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PROJETO DR REGUI..AKKNTAÇÃO DR PE~QUIISA E LAVRA MINERAL EN TERRITÓRIO 

INDÍGENA 

Brasilia, 02/05/89 

ARTIGO lQ - Os recursos minerais, em lavra ou não, existentes em 

terras tradicionalmente ocupadas pelos Índios, são considerados re 

servas nacionais e somente poderão ser pesquisados e lavrados de 

acordo com os procedimentos previstos nesta lei, sem prejuizo das 

limitações constantes em outros dispositivos legais. 

§ 12 - A União, por seu Órgão competente, procederá levantamento 

geológico das terras referidas · no "caput" deste Artigo, objet..:!:_ 

vando caracterizar .suas po t e nc i.a Li.d ade s em termos de recursos 

minerais. 

§ 22 - A pesquisa e a lavra de qualquer subst~ncia mineral em terr~ 

tradicionalmente ocupadas pelos indios poderão ser feitas 

quando verificada a sua essencialidade e quando as reservas 

conhecidas e explotáveis dessa substância em outras partes 

do território nacional forem insuficientes para o atendirrento 

das necessidades do Pais. 

ARTIGO 22 - Verificadas as condições estabelecidas no§ 22 do Artigo 

anterior, atestadas por declaração formal do Ministério das Minas e 

Energia, este solicitará aos Órgãos competentes laudo antropológico 

e estudo prévio de impacto ambiental visando a abertura de processo 

licitatÓrio para a pesquisa mineral em determinada área indlgena. 

§ 12 - Publicado o edital de abertura do processo licitatÓrio, bra 

sileiros ou empresas brasileir3s de capital nacional poderão 

apresentar propostas que deverão conter a programação dos 

trabalhos de pesquisa, cronograma fisico e financeiro, e a 
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especificação das tecnicas a serem adotadas, bem como as pr~ 

vidências necessárias à preservação ambiental e à 
do impacto sobre as comunidctdes indígenas. 

- prevençao 

§ 22 - Cada uma das propostas apresentadas receberá parecer dos 

Órgãos minerário, de proteção ambiental e de assistência aos 

indios. 

ARTIGO 32 - Concluída a licitação, o Ministerio das Minas e Energia, 

atendendo ao disposto no inciso XVI do Artigo 49 da Constituição 

Federal, solicitará o envio de exposição de motivos ao Congresso 

Nacional, acompanhada dos autos do processo. 

§ 12 - Ao receber a exposição de motivos prevista no ''caputtt, o Co~ 

gresso Nacional a analisará e, ouvida a comunidade indígena 

afetada, conforme estabelece o§ 32 do Artigo 231 da Consti 

tuição Feãeral, poq~rá aprovar a autorização de pesquisa. 
•. .• . 

§ 22 - A audiência da comunidade afetada será realizada "in loco" e 

dela participará o Ministério PÚblico, que dará parecer sobre 

a manifestação de vontade dos Índios. 

§ 32 - A decisão do Congresso Nacional sobre a autorização solicitada 

será formalizada através de Decreto Legislativo. 

§ 42 - Autorizada a pesquisa p~lo Congresso Nacional, o Ministério 

das Minas e Energia expedirá o respectivo alvará. 

ARTIGO 42 - Realizada a pesquisa e comprovada a existencia de jazida, 

a empresa que a houver efetuado poderá solicitar, através do Minis 

tério das Minas e Energia, a autorização do Congresso Nacional para 

a realização da lavra. 

§ 12 - Da solicitação da autorização de lavra deverão constar: 

I - Plano de aproveitamento econômico da jazida. 

II - Estudo de viabilidade econômica do empreendimento. 

III - Laudo antropológico especificando as implicações socio 

econômico-culturais para a comunidade indígena. 
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IV - Relat6rio de impacto ambiental incluindo plano de recup~ 

ração do meio ambiente degradado. 

§ 22 - A solicitação de autorização de lavra recebera pareceres dos 

Órgãos minerário, de proteção ambiental e de assistência aos 

indios. 

ARTIGO 52 - Ao receber a solicitação de autorização para a lavra 

mineral, o Congresso Nacional procederá na forma prevista nos §§ 

12, 22 e 32 do Artigo 32 e poderá deferi-la ou indeferi-la. 

§ 12 - Caso o Congresso Nacional não autorize a lavra em decorrência 

das suas conseqüências para a comunidade afetada ou para o 

meio ambiente, o processo será devolvido ao Ministério das 

Minas e Energia e arquivado. 

§ 22 - No caso previsto no§ anteiiór~ a União ressarcirá o solici 

tante pelo investimento realizado na pesquisa. 

§ 32 - Caso o Congresso Nacional não autorize a lavra por considerar 

inadequada a sua realização pelo solicitante, o Ministério 

das Minas e Energia poderá promover novo processo licitató 

rio, atendendo às condições prev~stas no§ lQ do Artigo 4Q. 

§ 42 - No caso previsto no§ anterior, o Ministério das Minas e 

Energia enviará os autos do processo licitatório ao Congresso 

Nacional, que procederá na forma prevista no Artigo 3Q e 

seus§§. 

§ 52 - Caso o Congresso Nacional autorize a lavra após procedimento 

estabelecido no§ 22 deste Artigo, o titular desta autoriza 

ção ressarcirá a empresa que houver efetuado a pesquisa mine 

ral na área em questão pelo seu investimento. 

ARTIGO 62 - Autorizada a lavra pelo Congresso Nacional, o Presidente 

da República expedirá o respectivo decreto de lavra e a subordinará 

a contrato escrito entre a empresa e a comunidade indígena, assisti 

da pelo Ministério Público. 
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§ lQ - O contrato deverá especificar os percentuais de participação 

das comunidades indígenas nos resultados da lavra, que não 

serão inferiores a 5% do valor hruto do minério extraído. 

§ 22 - Do contrato deverão constar as garantias de sua fiscalização 

por parte da comunidade indígena. 

ARTIGO 7Q - A qualquer tempo, em face do não cumprimento das condi 

çÕes estabelecidas por esta lei, por outros dispositivos legais pe~ 

tinentes ou pelo contrato firmado entre as partes, o Congresso 

Nacional poderá suspender ou cassar a autorização de pesquisa ou de 

lavra, por iniciativa própria ou por provocação do Ministério PÚbli 

co, dos Órgãos minerário, de proteção ao meio ambiente e de assis 

tência aos Índios, da comunidade indígena afetada ou da 

autorizada. 

empresa 

•' 

ARTIGO 8Q - O Ministério de Minas e Energia, atraves de - seu orgao 

competente, procederá ao levantamento dos alvarás de pesquisas e 

concessões de lavra em vigor em terras tradicionalmente ocupadas p~ 

los indios, concedidos até a data de promulgação da Constituição 

Federal, tomando medidas para que se adaptem as exigencias desta 

lei. 

§ lQ - Ao Congresso Nacional cabe a decisão final sobre o disposto 

no "caput" deste Artigo. 

§ 2Q - Ficam anulados todos os requerimentos de pesquisa protocolados 

antes da data de promulgação desta lei. 

ARTIGO 92 - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revo 

gadas as disposições em contrario. 
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..JUSTIF .iCA".ll."l. VA 

O pres~nte projeto visa a regulamentação dos Artigos 49, 

inciso XVI, 176, § 12 e 231, § 32 da Constituição Federal, que atri 

buem ao Congresso Nacional a tarefa de aprovar a autorização para a 

pesquisa e lavra de riquezas minerais em 

ocupadas pelos indios. Está claro que estes 

terras tradicionalmente 

dispostivos atribuem 

caráter excepcional à exploração mineral nestas áreas, que tem a 

finalidade constitucional de servir de1~abitat11à populações cultu 

ralmente diferenciadas da sociedade nacional. 

A excepcionalidade do aproveitamento destes recursos deve 

marcar uma sistemática diferente ~i autorização da exploração, que 

em geral obedece à solicitação dos interessados e à precedência por 
ordem cronológica de solicitação. No caso da mineração em terras 

indigenas, os critérios devem ser outros e mais rigorosos para que 

se evite a exploração indiscriminada destas áreas e o acúmulo de 

prejuizos ecológicos e culturais. 

Por esta razão é imperativa a realização previa de um 

levantamento geológico destas áreas pela União, que atraves do seu 

Órgão competente, deterá as informações básicas referentes a pote~ 

cialidade de recursos minerais das terras tradicionalmente ocupadas 

pelos indios. Aliás, a existência de tal levantamento a nivel de to 

do o território nacional seria de enorme relevância. 

Ainda em virtude do caráter excepcional da mineraçao em 

terras indigenas, compete exclusivamente à União julgar a necessida 
de e a conveniência desta exploração, e iniciar, quando for o caso, 

um processo licitatÓrio para viabilizá-la. A licitação é aqui a for 

ma legalmente indicada, por garantir igualdade de condições de con 

corrência a todos os agentes constitucionalmente autorizados, e in 

teressados na exploração do minério em questão. 
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Embora de iniciativa da União, a decisão sobre a autoriza 

ção de pesquisa e lavra é, em Última instância, do Congresso Nacio 

nal, que para tanto ouvirá a comunidade indigena afetada, conforme 

determina a Constituição Federal. O importante neste processo é que 

a consulta aos indios seja realizada "in loco'', pois desta forma, o 

Congresso Nacional pode aferir a vontade coletiva do grupo, além de 

verificar outras condições da área a ser explorada. Neste sentido, 

e necessario mencionar que este tipo de decisão é sempre tomada co 

letivamente pelas comunidades indigenas. Sendo assim, a consulta 

"in loco" simplifica o processo e o torna mais eficaz, evitando o 

deslocamento de comunidades ou de suas lideranças. Mesmo porque, 

assim procedendo o Congresso Nacional desestimula a cooptaçao de 

indios ou lideranças, reduzindo o risco de dificuldades e confli 

tos posteriores. 

E também impor~ante perceber que o impacto causado pelo 

processo de pesquisa mineral sobre uma determinada comunidade indi 

gena e seu"habitat"é sempre bem diferente daquele decorrente do pr~ 

cesso de lavra. Mesmo porque a própria atuação da empresa responsável 

pela pesquisa poderá influenciar a manifestação de vontade da 

comunidade indigena afetada quanto à realização dos trabalhos de 

lavra. Por isso mesmo é que os Constituintes previram a necessidade 

da consulta às comunidades em ambos os casos, isto é, quando da 

autorização da pesquisa e também quando da autorização da lavra. 

Do processo de consulta às comunidades indígenas deverá 

sempre participar o Ministério PÚblico, que, através de seus parec~ 

res como Órgão independente com a atribuição constitucional de exer 

cer o acompanhamento dos casos que envolvam interesses indigenas, 

poderá auxiliar o trabalho do Congresso Nacional. 

Superadas as questões demonstrativas da excepcionalidade 

da exploração mineral em terras indigenas, pode o Congresso Nacional 

aprovar ou não a autorização de pesquisa e de lavra. O indeferi.rrento 

da autorização, entretanto, pode dever-se a motivos diversos, tais 
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como aqueles pertinentes à comunidade afetada e ao meio ambiente, 

bem como a questões inerentes à empresa que efetuou a pesquisa. No 

primeiro caso, não seria recomendável, pelo menos a curto prazo, a 

retomada do processo. Entretanto, levando-se em consideração os ele 

vados custos da pesquisa mineral, a União deverá ressarcir a empresa 

pelos seus investimentos durante a realização da pesquisa. Porem, 

quando o indeferimento tem por base apenas a inadequação da empresa 

titular dos trabalhos de pesquisa, cabe a retomada do procedimento 

através da realização de nova licitação. Neste caso, a empresa aut~ 

rizada a efetuar a lavra é quem deverá ressarcir àquela responsável 

pela pesquisa, de cujos resultados estará se beneficiando. 

Autorizada a lavra em terras indigenas, esta deverá sempre 

estar subordinada a contrato escrito entre a empresa e a comunidade 

afetada, assistida pelo Ministério PÚblico. O contrato 

definirá a participação dos indios nos resultados da exploração 

econômica de suas terras, que contudo não poderá ser inferior a 5% 

do valor bruto do minério extraido. Este percentual mínimo de 5% 

foi estabelecido com base em casos concretos, que hoje preveem aco~ 

dos neste sentido. Este projeto, no entanto, ao estabelecer apenas 

um percentual mínimo, abre espaço a negociações, a fim de que se 

possa garantir uma participação significativa para as comunidades 

em cada caso especifico e para que, ao mesmo tempo, não se 

lize a exploração mineral. 

inviabi 

Por serem parte interessada e os maiores afetados, e ta~ 

bém fundamental que se conceda o direito de fiscalização dos trab~ 

lhos de lavra aos Índios, que poderão, para este fim, recorrer ao 

auxilio de terceiros - condição esta que poderá vir a ser regulame~ 

tada no contrato firmado pelas partes. 

Descumpridas quaisquer das condições estabelecidas pela 

lei ou pelo contrato vigente entre as partes, a autorização de pe~ 

quisa ou de lavra poder~ ser suspensa e at~ mesmo cassada. A todo 

direito corresponde uma obrigação, - e o nao cumprimento desta 
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obrigação gera, como sanção, a suspensão e até mesmo a perda do di 

reito em questão. Entretanto, é imperioso esclarecer que somente o 

Congresso Nacional, que em Última instância é quem aprova a autori 

zação de pesquisa e de lavra, poderá suspendê-las ou cassá-las. Não 

obstante, qualquer interessado poderá ter a iniciativa e provocar 

tal atitude do Congresso Nacional. 

Finalmente, o Artigo 82 deste projeto visa compatibilizar 

a efetividade do texto constitucional com o prosseguimento das ati 

vidades minerárias em áreas indigenas, sem maiores prejuizos daqu~ 

las que já se encontram em curso, ficando anulados os requerimentos 

ainda em tramitação. 

A aprovação deste projeto regulamentará definitivamente 

uma prática que até aqui vem sendo realizada ilegalmente, 

conflitos de toda natureza. 

gerando 


