é concedido para que o 
usufrutuário utilize a coisa, sem mudar a sua 
substância. E se se permitir a venda de madeira em 
área indígena, principalmente das matas que 
constituem a maior parte do habitat natural 
indígena, estar-se-à ofendendo a nua-propriedade 
da União, uma vez que a ela pertence o domínio das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
Detêm os índios posse permanente sobre as terras 
que ocupam e usufruto, que pressupõe fruição e 
gozo, sem que altere a substância da coisa. 
Desmatar e vender madeira muda a substância das 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios." 

,- Vê-se que o Ministério Público Federal adota uma 
posição bastante restritiva em relação ao conceito de 
usufruto. Já o projeto de lei encaminhado pelo Poder 
Executivo ao Congresso Nacional se limita a remeter a 
regulamentação da matéria à lei complementar prevista na 
Constituição, em dois dispositivos: 

- 
- 

"a r t . 12 - Não poderão ser objeto de atos ou 
negócios jurídicos os direitos originários sobre 
as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, 
a posse permanente dessas terras e a das 
reservadas e o usufruto das riquezas naturais 
existentes em tais terras, ressalvando-se, quanto 
ao último, as hipóteses constitucionalmente 
asseguradas. 
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art. 27 - A exploração das riquezas naturais 
das terras indígenas somente poderá ser realizada 
pelas próprias comunidades, ressalvado relevante 
interesse público da União, segundo o que dispuser 
lei complementar." 

Entendemos que o projeto do Executivo deu interpretação 
equivocada ao art. 231, § 6Q, ao remeter a regulamentação da 
exploração florestal em terras indígenas a lei complementar. 
O que esta lei complementar regulamentará serão as hipóteses 
de exploração dos recursos naturais das terras indígenas no 
"relevante interesse público da União", ou seja, aquelas 
hipóteses em que, por interesse e iniciativa do Poder 
Público, e não das comunidades indígenas, se admite a 
exploração das riquezas naturais das terras indígenas. 

Evidentemente, essa possibilidade aberta pelo artigo 
231, § 6Q da Constituição não se confunde com o usufruto 
exclusivo que os índios detêm sobre as riquezas naturais do 
solo, rios e lagos existentes em suas terras, assegurado 
também constitucionalmente, no artigo 231, §3Q. As 
possibilidades de utilização econômica destes recursos 
naturais pelos próprios índios, ou por terceiros por eles 
autorizados, que decorrem do direito de usufruto, devem ser 
regulamentadas em lei ordinária, a fim de se dirimir as 
inúmeras dúvidas e questionamentos atualmente existentes. O 
projeto do Executivo simplesmente deixou de enfrentar a 
questão, remetendo a sua regulamentação para lei 
complementar que tratará de situação diversa. 

Já o projeto de lei apresentado pelo deputado Tuga 
Angerami e outros, e elaborado com a assessoria do CIMI, 
dispõe que: 

"art. 12 - O usufruto exclusivo assegurado às 
comunidades indígenas compreende o direito ao uso 
e percepção das riquezas do solo, rios, lagos e de 
todas as utilidades existentes nas terras por elas 
ocupadas, bem como à sua exploração. 

§ lQ - O usufruto a que se refere o caput 
deste artigo deve ser exercido de maneira a não 
comprometer a existência e utilização futura dos 
recursos naturais . 
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art. 13 - A exploração das riquezas naturais 
das terras indígenas somente poderá ser realizada 
pelas próprias comunidades. " 

O art. 12 de tal projeto se assemelha muito ao art. 24 
do atual Estatuto do !ndio (Lei 6.001/73), que dá uma 
definição ampla ao usufruto assegurado aos índios, 
assegurando a possibilidade de exploração econômica dos 
recursos naturais, inclusive do solo, como a madeira. 
Estabelece apenas, genericamente, restrição quanto ao 
exaurimento, a longo prazo, dos recursos explorados. É, 
entretanto, restritiva, quanto à possibilidade de os índios 
transferirem a terceiros a exploração dos recursos, pois 
esta deve ser realizada pelas próprias comunidades (ou seja, 
adota a concepção de que usufruto exclusivo implique em 
exploração sempre com as próprias mãos). 

Já o projeto apresentado pelo deputado Aloísio 
Mercadante e outros, e elaborado com a assessoria do Núcleo 
de Direitos Indígenas, estabelece que: 

"Art. 22 - É assegurado aos índios o usufruto 
exclusivo, não tributável e não apropriável a 
qualquer título, das riquezas do solo, dos rios e 
dos lagos existentes em suas terras. 

- Parágrafo único - Nos casos em que a 
exploração das terras indígenas e das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes for 
efetivada através de terceiros, a renda dela 
decorrente reverterá integralmente à própria 
comunidade indigena que as ocupa. 

Ou seja, tal projeto prevê expressamente a 
possibilidade de exploração econômica das riquezas do solo 
das terras indígenas, tanto pelos índios como por terceiros, 
desde que a renda reverta integralmente à comunidade 
indígena. Adota um conceito ainda mais amplo de usufruto 
exclusivo, entendendo ser possível a utilização de serviços 
de terceiros para promover a exploração. É, por outro lado, 
extremamente limitativo, pois dificilmente algum madeireiro 
terá interesse na exploração dos recursos florestais de 
terras indígenas se a renda deve reverter integralmente à 
comunidade indígena. 

- 
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- É importante salientar que os três projetos regulam 
insuficientemente a matéria, deixando abertas 
injustificáveis lacunas, e não respondendo a perguntas 
básicas, tais como: quais serão as exigências específicas 
para a exploração florestal, do ponto de vista da proteção 
ambiental e da preservação das espécies florestais 
exploradas? (evidentemente, não é suficiente estabelecer que 
a exploração não poderá comprometer a utilização futura dos 
recursos, sem assegurar a observância de tal princípio 
através de mecanismos práticos) Além disso, quais serão os 
mecanismos concretos de fiscalização das atividades 
florestais, e por que órgãos? Estas e outras perguntas 
deverão ser respondidas em quaisquer projetos de lei que 
pretendam regular a matéria de forma consistente. 

- 

Se, por um lado, as propostas de regulamentação da 
exploração florestal em terras indígenas ora em discussão na 
Câmara dos Deputados são insuficientes, por outro lado, as 
atividades madeireiras ora desenvolvidas nas terras 
indígenas do país, com ou sem a autorização dos índios, se 
proliferam, e são manifestamente ilegais, pela própria 
forma como são desenvolvidas. Tais atividades madeireiras 
violam, a um só tempo, a legislação ambiental do país, que 
estabelece normas restritivas que se aplicam a todo o 
território nacional, incluindo-se as terras indígenas, e as 
normas específicas estabelecidas pelo Código Florestal e 
pelo Estatuto do !ndio, já referidas acima. São 
desrespeitadas também todas as normas legais que regulam a 
transparência e a lisura na realização de quaisquer negócios 
jurídicos, principalmente quando há bens públicos 
envolvidos. Por esta razão, é extremamente fácil 
caracterizar a ilegalidade das atividades madeireiras em 
terras indígenas, tais como ela são desenvolvidas 
atualmente. 

A questão da exploração madeireira foi poucas vezes 
submetida à apreciação do Poder Judiciário, responsável pela 
aplicação das normas legais a casos concretos. Entretanto, 
nestes poucos casos concretos que o Poder Judiciário se 
manifestou sobre a questão, sua tendência foi considerar 
ilegal o tipo de exploração madeireira predatória realizada 
nas terras indígenas do país. Citemos alguns exemplos. 

- 
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Quando o ex-presidente da FUNAI Romero Jucá firmou, em 
1987, contratos com diversas empresas madeireiras de Mato 
Grossso e Rondônia, autorizando-as a retirar milhares de 
metros cúbicos de madeira de terras indígenas em troca de 
alguns bens (tratores, veículos, etc) e de alguns serviços 
(construção de escolas, estradas, postos de enfermagem, 
etc.), o Ministério Público Federal, através de seus 
Procuradores da República em Cuiabá e em Porto Velho, 
ingressou com ações civis públicas contra a FUNAI e as 
empresas madeireiras, com o objeto de anular os contratos, 
alegando serem eles ilegais, e obter a condenação das rés no 
pagamento de uma indenização, em dinheiro, pelos danos 
causados ao meio ambiente e ao patrimônio indígena, ou 
alternativamente, a reconstituírem, através de programas de 
reflorestamento, o que foi danificado. 

Em maio de 1988, a Justiça Federal deferiu a medida 
liminar requerida pelo Ministério Público Federal, 
determinando a "imediata paralisação da extração de 
madeiras, pelas rés, em terras indígenas", e fixando uma 
multa de 40 OTNs, individualmente e diária, para o caso de 
descumprimento da decisão. Tal decisão judicial teve grande 
repercussão, posto que, na administração Romero Jucá, muitos 
contratos dessa natureza foram assinados pelo próprio 
presidente da FUNAI, abrindo, indiscriminadamente e sem a 
observância de qualquer norma de proteção ambiental, os 
territórios indígenas à exploração madeireira, sob a 
justificativa de que os índios tinham que se tornar 
independentes economicamente, e se manter". Na verdade, o 
patrimônio indígena foi lesado e dilapidado de forma 
irreversível sem qualquer beneficio concreto para as 
comunidades indígenas. 

- 
Do ponto de vista legal, a Justiça Federal, ao deferir 

a medida liminar, acolheu os argumentos do Ministério 
Público Federal, e interpretou o artigo 3Q, g, do Código 
Florestal e o art. 46 do Estatuto do !ndio conjugadamente, 
no sentido de que o corte de madeira nas florestas 
indígenas, com supressão total ou parcial, por serem de 
preservação permanente, estaria condicionado a: 

- 
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a) necessidade de execução de obras, planos, atividades ou 
projetos de interesse das comunidades indígenas respectivas 
(e não da FUNAI, como ocorreu no caso); 

- b) existência prévia de programas ou projetos dos serviços 
mencionados na alínea anterior, devidamente aprovados pelos 
órgãos competentes (plano de manejo sustentado, etc.) 

e) autorização prévia do Poder Executivo Federal. 

Entendeu o magistrado, Dr. Odilon de Oliveira, que essa 
autorização deveria ser dada pelo Presidente da República e 
não pelo Presidente da FUNAI. De acordo com a sua decisão, 
antes mesmo do decreto presidencial, seria indispensável a 
existência de lei formal, pois que as florestas, conforme o 
art. 43, I, do Código Civil, são bens imóveis e, assim, 
compõem, com o solo, os bens inalienáveis da União Federal. 
Afirmou ainda a decisão que dentre as atribuições do 
Presidente da FUNAI não consta a de autorizar o corte de 
madeira em florestas indígenas (art.6Q do Decreto nQ 68.377. 
de 19.03.71) 

Mais adiante, afirma em sua decisão que: 

- 
"Em se tratando de bens públicos, além da 

autorização legal, é indispensável a ocorrência de 
licitação e de prévia avaliação. Ainda que se 
aceitem os contratos em questão como sendo 
simplesmente de permuta (e não autênticos 
contratos de venda e compra disfarçados de 
permuta), dispensando, neste caso, a licitação, 
mesmo assim é indispensável a prévia avaliação das 
coisas a serem trocadas (madeiras dos índios e 
objetos, obras e serviços a serem recebidos 
(Decretos-Leis nQ 200/67 e 2.300/86). 

·- 
Assim como a licitação visa, principalmente, a 

possibilitar à Administração Pública conseguir e selecionar 
proposta mais vantajosa e dar cunho de legalidade e lisura a 
seus atos, a prévia avaliação evitaria, no caso concreto, o 
desequilíbrio entre o valor das madeiras e o preço das 
coisas, obras e serviços recebidos e, sobretudo, preservaria 
de desfalques o patrimônio indígena." 
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Salienta ainda o magistrado que as comunidades 
indígenas afetadas não participaram dos contratos e nem 
consentiram a sua realização, providências indispensáveis, 
porque não sendo os índios absolutamente incapazes, mas 
apenas relativamente incapazes, a FUNAI não os representa, 
apenas os assiste. E na assistência exige-se, em primeiro 
lugar, a participação do assistido, nos atos da vida civil. 
Como se não bastasse, as empresas contratantes sequer se 
encontravam cadastradas no IBDF, e inexistiam quaisquer 
planos de manejo sustentado e inventário florestal. 

._ 

Em outro caso, envolvendo a exploração madeireira 
clandestina em três áreas indígenas do Pará (Trincheira 
Bacajá, Araweté e Apyterewa) por três grandes empresas 
madeireiras (Exportadora Perachi, Maginco e Impar), o Núcleo 
de Direitos Indígenas propôs, em janeiro de 93, ação civil 
pública contra as três madeireiras, a FUNAI, o IBAMA e a 
União Federal, e obteve uma medida liminar suspendendo todas 
e quaisquer atividades madeireiras dentro dos territórios 
indígenas, bem como determinando às madeireiras que 
retirassem seus acampamentos das áreas indígenas, e que a 
FUNAI e o IBAMA, com o auxílio da Polícia Federal, 
fiscalizassem as áreas, impedindo a entrada das madeireiras 
e de seus prepostos. A decisão judicial estabeleceu pesada 
multa para o caso de descumprimento da ordem pelas 
madeireiras e determinou que, caso seus proprietários ou 
prepostos resistissem ao cumprimento da ordem judicial, 
fossem presos em flagrante pela Polícia Federal. Apesar de 
ter sido apenas uma medida liminar, e de não ter sido ainda 
julgado o pedido principal da ação civil pública - que é a 
condenação das madeireiras a arcarem com todos os custos e 
despesas com a elaboração de projeto de recomposição 
ambiental das áreas por elas desmatadas -, a decisão 
refletiu clara posição do Poder Judiciário em relação à 
exploração madeireira clandestina em terras indígenas. A 
decisão foi inicialmente suspensa por um juiz do Tribunal 
Regional Federal, em mandado de segurança impetrado pela 
madeireira Perachi, mas o próprio Tribunal, em decisão de 
sua Quarta Turma (no Agravo de Instrumento nQ 93.01.22609- 
0/DF), manteve a suspensão de qualquer atividade madeireira 
nas três áreas indígenas - julgando, assim, contrariamente 
às madeireiras, mais uma vez. 

._ 



._ 

._ 
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·- 

Já as duas ações indenizatórias movidas pelo Núcleo de 
Direitos Indígenas contra madeireiros invasores de áreas 
pertencentes aos índios Nambiquara, de Mato Grosso, a 
Justiça Federal deste Estado julgou, em sentença definitiva, 
procedentes os pedidos, condenando os madeireiros a 
indenizar os índios pelos prejuízos que lhe foram causados 
pela exploração madeireira ilegal em suas terras e a arcar 
com todos os custos necessários à elaboração e execução de 
projeto de reflorestamento das áreas desmatadas pelos 
madeireiros (Marco Antônio Bogaski e Anilton Pompermayer, 
invasores da Area Indígena Vale do Guaporé, situado no oeste 
do MT). 

·- 

Tais casos submetidos ao Poder Judiciário, entretanto, 
diziam respeito a situações de retirada de madeira de terras 
indígenas sem o consentimento dos próprios índios, ou seja, 
simples furto de madeira, e, portanto, não se discutiu, em 
tais casos, o conceito de usufruto exclusivo dos índios 
sobre as riquezas de suas terras, mas sim flagrantes 
violações ao usufruto indígena praticadas por terceiros. Não 
havia, portanto, quaisquer dificuldades em se caracterizar a 
ilegalidade da exploração madeireira por simples invasores. 
Desconhecemos a existência de decisões judiciais definitivas 
envolvendo casos de exploração madeireira pelos próprios 
índios ou por terceiros por eles autorizados, em que se 
tenha fixado entendimento jurisprudencial sobre o alcance do 
usufruto indígena - ponto fundamental para a regulamentação 
da exploração florestal em terras indígenas. 

- 7. Do garimpo por terceiros em terras indígenas. Proibição 
constitucional e legal. Atribuições da FUNAI, do IBAMA, do 
DNPM e da Polícia Federal. 

- 
Ao contrário da exploração florestal em terras 

indígenas, que apresenta as contradições jurídicas expostas 
acima, a Constituição Federal e a legislação ordinária são 
suficientemente claras em relação à proibição do garimpo por 
terceiros dentro de terras indígenas. Nenhuma das 
disposições constitucionais que procuraram legitimar o 
garimpo organizado se aplicam às terras indígenas, por 
expressa ressalva constitucional (art. 231, § 7Q). 

- 
- 



NÚCLEO DE DIREITOS INDÍGENAS 41 

- Com efeito, nota-se, nos dispositivos da Constituição 
que fazem referência à garimpagem, a preocupação do 
constituinte em conferir legitimidade ao garimpo organizado, 
através do incentivo à sua organização em cooperativas, e do 
direito de prioridade das cooperativas de garimpeiros para a 
obtenção de autorização ou concessão de lavra mineral sobre 
áreas onde já estejam atuando. 

É fácil intuir que a preocupação com o garimpo 
organizado foi motivada, principalmente, por uma situação de 
fato, com aparência de irreversível: a enorme proliferação 
dos garimpas em todo território nacional, compostos, em sua 
maioria, por trabalhadores não absorvidos pelo trabalho 
rural ou pelas indústrias das grandes cidades, e enormemente 
agravada pela recessão, pelo desemprego e pela crise 
econômica em geral. 

Assim, estabeleceu o artigo 21, XXV, da Constituição 
Federal que compet'e à Uniâ'o estabelecer as áreas e as 
condições para o exercício da atividade de garimpagem, em 
forma associativa. Já o artigo 174, § 3Q, estabelece que o 
Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em 
cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente a 
promoção econômico-social dos garimpeiros. Em seu §4Q, o 
artigo 174 estabelece que as cooperativas de garimpeiros 
terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisas 
e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas 
áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com 
o art. 21, XXV, na forma da lei. 

.._ 
'- 

Ocorre que, conforme já dito 
foram expressamente excepcionadas 
das normas constitucionais que 
cooperativas de garimpeiros. 

acima, as terras indígenas 
e excluídas da incidência 
procuraram legitimar as 

O art. 231, § 7Q, da Constituição Federal, 
margem a dúvidas quando estatui que: 

não deixa 

"Art. 231, § 7Q - Não se aplica às terras 
indígenas o disposto no art. 174, §§ 3Q e 4Q." 



- 
- 
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A Constituição estabeleceu uma clara distinção no 
tratamento dado à mineração e ao garimpo em terras 
indígenas. Se, por um lado, a mineração está sujeita às 
condições especiais já vistas, por outro, o garimpo em terra 
indígena é proibido. 

Atendendo às normas constitucionais, a Lei nQ 7.805, de 
18.07.89, ao criar o regime de permissão de lavra 
garimpeira, dispôs expressamente que: - - "Art. 23 - A permissão de lavra garimpeira 

de que trata esta lei: 
a) não se aplica a terras indígenas". 

- O artigo 44 do Estatuto do !ndio, embora anterior à 
nova Constituição, foi por ela recepcionado, e também proíbe 
expressamente a garimpagem por terceiros: 

"art. 44 - As riquezas do solo, nas áreas 
indígenas, somente pelos silvícolas podem ser 
exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o 
exercício da garimpagem~ faiscação e cata das 
referidas áreas. - Vê-se, diante do exposto, que a realização de 

garimpagem por terceiros em terra indígena jamais poderá ser 
permitida, concedida ou licenciada pelo órgão minerário. F~r 
uma razão bastante simples: o garimpo real isedo por 
terceiros em terra indígena viola a coris ti tu i cêo 
independentemente da área, circunstâncias e conaiçãee em que 
é realizado. Em se tratando de Arõ'a lndigena, ele é sempre 
ilegal e inconstitucional. f1 garimpagem em terra indígena 
constitui crime, sujeito a pena de rec l ueêo de três meses a 
três anos e multa, de acordo com o e rt , 21 de Lei 7'.B05/B9. - O parágrafo único do art. 21 estabelece que, além da 
propositura da ação penal cabível contra o garimpeiro 
infrator, a extração mineral ilegal acarretará a apreensão 
do produto mineral, das máquinas, veículos e equipamentos 
utilizados, os quais, após transitada em julgado a sentença 
que condenar o infrator, serão vendidos em hasta pública e o 
produto da venda recolhido à conta do Fundo Nacional de 
Mineração. 

- 
·- 
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- 

Apesar de ser expressamente proibido, e de não pairar 
quaisquer dúvidas quanto à sua ilegalidade em terras 
indígenas, o garimpo é, atualmente, o principal responsável 
pela degradação ambiental das terras indígenas. Como a 
mineração em terra indígena depende de autorização do 
Congresso Nacional e este ainda não regulamentou a matéria, 
as atividades minerárias empresariais em terras indígenas 
estão temporariamente suspensas. Enquanto isso, o garimpo se 
alastra pelos territórios indígenas, provocando danos 
ambientais gravíssimos, e absolutamente irreversíveis. 

- 
A devastação ambiental das terras indígenas pela 

garimpagem se deve à omissão dos órgãos responsáveis pela 
proteção dos recursos ambientais e minerais existentes nas 
terras indígenas: FUNAI, IBAMA e DNPM, e da inércia do 
próprio Departmanto de Polícia Federal. 

A FUNAI, de acordo com a própria lei que autorizou a 
sua instituição (Lei 5.371, de 05/12/67, artigo 1Q, I, b e 
VII), tem, entre as suas funções, a de garantir aos índios o 
usufruto exclusivo dos recursos naturais existentes em suas 
terras, e exercitar o poder de polícia nas áreas indígenas. 

- 

O IBAMA, por sua vez, tem os deveres legais de punir os 
infratores da legislação ambiental e garantir a observância 
dos princípios norteadores da Política Nacional de Meio 
Ambiente, sendo o órgão executor da política ambiental do 
país e incumbindo-lhe a fiscalização e controle da 
exploração dos recursos naturais (Lei 6.938/81 e Decreto nQ 
97.946/89). Cabe ao IBAMA punir os infratores da legislação 
ambiental de todo o território nacional, não tendo nenhuma 
base legal as frequentes alegações de funcionários do IBAMA 
de que, em área indígena, a responsabilidade pela punição 
dos infratores da legislação ambiental "é só da FUNAI". As 
responsabilidades do IBAMA em relação à proteção ambiental 
de terras indígenas se tornaram ainda mais claras e 
irrefutáveis após a edição do Decreto nQ 24, de 04 de 
fevereiro de 1991, que dispõe sobre as ações visando a 
proteção do meio ambiente em terras indígenas, em seus 
artigos 2Q e 4Q, atribui ao IBAMA a responsabilidade pela 
"elaboração e execução" de projetos visando o "equilíbrio 
ecológico das terras indígenas". 

- 

,_ 

- - ._. 
- 
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Já o DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral, 
é o órgão responsável não só pelo licenciamento como também 
pela fiscalização de todas as atividades concernentes à 
mineração, ao comércio e à industrialização de matérias 
primas minerais em todo o território nacional, de acordo com 
o artigo 88 do Decreto-Lei nQ 227/67. Obviamente, tais 
atribuições também incluem a paralização e punição 
administrativa de garimpas ilegais em áreas indígenas. - Vê-se que tais órgãos dispõem de sólida base legal para 
reprimir a garimpagem ilegal em terra indígena, podendo e 
devendo exercer o seu poder de polícia, e aplicar sanções 
administrativas, através de lavratura de autos de infração, 
com a aplicação de multas, embargo e interdição de 
atividades, apreensão de instrumentos e equipamentos, bem 
como dos minérios extraídos ilegalmente, e lavrando autos de 
paralisação de dragas de garimpo. Sem prejuízo das 
penalidades administrativas - inerentes ao poder de polícia 
e auto-executáveis - cabe ainda a estes órgãos propor 
medidas judiciais contra os garimpeiros infratores, a fim de 
serem responsabilizados civil e penalmente por seus atos 
ilegais - o que raramente acontece. 

- 

- 
A Polícia Federal, por sua vez, tem a obrigação legal 

de prestar toda a assistência necessária a estes órgãos no 
cumprimento de suas atribuições institucionais, conforme 
prevê o art. 34 do Estatuto do !ndio (Lei 6.001/73). O 
Decreto nQ 73.332/73, que define as competências do 
Departamento de Polícia Federal, também prevê a obrigação de 
"prevenir e reprimir crimes contra a vida, o patrimônio e a 
comunidade silvícola" (art. 1Q, IV, "f"). Ademais, a própria 
Constituição atribui à Polícia Federal a incumbência de 
apurar infrações penais em detrimento de bens, serviços e 
interesses da União (art. 144, § lQ, I), lembrando-se que as 
terras indígenas são bens de domínio da União (CF, art. 20, 
XI) e que os recursos do subsolo também lhe pertencem. A 
reiterada omissão da Polícia Federal na proteção dos bens 
indígenas é absolutamente injustificável e inescusável, do 
ponto de vista legal e institucional. 

- 

- Felizmente, o Constituinte, ao proibir a garimpagem, 
reconheceu os efeitos devastadores do garimpo sobre as 
comunidades indígenas, constatados em inúmeras experiências - 

- 
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catastróficas, entre as quais destaca-se a invasão 
garimpeira na Area Indígena Yanomami (AM e RR) e na Area 
Indígena Sararé (MT). Suas conseqüências se tornaram 
amplamente conhecidas: contaminação dos rios com mercúrio, 
inviabilização da pesca e da caça, devastação das matas 
ciliares, e a disseminação da malária que, em algumas 
aldeias, atingiu 90% da população, e, juntamente com a 
desnutrição, viroses agudas e infecções, ocasionou 
altíssimos e insuportáveis níveis de morbidade. Nâ'o resta 
dúvida, portanto, de que a garimpagem cons ti tu i grave ameaça 
.à sobrevivência ·física e cu I tiu re I das comunidades indígenas, 
e n.fl'o pode ser admitida em nenhuma n ioá t eee dentro de suas 
terras. 

Todos os três projetos de lei que se encontram 
atualmente na Comissão Especial encarregada de reformular o 
Estatuto do !ndio mantêm a proibição da garimpagem por 
terceiros em terras indígenas. (O projeto do deputado Tuga 
Angerami o faz no art.12, §3Q e o projeto do deputado 
Aloísio Mercadante no art.59; o projeto do Executivo não 
proíbe expressamente a garimpagem por terceiros, mas o faz 
indiretamente, ao assegurar aos índios o usufruto exclusivo 
das riquezas do solo, no art. 32, sem prever exceções). 
Trata-se de um dos raros pontos de consenso entre as 
organizações responsáveis pela elaboração de tais projetos. 

8. Da garimpagem pelos próprios índios em suas terras. 

Diversa 
desenvolvidos 
suas terras. 
!ndio dispõe 

é a situação jurídica dos garimpos 
pelos próprios índios dentro dos limites de 
Lembre-se, mais uma vez, que o Estatuto do 

que: 

"Ar t . 44 - As riquezas do solo, nas áreas 
indígenas, somente pelos silvícolas podem ser 
exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o 
exercício da garimpagem, faiscação e cata das 
áreas referidas." 

- 
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Mais adiante, em seu artigo 45, o Estatuto do !ndio 
afirma que "a exploração das riquezas do subsolo" das áreas 
indígenas, "far-se-à nos termos da legislação vigente". Vê 
se que o próprio Estatuto já estabelecia uma distinção no 
tratamento dado ao garimpo, faiscação ou cata (quando suas 
atividades explorem recursos do solo apenas) e a mineração 
propriamente dita (exploração dos recursos do subsolo) . 

É evidente que a exploração das riquezas do subsolo 
está regulada atualmente não mais pelo art. 45 do Estatuto 
do !ndio (de 19/12/73), mas pelo art. 231, § 3Q da 
Constituição, que estabelece exigências específicas a serem 
atendidas quando se realizar em terras indígenas. A forma e 
o procedimento para o cumprimento de tais exigências deverão 
ser regulamentados em lei ordinária, ainda não aprovada pelo 
Congresso Nacional, conforme já salientado no item acima . 

A própria Constituição estabelece uma distinção no 
tratamento dado à mineração e ao garimpo em terras 
indígenas, que são regulados em dispositivos diversos e 
específicos. A mineração está regulada no artigo 231, § 3Q, 
e o garimpo no artigo 231, §7Q. Note-se que o texto 
constitucional afirma, no artigo 231, § 7Q, que não se 
aplicam às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3Q e 
4Q. Ou seja, não se aplicam às terras indígenas justamente 
aqueles dispositivos que, inseridos em um Capítulo diverso 
da Constituição (Capitulo Ido Título VII - Dos Princípios 
Gerais da Atividade Econômica), se referem especificamente 
às atividades garimpeiras desenvolvidas por membros da 
sociedade envolvente. A garimpagem em terras indígenas, 
quando realizada pelos próprios índios é, frequentemente, 
uma atividade coletiva, associativa, e não juridicamente 
organizada em cooperativas. Além disso, é evidente que não 
há direito de prioridade para a garimpagem em área indígena, 
pois ela só pode ser exercida pela própria comunidade 
indígena que detém o usufruto exclusivo das riquezas 
naturais do solo de suas terras tradicionais. Assim, o que a 
Constituição não permite é a exploração garimpeira por 
terceiros estranhos à comunidade indígena . 
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Assim, embora o texto constitucional não tenha 
dispositivo expresso nesse sentido, a possibilidade de os 
próprios índios exercerem a cata, a faiscação e a garimpagem 
em terras indígenas decorre do seu próprio direito ao 
usufruto exclusivo das riquezas do solo existentes em suas 
terras. As únicas limitações existentes atualmente ao 
usufruto exclusivo e pleno das comunidades indígenas sobre 
as riquezas naturais de suas terras são a mineração 
(empresarial, e não o garimpo por terceiros) e o 
aproveitamento de potenciais energéticos (também por 
terceiros). Não poderá a lei ordinária criar restrições ao 
usufruto exclusivo dos índios sobre os recursos do solo que 
não estejam previstas na Constituição. 

É importante salientar, entretanto, que eles detêm o 
usufruto exclusivo apenas dos recursos do solo, e não do 
subsolo. A Constituição estabelece uma clara distinção entre 
os recursos do solo e do subsolo. De acordo com o seu artigo 
20, IX, o recursos minerais, "inclusive os do subsolo" , são 
bens da União. Já o artigo 176 estabelece que as jazidas, em 
lavra ou não, e demais recursos minerais, constitutem 
propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração 
ou aproveitamento, e pertencem à União . 

De acordo com o Código de Mineração, a garimpagem é o 
"trabalho individual de quem utiliza instrumentos 
rudimentares, aparelhos manuais ou máquinas simples e 
portáveis, na extração de pedras preciosas, semipreciosas e 
minerais metálicos ou não-metálicos, valiosos, em depósitos 
de eluvião ou aluvião, nos álveos de cursos de água ou nas 
margens reservadas, bem como nos depósitos secundários ou 
chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros, depósitos 
esses genericamente denominados garimpas'' . 

A lei que regula a permissão de lavra garimpeira 
(7.805/89) prevê também aqueles minerais que são 
considerados garimpáveis (ouro, diamante, cassiterita, 
columbita, tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, 
eluvionar e coluvial, além de outros) . 

É entretanto, bastante controvertida, do ponto de vista 
geológico, a idéia de que existam recursos minerais do solo, 
e outros do subsolo. Afinal, todos os recursos minerais são 
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- ·- oriundos do subsolo, ainda que alguns sejam encontráveis na 
superfície da terra, sendo certo que os índios detêm apenas 
o usufruto dos recursos do solo, e que a Constituição não 
veda a garimpagem pelos próprios índios e que o atual 
Estatuto do !ndio a permite expressamente. 

·- 

De qualquer forma, é necessário que os projetos que 
regulam a matéria não só permitam a garimpagem pelos 
próprios índios (como o fazem o projeto do deputado Aloísio 
Mercadante e o do deputado Tuga Angerami, em seus artigos 12 
e 59, respectivamente), mas esclareçam dúvidas como: haverá 
necessidade de autorização por parte da União, de que forma 
e a cargo de que autoridade (a lei que regula a permissão de 
lavra garimpeira prevê expressamente que os seus 
dispositivos não se aplicam às terras indígenas)? Mediante 
que condições e exigências específicas será permitida a 
garimpagem? 

O conceito de usufruto exclusivo implica em que toda a 
renda decorrente deverá reverter para a própria comunidade, 
embora os bens minerais, do solo ou do subsolo, pertençam à 
União. Além disso, os bens e rendas do Patrimônio Indígena 
gozam de plena isenção tributária (de acordo com o art. 60 
do Estatuto do !ndio). 

Os projetos de Estatuto do !ndio em discussão regulam 
extensivamente a mineração por terceiros em terras 
indígenas, mas de forma exageradamente sucinta o garimpo 
pelos próprios índios. 

·- 9. Da superposição de unidades de conservação ambiental e 
terras indígenas. 

- Uma vez explicitados o caráter originário dos direitos 
indígenas sobre suas terras, o seu usufruto exclusivo sobre 
as riquezas naturais nelas existentes, a impossibilidade de 
remoção de índios de suas terras e a nulidade dos atos que 
tenham por objeto o domínio, posse, ocupação e exploração de 
recursos naturais de terras indígenas, fica fácil concluir 
pela nulidade dos atos oficiais que criam unidades de 
conservação ambiental incidentes sobre terras indígenas, 
total ou parcialmente. 

- 
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Entendemos que a simples criação, pelo Poder Executivo 
ou mesmo pelo Poder Legislativo, federal ou estadual, de 
unidades de conservação incidentes sobre terras indígenas, 
sem qualquer consulta ou compensação às comunidades 
indígenas, é uma violação flagrante ao usufruto exclusivo a 
elas assegurado pela Constituição Federal. Não se pode 
admitir que uma lei federal ou estadual, e menos ainda um 
ato administrativo, crie restrições à posse permanente dos 
íridios sobre suas terras ou ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais nelas existentes, sob pena de violação do 
espírito e da letra da Constituição. 

Conforme já dito no início deste estudo, os direitos 
dos índios sobre suas terras são originários, e estas são 
inalienáveis, indisponíveis, inusucapíveis, não passíveis de 
desapropriação (até porque já são bens públicos) ou de 
oneração, a qualquer título ou pretexto. Além disso, os 
direitos sobre as terras indígenas são imprescritíveis. 
Portanto, quaisquer atos jurídicos posteriores que ignorem a 
natureza jurídica e o caráter especialíssimo das terras 
indígenas, criando normas imcompatíveis com o indigenato, 
são nulos, e não produzem quaisquer efeitos jurídicos. 

Não fossem tais razões de natureza jurídica, não se 
pode negar que as comunidades indígenas dependem do uso e 
fruição das riquezas naturais de suas terras para 
sobreviverem, e que a criação de unidades de conservação que 
impliquem restrições ao exerc1c10 do usufruto de tais 
riquezas, sem qualquer compensação às comunidades indígenas, 
desconsidera a dura realidade econômica enfrentada pela 
maior parte dos povos indígenas que vivem no Brasil. 

-· 

O art. 231, § 6Q da Constituição expressamente declara 
a nulidade de atos jurídicos que tenham por objeto o 
domínio, a posse, a ocupação ou exploração de recursos 
naturais de terras indígenas. É certo que está prevista a 
edição de lei complementar para regular as exceções a esta 
norma. Ocorre que as unidades de conservação ambiental são 
criadas pela Administração em cada caso concreto, e através 
de atos específicos, sendo totalmente desaconselhável que a 
lei complementar dê uma autorização genérica para a criação 
de unidades de conservação ambiental, no "relevante 
interesse público da União", sem distinguir que tipos e em - - 
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que condições a criação de tais espaços protegidos se dará. 
Além disso, tal autorização genérica feriria diretamente a 
posse permanente e o usufruto exclusivo dos índios, 
assegurados em outro dispositivo constitucional. 

Entendemos, entretanto, que, desde que, com o 
consentimento expresso das comunidades indígenas e mediante 
compensação, as unidades de conservação ambiental poderão 
ser criadas em áreas indígenas. Os índios são alvos de todo 
tipo de pressão econômica para que explorem predatoria e 
indiscriminadamente os recursos naturais de seus 
territórios. Devem ser criados estímulos à preservação do 
meio ambiente, através da compensação econômica que se 
traduza principalmente em projetos de auto-sustentação . 

.._. 
Nesse sentido, assessoramos o deputado Aloísio 

Mercadante na elaboração da seguinte proposta regulamentando 
a matéria, incluída no projeto apresentado à Comissão 
Especial da Câmara dos Deputados encarregada de reformular o 
Estatuto do índio: 

"Art. 48 - Aplicam-se às terras indígenas as 
normas jurídicas de proteção ao meio ambiente, 
naquilo que não contrariem o disposto nesta lei. 

._ 
'- 

Art. 49 - Os recursos ambientais necessários 
ao bem-estar das sociedades indígenas receberão 
proteção do Estado, que será estendida ao controle 
das atividades econômicas que, mesmo fora das 
áreas indígenas, prejudiquem o ecossisema ou a 
sobrevivência fisica e cultural dos índios . 

Art. 50 - A criação de unidades de 
conservação ambiental em terras indígenas 
dependerá de autorização das sociedades indígenas 
que as ocupam, concedida através de contrato 
firmado entre estas e as instâncias do Poder 
P6blico interessadas. 

§ 1Q - O contrato a que se refere o caput 
deverá prever as formas de compensação das 
comunidades indígenas pelas restrições decorrentes 
da criação dessas unidades. 
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§ 2Q - A compensação de que trata o parágrafo 
anterior se fará preferencialmente através da 
viabilização de programas visando a auto 
sustentação econômica da comunidade indígena. 

§ 3Q - A criação de unidades de conservação 
ambiental em terras indígenas em nenhuma hipótese 
prejudicará o livre trânsito dos índios em suas 
terras. 

§ 4Q - O órgão federal responsável pela 
proteção ambiental deverá, no prazo de 90 dias 
após a promulgação desta lei; promover a 
retificação dos limites das unidades de 
conservação ambiental criadas anteriormente, 
sempre que as suas respectivas áreas incidam total 
ou parcialmente em terras indígenas, de modo a 
evitar a sua superposição. 

§ SQ - Esgotado o prazo referido no parágrafo 
anterior; os atos que criaram unidades de 
conservação ambiental incidentes em terras 
indígenas cujos limites não tenham sido 
retificados; estarão automaticamente revogados." 

É importante salientar, entretanto, que há diferentes 
tipos de espaços ambientais protegidos e unidades de 
conservação, bastante diversos entre si, e que variam muito 
as regras de utilização e conservação de cada um. 

,.._.. 
Transcrevam-se, por oportunos, os ensinamentos do Prof. 

Carlos Frederico Marés de Souza Filho, diretor jurídico do 
Núcleo de Direitos Indígenas e Procurador-Geral do Estado do 
Paraná: 

·- 

"A lei pode proteger amplos espaços, como 
toda vegetação marginal aos rios - as chamadas 
matas ciliares - ou autorizar o Poder Público a 
declarar uma unidade especialmente protegida, como 
declarar uma única árvore imune de corte. Desta 
forma, a proteção pode estar voltada à conservação 
ou preservação de um único bem ou de uma vasta 
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região. Assim, espaço protegido é todo lugar, 
definidos ou não seus limites, em que a lei 
assegura especial proteção. Quando o Código 
Florestal, por exemplo, define que toda e qualquer 
vegetação existente acima de 1.800 m de altitude é 
protegida, não é necessário, para que se efetive 
esta proteção, que haja delimitação da área, ou um 
plano de uso específico, basta o fato de haver 
vegetação a uma altitude superior a 1.800 metros 
que a área está protegida. Ao contrário, porém, 
quando a lei autoriza o Poder Público a criar 
determinadas áreas protegidas ou simplesmente 
tornar uma árvore imune de corte, é necessário que 
o Poder Público diga qual área, qual árvore, para 
que haja a efetiva proteção. Quando estes espaços 
protegidos são individualizados, quando o Poder 
Público cria um Parque, uma Reserva ou que nome 
tenha, com área determinada e demarcada, com 
finalidade própria, para preservação ou proteção 
de uma espécie vegetal ou animal ou ainda para que 
ali se exerça determinada atividade ou viva um 
povo que mantém suas tradições culturais, ou 
simplesmente para preservar uma beleza estética ou 
uma fonte científica, está sendo criada uma 
unidade de conservação. Sendo assim, as unidades 
são uma especialização dos espaços protegidos e, 
normalmente possuem regras próprias de uso ou 
manejo. 

Estas definições legais podem ou não alterar 
a situação dominial do bem, estabelecendo 
limitações administrativas, que importam em 
restrições no exercício dos direitos de 
propriedade, ou transferindo o bem ao patrimônio 
público. Isto quer dizer que é perfeitamente 
possível o Poder Público criar espaços ou unidades 
em áreas privadas, sem que a situação dominial se 
altere, em virtude de dois princípios gerais: a 
submissão do interesse particular ao interesse 
público e a função social da propriedade, que é 
descumprida quando rompe o equilíbrio ecológico ou 
quando agride a natureza." 

("Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de 
Conservação", Editora Universitária Champagnat, 
Coleção Ponto de Partida nQ 01, 1993) 
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Ou seja, é evidente que os espaços ambientais 
protegidos estabelecidos genericamente pela legislação 
ambiental, sem delimitação ou individualização específica 
(tais como as matas ciliares, e vegetação acima de 1.800 
metros de altitute, citados pelo Prof. Marés, e que são 
protegidos em qualquer local em que se encontrem), não 
dependem de qualquer previsão especial ou compensação 
econômica para que se apliquem às terras indígenas. Tal 
proteção especial se aplica a quaisquer terras, públicas ou 
privadas, incluindo as terras indígenas. As terras indígenas 
se sujeitam às normas ambientais genéricas, como as de 
proteção à água, ar e vegetação. 

._ 

.._ 

- ._ Quando falamos em criação de unidades de conservação 
ambiental em terras indígenas, estamos falando daquelas 
unidades especialmente estabelecidas, como parques e 
reservas, com limites definidos, incidentes sobre terras 
indígenas. Há, entretanto, significativas diferenças entre 
tais unidades: nas reservas biológicas, por exemplo, está 
proibida a exploração de qualquer de seus recursos naturais, 
ou qualquer modificação, a qualquer título, do meio ambiente 
em seu interior. A única atividade permitida, desde que 
autorizada, é a cientifica. Pela própria natureza das 
reservas biológicas, elas somente poderão ser instituídas em 
terras de domínio público. Se privadas forem as terras 
necessárias a sua criação, exige-se prévia desapropriação. 

._ 

Já os parques (nacionais, estaduais e municipais), por 
exemplo, são unidades destinadas ao uso comum do povo (e, 
portanto, obviamente, incompatíveis com as terras 
indígenas), e que têm um zoneamento, que os divide em partes 
ou zonas, onde são regulamentadas as atividades humanas que 
podem ocorrer. 

Em função das regras específicas de cada tipo de 
unidade de conservação ambiental, sua incidência em terras 
indígenas há de ser estudada caso a caso, e sua viabilidade 
jurídica e econômica dependerá muito das normas legais que 
regem a utilização dos recursos naturais daquela unidade 
específica. Caso contrário, se estará correndo o risco de, a 
pretexto de criação de unidade de conservação, se estar, na 
verdade, diminuindo a proteção ambiental conferida às terras 

·._ - 
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indígenas. Foi o caso, por exemplo, da criação de Florestas 
Nacionais (Estaduais ou Municipais) no território Yanomami, 
como pretexto para desmembrar as terras indígenas em 19 
ilhas cercadas por tais florestas, onde a exploração 
econômica da floresta (por terceiros) é permitida e 
atividades extrativistas são, inclusive, incentivadas, pelas 
próprias normas legais que regem a criação de Florestas 
Nacionais. Em tal caso, não houve superposição, e sim uma 
forma de redução das terras indígenas, mas serve para 
ilustrar a utilização indevida de unidades de conservação 
ambiental com fins claramente prejudiciais aos índios. 
Entendemos, portanto, que apenas aquelas unidades de 
conservação que impliquem em proteção ambiental especial às 
terras indígenas poderão ser criadas em seus limites, com 
autorização dos índios e mediante compensação econômica. 

Finalmente, vejamos as 
analisadas pela Comissão Especial 
o Estatuto do !ndio: 

demais propostas sendo 
encarregada de reformular 

A proposta do deputado Tuga Angerami não dispôe 
expressamente sobre a possibilidade de criação de unidades 
de conservação ambiental em terras indígenas, e em relação à 
proteção ambiental, se limita a dizer que: 

"Art. 65 - A União protegerá o ambiente em terras 
indígenas e seu entorno elaborando projetos 
específicos através dos órgãos federais 
indigenista e ambiental, objetivando ações de 
equilíbrio ecológico em áreas consideradas 
necessar1as, como condição para a sobrevivência 
física e cultural dos povos indígenas." 

No parágrafo único deste artigo, são elencados alguns 
projetos de diagnóstico ambiental, controle ambiental e 
educação ambiental, genericamente. 

O projeto apresentado pelo Poder Executivo diz apenas 
que: 

"Art. 43 - É vedada a criação de unidades de 
conservação ambiental cujos limites incidam, total 
ou parcialmente, sobre terras indígenas, 
ressalvado o relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar. 
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Parágrafo único - Comprovada a ocupação 
tradicional indígena após a criação de unidade de 
conservação, e não sendo considerado relevante 
interesse público da União, o órgão federal de 
meio ambiente promoverá, em até noventa dias, a 
retificação dos limites da unidade criada, de modo 
a anular a superposição." 

Esclareça-se, finalmente, que existem muitos casos de 
superposição de unidades de conservação ambiental, 
geralmente criadas pelo IBAMA, com terras indígenas, sem que 
o órgão ambiental tenha tomado qualquer providência, até o 
momento, para fazer as correções devidas. Na ausência de 
tais providências, permanece uma situação jurídica confusa, 
quanto à gestão destas áreas superpostas, sendo que nenhum 
dos órgãos públicos que têm responsabilidades legais pela 
proteção destas áreas (FUNAI e IBAMA) as assumam plenamente. 

------ -· . ---··---------- ------ ---- - -------- -- ·-·- . ---- - - - -; --- ----- 


