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RESUMO
O Direito dos Povos Autóctones é uma disciplina clássica que foi descredenciada pela dominação
colonial para impor o Direito Indígena vinculado ao poder de violência do Estado. A esta
descaracterização do Direito dos Povos Autóctones corresponde a imposição de um novo status
jurídico, na condição de súditos inferiores, que passou a regular a cultura jurídica colonial e chega
à sociedade nacional com fundamentos assemelhados. A cultura contemporânea de imposição do
Direito Indígena não deixa espaço para o reconhecimento dos direitos humanos dos grupos
indígenas para além da tutela. Este trabalho pretende debater esta contradição da doutrina e da
regulação social do Direito. Como enfrentar cientificamente esse tema de tamanha relevância para
a sociedade?
Palavras chave: Direito; Interdisciplinaridade; Povos autóctones; Povos Indígenas; Regulação
social.

ABSTRACT
The Right of Indigenous Peoples is a classic discipline that has been denigrated by colonial
domination to impose Indigenous Law, which is tied to the power of violence of the State. To this
de-characterization of the Right of the Indigenous Peoples corresponds the imposition of a new
legal status, in the condition of inferior subjects, which began to regulate the colonial legal culture
and reaches the national society with similar foundations. The contemporary culture of the
imposition of Indigenous Law leaves no room for the recognition of the human rights of indigenous
groups beyond tutelage. This paper intends to discuss the contradiction of the doctrine and social
regulation of Law. How to face scientifically this theme of such importance for society?
Keywords: Law; Interdisciplinarity; Native Peoples; Indigenous Peoples; Social regulation.
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1. INTRODUÇÃO

De início, a presente tese de doutoramento nos faz ter um sentimento do dever cumprido,
mas sem perder o senso de responsabilidade com a comunidade acadêmica. Ressaltamos a imensa
satisfação de pertencermos ao corpo discente do PPGSCA/UFAM. O marco temporal apontando
para o início do curso de doutoramento é deflagrado precisamente no mês março de 2015, com as
disciplinas “Epistemologia e Metodologia das Ciências Humanas e Sociais”, ministrada pela Profª.
Drª. Marilene Corrêa da Silva Freitas, e “Atividade Programada III”, com a Profª. Drª. Iraildes
Caldas Torres. Nessa trajetória até aqui galgada, ou seja, na apresentação desta tese de
doutoramento, constatamos que o curso agregou muito, em todos os âmbitos, pois oportunizou ao
pesquisador que cursasse várias disciplinas de suma importância, potencializando sua formação
acadêmica, assim como sua carreira profissional, seja a de Procurador Federal, seja a de Professor
efetivo do curso de Direito da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Diga-se, por
oportuno, atividades estas impulsionadoras de pesquisa acadêmica, especialmente no concernente
ao direito indígena em sentido amplo.
Portanto, para o desempenho da atividade de Procurador Federal desde 1997, graduamo-nos em
Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), especializamo-nos em Direito Penal e Processo
Penal pela UFAM e cursamos o mestrado em Direito Ambiental pela UEA, além de termos sido responsáveis
pela implantação da Procuradoria Federal (PF) no Estado do Amazonas, órgão de execução da ProcuradoriaGeral Federal da Advocacia-Geral da União (PGF/AGU), por meio da Portaria N.º 245, de 23 de abril de
2007 do Procurador-Geral Federal. Também atuamos como Procurador-Chefe da Procuradoria Federal
Especializada junto ao INCRA no Amazonas (PGF/PFE/INCRA), de tal sorte que contamos com experiência
de mais de vinte anos nessa carreira jurídica, com ênfase em Direito Público. Ademais, exercemos ainda a
Chefia da Seção de matéria agrária, ambiental e indígena e a Coordenadoria de matéria finalística do
contencioso da Procuradoria-Geral Federal (PGF/AM), e atualmente a Coordenadoria Jurídica junto a
PFE/IBAMA/PGF/AGU.
No desempenho do cargo de Professor efetivo do curso de Direito da Universidade do Estado do
Amazonas (UEA) e Professor do curso de Pós-graduação em Direito Público, ESA/OAB-AM/UEA,
adquirimos mais experiência teórica e prática sobre a temática proposta. Nesse particular, podemos aduzir
o exercício do cargo de professor efetivo do curso de Direito da Universidade do Estado do
Amazonas desde o ano de 2008, ocasião em que fora realizado o primeiro concurso público de
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provas e títulos para professores efetivos do quadro da Universidade do Estado do Amazonas.
Ministrar ininterruptamente, por quase dez anos, a disciplina denominada Direito Indígena
produziu-nos a incessante vontade investigativa no âmbito acadêmico, potencializando-a e
instigando-nos a prosseguir na pesquisa do objeto proposto, qual seja, a legislação e o direito, que
tratam do tema sob o ângulo da interdisciplinaridade, no que resultou a presente tese de
doutoramento.
Aduzimos ainda termos cursado o mestrado interdisciplinar em direito ambiental da UEA,
que em muito contribuiu para a deflagração deste processo de investigação científica no âmbito de
doutoramento, inclusive com disciplinas voltadas para o direito dos povos, a história dos povos
indígenas e o direito ao meio ambiente ecologicamente sustentável. Nesse diapasão, podemos
ainda citar a experiência adquirida através da orientação de alunos indígenas do curso de Direito
da Universidade do Estado do Amazonas que participaram do projeto de iniciação científica
denominado PAIC e trouxeram uma série de questões que fustigaram ainda mais a pesquisa sobre
o direito indígena estatal e o direito dos povos autóctones, enriquecendo-a sobremodo e cujas
diferenças conceituais foram pormenorizadamente suscitadas na presente tese. E mais,
promovemos no curso de Direito da UEA o I Seminário de Direito Indígena da UEA, em 2014,
bem como Palestra no SIEPPS Amazonas – II Simpósio Estadual de Políticas e Pesquisas
Socioambientais, e o I Simpósio Estadual de Políticas e Pesquisas Socioambientais (SIEPPS) no
Amazonas, em 2015, acerca da Amazônia indígena. Insta salientar a importância de termos
participado do SISCULTURA - II Seminário Internacional Sociedade e Cultura na Panamazônia
– II SIScultura (ISSN 2359-5353), realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociedade e
Cultura na Amazônia da Universidade Federal do Amazonas (PPGSCA/UFAM), no período de 9
a 11 de novembro de 2016, tendo apresentado três artigos científicos, com a participação
fundamental de nossa orientadora, Professora Doutora Marilene Corrêa da Silva Freitas, com
temas conexos à pesquisa desenvolvida, como adiante demonstramos. No GT 1 – Trabalho,
Desenvolvimento Regional, Cidadania e Inclusão Socioeconômica na Panamazônia, coordenado
pela Profa. Dra. Maria Izabel de Medeiros Valle, autor e coautor(es), respectivamente,
apresentaram o trabalho científico “Direito dos Povos Autóctones e dos Povos Indígenas: Um
Debate Sobre a Contradição no Âmbito da Doutrina e da Regulação Social”. No GT 3 –
Desigualdade Social de Gênero, Saúde da Mulher, Saberes Tradicionais e Conflitos
Socioambientais no Mundo Rural, coordenado pela Profa. Dra. Iraildes Caldas Torres, autor e
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coautor(es), respectivamente, apresentaram o trabalho cientifico “Dimensões do Direito em Face
aos Fatos e Fenômenos do Genocídio, da Grilagem e da Problemática Ambiental Indígena:
Questões da Cultura e do Poder na Amazônia”. Já no GT 7 – Interdisciplinaridade,
Institucionalidade e Desafios das Ciências Sociais na Panamazônia, coordenado pela Profa. Dra.
Marilene Corrêa da Silva Freitas, autor e coautor(es), respectivamente, apresentaram o trabalho
científico “Direito e Interdisciplinaridade e Pensamento Complexo: Questões Teórico-Práticas”.
Outro aspecto de grande importância na nossa formação doutoral em 2016 foi a participação como
autor de capítulo da coletânea organizada por Diogo Gonzaga Torres Neto, Escritos
Interdisciplinares II: Abordagens Epistemológicas (1ª Edição – ISSN 2249-894X, Editora Livro
Rápido), com o capítulo “A Ciência Adjetiva e a Ciência Substantiva: Um diálogo entre a
Epistemologia e o Direito, enquanto processo de conhecimento” (p. 217-233); além da publicação
de outro capítulo de livro, prevista para janeiro de 2018, sob o título: “A semiótica, a hermenêutica
e o direito dos povos indígenas.” Noutro giro, acentuamos que a tese ora apresentada tem o
objetivo de fazer com que haja uma total difusão e compreensão do conhecimento acerca da
problemática suscitada, com o adequado tratamento científico. Apresentar-se-á uma ruptura de
paradigma e a criação de conceitos e princípios inéditos, ínsitos à construção de uma tese de
doutoramento, haja vista não existir no âmbito acadêmico a perspectiva de que o direito indígena,
enquanto criação do Estado, se certifique, nas suas institucionalidades, do cumprimento efetivo
desse Direito posto, e fruição aos seus principais destinatários; isto é, uma investigação em face
do direito desses povos à luz da interdisciplinaridade, redundando na assertiva de que esses povos
sequer usufruam desse ordenamento, ou seja, suas condições humanas fazem-nos relegados à
condição de súditos inferiores desse poder estatal envolvente, o qual produz o direito para esses
povos e as mais variadas consequências. Frise-se que o afloramento dessas emergências impõe um
tratamento científico de escol, apto a apresentar uma tese aglutinativa e reflexiva. Como antedito,
há que se propor não apenas uma sistematização desse direito, de sorte a estabelecer uma ruptura
de paradigma, mas até mesmo com uma emergência principiológica e conceitual específica.
Frisamos que disciplinas como Epistemologia e Ciências Humanas, Formação do
Pensamento Social e Seminário Doutoral, obrigatórias no PPGSCA/UFAM, foram fundamentais
para o aperfeiçoamento do trabalho doutoral, além de outras disciplinas eletivas que contribuíram
para o avanço da pesquisa.
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Capítulo I – Os autóctones/indígenas e o direito posto (corpus legis).

No primeiro capítulo há que se fazer uma contextualização acerca do direito posto, também
denominado corpus legis.
Como tratamos de um estudo eminentemente interdisciplinar, impingiu fosse delineada
uma linha do tempo que contasse desde as primeiras leis no Brasil, perpassando pelas regras
estatuídas nas Constituições brasileiras que trataram do direito indígena/autóctone de alguma
forma.
Também foi necessária uma apresentação dos mais importantes diplomas no âmbito
internacional sobre os direitos dos povos indígenas/autóctones e sua aplicabilidade no âmbito do
direito pátrio.
Na Organização Internacional do Trabalho (OIT) temos a Convenção n.º 169, que rompeu
com toda a estrutura anterior no tratamento do direito indígena/autóctone de um modo geral,
estabelecendo uma série de avanços de grande importância, especialmente o direito à diferença e
o paradigma da interação.
Na Organização dos Estados Americanos (OEA) fora instituída a Declaração Americana
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, o qual fora aprovado pelo Conselho Permanente na reunião
realizada em 7 de junho de 2016.
No âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), a Declaração sobre os povos
indígenas de 2007 corrobora o estabelecido na Convenção n.º 169 da OIT, avançando e
estabelecendo um sistema de proteção ao direito desses povos no plano internacional.
No direito interno, não podemos olvidar de tecer comentários ao “velho” e ultrapassado
Estatuto do Índio, concebido no período militar, ainda sob o paradigma da integração, em
detrimento da interação e da teoria do evolucionismo multilinear.
Nessa perspectiva do direito positivado, também tratamos da lei que dispõe acerca do
patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. Importantíssima questão, ainda mais
tratando-se de um país conhecido por episódios de biopirataria a apropriação ilegal do
conhecimento tradicional associado aos povos indígenas/autóctones.
Vislumbrar-se-ia tratar ainda nesse capítulo da Lei n.º 13.123 de 20 de maio de 2015 que
regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do artigo 225 da Constituição Federal, o artigo 1º, a
alínea “j” do Artigo 8º, a alínea “c” do Artigo 10, o Artigo 15 e os §§ 3º e 4º do Artigo 16 da
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Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto n.º 2.519, de 16 de março de
1998, o qual dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao
conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso
sustentável da biodiversidade, revogando a Medida Provisória n.º 2.186/2016, de 23 de agosto de
2001, além de dar outras providências.
Capítulo II – A hermenêutica fulcral do direito dos povos indígenas/autóctones.

Nesse capítulo tratamos primeiramente da fundamentação teórica sobre o direito
indígena/autóctone, em seguida de como interpretar um direito coletivo positivado com profunda
influência dos direitos humanos na contemporaneidade, e por fim do evolucionismo unilinear para
o evolucionismo multilinear.
Dessa ruptura paradigmática abre-se divergência acerca da dosimetria de como enfrentar a
problematização sob o ângulo da interdisciplinaridade e dos direitos humanos. Como circunscrever
um direito tão rico e heterodoxo?
Ousamos, ainda, conceituar o direito indígena sob o ângulo doutrinário que difere das
definições legais. Também conceituamos o direito dos povos autóctones. Tratamos dos princípios
de direito indígena/autóctone, bem como da interface disciplinar e da busca de diálogo.
Capítulo III – Institucionalidades e o direito dos povos autóctones/indígenas.

Aqui tratamos sobre as institucionalidades e o direito dos povos autóctones/indígenas,
especialmente o papel da Fundação Nacional do Índio (FUNAI); o patrimônio traduzido,
sobremaneira na questão que envolve o território indígena, e a figura teórica do indigenato.
Também estudamos a cultura dos povos de um modo geral, diferenciado a cultura da
degenerescência humana que induz à barbárie – ponto fulcral entre a premissa do “tudo pode” em
se tratando de costumes e a sua correlação com os direitos humanos.
Outro aspecto importante é acerca do papel e da relação entre a mídia e a ciência, por vezes
causando o denominado epistemicídio, na construção da ciência, que repercute no caso dos povos
indígenas/autóctones, de sorte que o denominado “senso comum” atua como instrumento
potencializador da obstaculização da ciência.
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Capítulo IV – Impactos das institucionalidades.

Nesse particular, tratamos dos impactos das institucionalidades em vários aspectos,
notadamente o novo Estatuto dos Povos Indígenas/Autóctones, que tramita há décadas no
Congresso Nacional, ainda sem previsão de avançar nas discussões em torno de sua aprovação,
diante de variadas resistências de grupos políticos e econômicos; a questão da sustentabilidade
autóctone, bem como os projetos especiais para o reconhecimento efetivo dos direitos
constitucionais, pois constatamos ser totalmente indissociável o desenvolvimento sustentável e o
direito indígena. Questão de grande relevância é, ainda, a que diz respeito ao genocídio autóctone.
Outra discussão de alta proeminência se traduz na organização da estrutura fundiária e na
demarcação das terras indígenas/autóctones, aliadas ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Noutro viés, surge a importância na proposição que trata da criação de uma nova Justiça
para assegurar e reconhecer tais direitos; afigura-se como fundamental, ante o pragmatismo de
como se apresenta a sociedade brasileira, em face da questão indígena/autóctone.
Por derradeiro, suscitamos a natureza do novo constitucionalismo latino-americano como
resultado, especialmente apresentando como exemplo a Bolívia, o qual por vários motivos fica, a
nosso juízo, potencialmente prejudicado no Brasil, como adiante será tratado.
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CAPÍTULO I – OS AUTÓCTONES/INDÍGENAS E O DIREITO POSTO (CORPUS
LEGIS)

Em sede de contextualização histórica, vislumbrar-se-ia evidenciar que o direito dos índios
aos seus territórios fora estabelecido primeiramente por meio do Alvará Régio de 1º de abril de
1680, ratificado em lei de 6 de junho de 1775, impondo cumprimento do Breve de Benedicto XIV,
de 20 de dezembro de 1741, e mais outras normas do Reino versando tanto acerca da liberdade das
pessoas quanto dos bens e comércio dos índios do Pará e Maranhão (PAULA, 1944, pp. 69 e 70).
Contudo tais normas não vingaram, haja vista não haver vontade política na Metrópole. Cita-se
como marco inicial dos direitos dos indígenas/autóctones o Alvará Régio de 1º de abril de 1680.
Nada obstante, tal diploma somente tinha validade para os índios do Pará e Maranhão.
Posteriormente, por meio de outro Alvará Régio, de 1755, se espraiaria por todo o Brasil. Todavia,
com a vinda da família real portuguesa, em 1808, D. João VI tornou-o letra morta, ordenando o
princípio da denominada “guerra justa”, baseado na possibilidade de escravizar os índios em
guerra com os colonos, expropriando-os de suas terras, inviabilizando qualquer tentativa de criação
de um direito indígena positivado. Ou seja, não havia nada de justo nesses conflitos.
Tempos depois, os indígenas foram declarados órfãos e tutelados da nação, através de lei
de 27 de outubro de 1831, instaurando-se os sistemas de diretórios junto às aldeias (PAULA, 1944,
p. 42), de sorte a determinar a revogação das cartas régias que ordenavam fazer guerra e pôr em
servidão os índios, na condição de súditos inferiores. Representou o primeiro ato imperial
importante a favor dos índios, que passaram a ser considerados tutelados. No século XIX, até o
ano 1845, não houve grandes mudanças de cenário normativo. Em 1798, devido à revogação do
Diretório Pombalino, estatuído na década de 1750, fora instituído um hiato jurídico para a matéria.
O Decreto n.º 426, de 24 de julho de 1845, disciplinou as missões de catequese e de civilização
dos índios sob um olhar mais administrativo do que eminentemente político, para o governo dos
índios aldeados, de tal modo que tal decreto, denominado de Regulamento das Missões, pode ser
considerado como único documento de direito indígena geral do Império, pois estendia o sistema
de aldeamentos e tinha como escopo o assimilacionismo total dos índios (CUNHA, 1992, pp. 911). Esse cenário criou duas posições distintas, quais sejam, entre índios colonizados e aqueles
denominados selvagens ou silvícolas. Desse modo, os índios colonizados ou domesticados eram
os índios aldeados, devidamente doutrinados, assimilados pela catequese e próximos dos
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civilizados. Entretanto os silvícolas ou selvagens eram representadas pelos índios que não se
rendiam à assimilação proposta pela catequese e pela sociedade dita civilizada, pois esses povos
eram nômades, mudando constantemente de território, para os quais deveriam ser constituídas
reservas provenientes de terras devolutas, sendo que tal diferença constaria na Lei de Terras
n.º 601, de 18 de setembro de 1850, assim como em regulamento, Decreto n.º 1.318, de 30 de
janeiro de 1854.
Hodiernamente, podemos afirmar que o corpus legis vigente nos remete a um conjunto de
normas que nos fazem afirmar que o direito indígena/autóctone vive num “estado da arte” de
transformação.
Indubitavelmente, emerge a necessidade ingente de sistematização desse direito, de sorte a
estabelecer uma ruptura de paradigma, mas até mesmo com uma emergência principiológica e
conceitual específica. E tal perspectiva passa necessariamente pelo estudo do direito positivado e
interdisciplinar.
Em Bachelard (1989) vimos que a chama nos induz a pensar, operando várias imagens,
trazendo consigo um olhar peculiar, desprovido de um caráter absoluto, de metáforas e imagens.
Enfim, de uma expressão simbólica. Desse modo, o olhar do pesquisador converte para uma
perspectiva hermenêutica adstrita a esse olhar, pois as imagens da linguagem inflamada inflamam
o psiquismo, impulsionam o que a filosofia da poética necessita, e mais, fomentam a atividade
científica, sempre dinâmica, sempre na persecução de se buscar a representação da verdade.
Consectário lógico, as mais frias metáforas tornam-se reais por meio da chama, esta tida como
objeto do imaginário. Nada obstante, por vezes as metáforas exprimem formas de dizer de maneira
diferente; a imagem, a verdadeira imagem, quando é experimentada primeiro na imaginação, deixa
o mundo real, passando ao mundo imaginado, imaginário. A propósito, Ianni (2001) afirma:
Nesse clima, a reflexão e a imaginação não só caminham de par em par como multiplicam
metáforas, imagens, figuras, parábolas e alegorias, destinadas a dar conta do que está
acontecendo, das realidades não codificadas, das surpresas inimaginadas. As metáforas
parecem florescer quando os modos de ser, agir, pensar e fabular mais ou menos
sedimentados sentem-se abalados. É claro que falar em metáfora pode envolver não só
imagens e figuras, signos e símbolos, mas também parábolas e alegorias. São múltiplas
as possibilidades abertas ao imaginário científico, filosófico e artístico, quando se
descortinam os horizontes da globalização do mundo, envolvendo coisas. (IANNI, 2001,
p. 14).

E mais:
A metáfora está sempre no pensamento científico. Não apenas um artifício poético, mas
uma forma de surpreender o imponderável, fugaz, recôndito ou essencial, escondido na
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opacidade do real. A metáfora combina reflexão e imaginação. Desvenda o real de forma
poética, mágica. Ainda que não revele tudo, isto pode ser impossível, sempre revela algo
fundamental. Apreende uma conotação insuspeita, um segredo, o essencial, a aura. Tanto
assim que ajuda a compreender e explicar, ao mesmo tempo que capta o que há de
dramático e épico na realidade, desafiando a reflexão e a imaginação. Em certos casos, a
metáfora desvenda o pathos escondido nos movimentos da história. (IANNI, 2001, p. 14).

Partindo para uma interlocução com o direito, metaforicamente nos utilizamos da máxima
dormientibus non sucurrit ius, ou seja, o direito não socorre aqueles que dormem, de sorte que
afirmamos que a academia não pode dormir para um problema de tanta importância. Desse modo,
é necessário sob o ângulo científico firmar claramente uma separação teórica entre o direito
indígena estatal e o direito indígena puro ou direito dos povos autóctones.
Podemos ir muito além, pois a divisão e a pesquisa desses direitos acarretam consequências
para o estudo interdisciplinar e transdisciplinar, envolvendo especialmente o direito, a
antropologia, a sociologia, a filosofia e a história, sem embargo de perpassar por outros ramos do
conhecimento, que, combinados, compõem uma teia que cria as bases dessa nova perspectiva
teórica, rompendo o paradigma anterior que não enfrentava essa dicotomia de forma clara e
analítica, fazendo valer apenas e tão somente uma mistura inconsistente, monocromática, isto é,
sem colorido, entre esses direitos, quais sejam, dos povos autóctones e do direito indígena estatal,
deflagrando um problema para o aprofundamento no estudo dessas disciplinas do conhecimento,
no âmago da academia.
Na prática, o que ocorre consiste na concepção de um direito indígena genérico,
englobando as duas acepções, como se representassem a mesma coisa, resultando, assim, numa
fusão totalmente equivocada por depositar na vala comum o direito indígena estatal e o direito dos
povos autóctones puro e genuíno, o que sem sombra de dúvida causou enorme confusão sob o
ponto de vista teórico e prático, impulsionado pela vulnerabilidade desses povos, que sempre
habitaram seus territórios há tempos imemoriais. Forja-se, assim, um estado de letargia altamente
temerário nesse campo do conhecimento científico.
A esse respeito, pode-se partir do exemplo da evolução da Convenção n.º 107 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) para a Convenção n.º 169, também da OIT, além da
aprovação, em 2007, da Declaração sobre os Povos Indígenas da Organização das Nações Unidas
(ONU). E mais, a Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 231 estabelece que “são
reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las,
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proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” Assim, a Constituição como a lei fundamental do
Brasil rompe com o paradigma da integração e adota o paradigma da interação e consequentemente
o direito à diferença, com adstrição ao relativismo cultural e multiculturalismo, ínsitos a uma
sociedade marcadamente plural. Diante desse cenário, também há que se investigar acerca da
aplicabilidade do Estatuto do Índio, editado ainda na década de 70, e demais normas infralegais.

1.1

Arcabouço normativo

Com o fito de situar o problema posto, torna-se imperioso apresentar o arcabouço
normativo que trata do direito indígena/autóctone, a seguir delineado, ainda de forma perfunctória,
num primeiro momento, para depois desenvolver sua teoria pormenorizadamente, por se tratar de
tese de doutoramento.

1.2

Estrutura administrativa da FUNAI (como órgão executor da política para os

indígenas)

No Brasil, a FUNAI funciona como órgão executor da política estatal para os povos
indígenas/autóctones. Daí a importância de fazermos remissão expressa, neste trabalho, a um órgão
que vede desempenhar um papel tão relevante. Insta asseverar que a denominada Fundação
Nacional do Índio (FUNAI) foi autorizada pela Lei n.º 5.371, de 5 de dezembro de 1967, norteada
atualmente pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 9.010, de 23 de março de 2017, dispondo
dentre as finalidades da autarquia federal, destacamos às seguintes:
I - proteger e promover os direitos dos povos indígenas, em nome da União;
II - formular, coordenar, articular, monitorar e garantir o cumprimento da política
indigenista do Estado brasileiro, baseada nos seguintes princípios:
a) reconhecimento da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições dos
povos indígenas;
b) respeito ao cidadão indígena, suas comunidades e organizações;
c) garantia ao direito originário, à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que
tradicionalmente ocupam e ao usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes;
d) garantia aos povos indígenas isolados do exercício de sua liberdade e de suas atividades
tradicionais sem a obrigatoriedade de contatá-los;
e) garantia da proteção e conservação do meio ambiente nas terras indígenas;
f) garantia de promoção de direitos sociais, econômicos e culturais aos povos indígenas;
e
g) garantia de participação dos povos indígenas e suas organizações em instâncias do
Estado que definam políticas públicas que lhes digam respeito;
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III - administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles cuja gestão tenha sido
atribuída aos indígenas ou às suas comunidades, conforme o disposto no art. 29, podendo
também administrá-los por expressa delegação dos interessados;
IV - promover e apoiar levantamentos, censos, análises, estudos e pesquisas científicas
sobre os povos indígenas visando à valorização e à divulgação de suas culturas;
V - monitorar as ações e serviços de atenção à saúde dos povos indígenas;
VI - monitorar as ações e serviços de educação diferenciada para os povos indígenas;
VII - promover e apoiar o desenvolvimento sustentável nas terras indígenas, conforme a
realidade de cada povo indígena;
VIII - despertar, por meio de instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa
indígena; e
IX - exercer o poder de polícia em defesa e proteção dos povos indígenas.

Ter-se-ia, por oportuno, que acentuar que o referido diploma prevê que a FUNAI será
dirigida por um órgão colegiado, composto por três Diretores e pelo Presidente, sediados em
Brasília.
Vale citar que FUNAI possui em sua estrutura algumas diretorias, quais sejam, Diretoria
de Administração e Gestão, Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável e Diretoria
de Proteção Territorial, de sorte que especialmente a Diretoria de Administração e Gestão
(DAGES) possui a seguinte competência, in verbis:
I - planejar, coordenar e monitorar a execução de atividades relacionadas com os sistemas
federais de Recursos Humanos, de Planejamento e Orçamento, de Administração
Financeira, de Contabilidade, de Informação e Informática, de Serviços Gerais, e de
Organização e Inovação Institucional;
II - planejar, coordenar e monitorar a execução das atividades relacionadas à manutenção
e conservação das instalações físicas, aos acervos e documentos e às contratações para
suporte às atividades administrativas da FUNAI;
III - coordenar, controlar e executar financeiramente os recursos da renda indígena;
IV - gerir o patrimônio indígena na forma estabelecida no art. 2º, inciso III;
V - coordenar, controlar e executar os assuntos relativos a gestão de pessoas, gestão
estratégica e recursos logísticos;
VI - supervisionar e coordenar a elaboração e a consolidação dos planos e programas
anuais e plurianuais, e a elaboração da programação financeira e orçamentária da FUNAI;
VII - celebrar convênios, acordos e outros termos ou instrumentos congêneres que
envolvam a transferência de recursos do Orçamento Geral da União e a transferência de
recursos da renda indígena;
VIII - analisar a prestação de contas de convênios, acordos e outros termos ou
instrumentos congêneres celebrados com recursos do Orçamento Geral da União, da
renda indígena e de fontes externas;
IX - promover o registro, o tratamento, o controle e a execução das operações relativas às
administrações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais dos recursos geridos
pela FUNAI;
X - planejar, coordenar e monitorar a execução de atividades relativas à organização e
modernização administrativa;
XI - coordenar, orientar, monitorar e executar as atividades relacionadas à implementação
da política de recursos humanos, incluídas as de administração de pessoal, capacitação e
desenvolvimento; e
XII - coordenar as ações relativas ao planejamento estratégico da tecnologia da
informação e sua implementação no âmbito da FUNAI, nas áreas de desenvolvimento dos
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sistemas de informação, de manutenção e operação, de infraestrutura, de rede de
comunicação de dados e de suporte técnico.
A Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável – DPDS tem competência
para:
I - planejar, coordenar, propor, promover, implementar e monitorar as políticas para o
desenvolvimento sustentável dos povos indígenas, em articulação com os órgãos e
entidades da administração pública federal, estadual e municipal;
II - promover políticas de gestão ambiental para a conservação e a recuperação do meio
ambiente, monitorando e mitigando possíveis impactos ambientais decorrentes de
interferências externas às terras indígenas, em articulação com os órgãos ambientais;
III - promover o etnodesenvolvimento, em articulação com órgãos e entidades da
administração pública federal, estadual e municipal;
IV - promover e proteger os direitos sociais indígenas, em articulação com órgãos afins;
V - monitorar as ações de saúde das comunidades indígenas e de isolamento voluntário
desenvolvidas pelo Ministério da Saúde; e
VI - monitorar as ações de educação escolar indígena realizadas pelos Estados e
Municípios, em articulação com o Ministério da Educação.
Já a Diretoria de Proteção Territorial – DPT tem competência para:
I - planejar, coordenar, propor, promover, implementar e monitorar as políticas de
proteção territorial, em articulação com os órgãos e entidades da administração pública
federal, estadual e municipal;
II - realizar estudos de identificação e delimitação de terras indígenas;
III - realizar a demarcação e regularização fundiária das terras indígenas;
IV - monitorar as terras indígenas regularizadas e aquelas ocupadas por populações
indígenas, incluídas as isoladas e de recente contato;
V - planejar, formular, coordenar e implementar as políticas de proteção aos grupos
isolados e recém-contatados;
VI - formular e coordenar a implementação das políticas nas terras ocupadas por
populações indígenas de recente contato, em articulação com a Diretoria de Promoção ao
Desenvolvimento Sustentável;
VII - planejar, orientar, normatizar e aprovar informações e dados geográficos, com
objetivo de fornecer suporte técnico necessário à delimitação, à demarcação física e
demais informações que compõem cada terra indígena e o processo de regularização
fundiária;
VIII - disponibilizar as informações e dados geográficos, no que couber, às unidades da
FUNAI e outros órgãos ou entidades correlatos;
IX - implementar ações de vigilância, fiscalização e de prevenção de conflitos em terras
indígenas e retirada dos invasores, em conjunto com os órgãos competentes; e
X - coordenar e monitorar as atividades das Frentes de Proteção Etnoambiental.
A FUNAI também possui órgãos descentralizados: as Coordenações Regionais, as
Coordenações das Frentes de Proteção Etnoambiental e as Coordenações Técnicas
Locais, além do Museu do Índio, órgão científico-cultural da Autarquia, localizado no
estado do Rio de Janeiro.
A competência detalhada de cada Diretoria, suas Coordenações-Gerais e demais
Coordenações, assim como das Coordenações Regionais, Coordenações das Frentes de
Proteção Etnoambiental, Coordenações Técnicas Locais e Museu do Índio estão descritas
no Estatuto da FUNAI e no Regimento Interno.

1.3

Escorço dos principais dispositivos normativos
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Avançando, podemos apresentar um arcabouço, a partir do que está disposto na
Constituição Federal de 1988, e nos principais dispositivos normativos aplicados para enfrentar as
questões acerca do direito indígena, no direito pátrio, a saber:
I) Artigos 231 e 232 da Constituição Federal;
II) Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio;
III) Decreto n.º 9.010, de 23 de março de 2017, que aprova o Estatuto e o Quadro
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Fundação Nacional do
Índio;
IV) Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos
Indígenas e tribais, promulgada pelo Decreto n.º 5.051/2004;
V) Decreto n.º 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que dispõe sobre o procedimento
administrativo de demarcação das terras indígenas e dá outras providências;
VI) Portaria/MJ n.º 14, de 09 de janeiro de 1996, que estabelece regras sobre a elaboração
do relatório circunstanciado de identificação e delimitação de terras indígenas a que se refere o
parágrafo 6º do artigo 2º, do Decreto n.º 1.775, de 08 de janeiro de 1996;
VII) Instrução Normativa n.º 02, de 03 de fevereiro de 2012, que apresenta instruções
para o pagamento de indenização pelas benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé em terras
indígenas;
VIII) Portaria MJ n.º 2.498, de 31 de outubro de 2011, que regulamenta a participação
dos entes federados no âmbito do processo administrativo de demarcação de terras indígenas;
IX) Decreto n.º 7.747, de 05 de junho de 2012, que institui a Política Nacional de Gestão
Ambiental e Territorial de Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências;
X) Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015, que estabelece procedimentos
administrativos que disciplinam a atuação dos órgãos e entidades da administração pública federal
em processos de licenciamento ambiental de competência do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;
XI) Instrução Normativa n.º 02, de 27 de março de 2015, que estabelece procedimentos
administrativos a serem observados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI nos processos de
licenciamento ambiental dos quais participe;
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XII) Instrução Normativa n.º 05, de 27 de outubro de 2006, que dispõe sobre a
competência da FUNAI para exercer o poder de polícia na defesa e proteção dos índios e suas
comunidades e dá outras providências;
XIII) Instrução Normativa n.º 03, de 11 de junho de 2015, que estabelece normas e
diretrizes relativas às atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas;
XIV) Instrução Normativa n.º 01, de 13 de maio de 2016, que estabelece normas e
diretrizes para atuação da FUNAI visando à promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens
indígenas e a efetivação do direito à convivência familiar e comunitária;
XV) A Lei N.º 13.123, de 20 de maio de 2015, que regulamenta o inciso II do § 1o e o
§ 4o do art. 225 da Constituição Federal, o Artigo 1º, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10,
o Artigo 15 e os §§ 3o e 4o do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, promulgada
pelo Decreto n.º 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético,
sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de
benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória
n.º 2.186-16, de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências.

1.4

A Convenção n.º 169 da OIT

A propósito, convém esclarecer que a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) foi aprovada em substituição à Convenção n.º 107, versando acerca dos direitos
dos povos indígenas/autóctones.
A OIT, através de suas Convenções, a partir do plano da comunidade internacional,
configura um instrumento legislativo muito importante, e sempre procurou tratar de aspectos
relacionados à melhoria de vida e dignidade dessa parcela da população, de sorte que, a partir da
Convenção n.º 107, a OIT tratou de forma mais ampla assuntos vinculados aos povos indígenas,
sendo denominada Convenção Relativa à Proteção e Integração das Populações Indígenas e de
Outras Populações Tribais e Semitribais nos Países Independentes, sendo constituída por trinta e
oito artigos, divididos em oito partes, assim: I – princípios gerais, II – terras, III – contratação e
condições de emprego, IV – formação profissional, artesanato e indústrias rurais, V – seguridade
social e saúde, VI – educação e meios de comunicação, VII – administração e VIII – disposições
gerais. A Convenção n.º 107 da OIT foi aprovada no Brasil através do Decreto Legislativo n.º 20,
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de 30 de abril de 1965, e promulgada pelo Decreto Presidencial n.º 58.824, de 14 de julho de 1966,
tendo iniciado sua vigência em 18 de junho de 1966. Nada obstante, acentuamos que a Convenção
n.º 107 da OIT refere-se às populações indígenas e outras populações tribais e semitribais, de modo
que no artigo 1º, parágrafo 2º, diz que a expressão semitribal pertine a grupos e pessoas na
iminência de perder suas características tribais, contudo não integrados na comunhão nacional,
denotando um aspecto eminentemente integracionista, o que levou a Convenção n.º 107 da OIT a
sofrer severas críticas, redundando na necessidade de sua revisão, o que foi feito por meio da
Convenção n.º 169 da OIT, Convenção Sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes,
na 76ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em 27 de junho de 1989, em Genebra.
Avançando, o direito à diferença pode ser visualizado a partir do estatuído no artigo 2° da
Convenção n.º 169 da OIT, que fora promulgada pelo Decreto n.º 5.051,1 de 19 de abril de 2004,
sobre Povos Indígenas e Tribais:
1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação
dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade.
2. Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos
direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da
população;
b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses
povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as
suas instituições;
c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças
socioeconômicas que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros
da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida.

“O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
Considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo n.º 143, de 20 de junho de
2002, o texto da Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais,
adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989;
Considerando que o Governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT
em 25 de julho de 2002;
Considerando que a Convenção entrou em vigor internacional, em 5 de setembro de 1991, e, para o Brasil, em 25
de julho de 2003, nos termos de seu art. 38;
DECRETA:
Art. 1º A Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos Indígenas e Tribais,
adotada em Genebra, em 27 de junho de 1989, apensa por cópia ao presente Decreto, será executada e cumprida tão
inteiramente como nela se contém.
Art. 2º São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida
Convenção ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional, nos termos do art. 49,
inciso I, da Constituição Federal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.” (...)
1
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Conflitos envolvendo o território indígena/autóctone, os direitos sobre a terra e territórios
indígenas representam pontos fulcrais, denotando uma grande dificuldade em efetivar a norma
constitucional de proteção aos povos indígenas/autóctones. É sabido que os direitos concernentes
aos indígenas/autóctones são constantemente vulnerabilizados, especialmente em razão de
recursos naturais e energéticos localizados nas terras que tradicionalmente ocupam, sendo por
vezes ignorado o “princípio do direito de consulta” e manifestação, assegurados aos povos
indígenas pela Convenção n.º 169 da OIT e pela CF/88, como no caso do empreendimento
denominado hidrelétrica de Belo Monte.

1.5

Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas de 2007

A Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas de 2007 representa outro
instrumento, no plano internacional, de suma importância para o sistema protetivo dos direitos
indígenas/autóctones. Sobre esta declaração podem-se elencar de forma perfunctória alguns pontos
fundamentais, constantes de seu preâmbulo, a saber:
DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DOS POVOS
INDÍGENAS
Nações Unidas, 13 de setembro de 2007
Sexagésimo período de sessões. Tema 68 do Programa. Informe do Conselho de Direitos
Humanos.
A Assembleia Geral:
Guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, e a boa-fé no
cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados de acordo com a Carta.
Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os demais povos e reconhecendo ao
mesmo tempo o direito de todos os povos a ser diferentes, a considerar-se a si mesmos
diferentes e a ser respeitados como tais.
Afirmando também que todos os povos contribuem na diversidade e riqueza das
civilizações e culturas, que constituem o patrimônio comum da humanidade.
Afirmando que todas as doutrinas, políticas e práticas baseadas na superioridade de
determinados povos ou pessoas, ou que a propaguem, adicionando razões de origem
nacional ou diferenças raciais, religiosas, étnica ou culturais racistas, cientificamente
falsas, juridicamente inválidas, moralmente condenáveis e socialmente injustas.
Reafirmando também que [,] no exercício de seus direitos, os povos indígenas devem
estar livres de toda a forma de discriminação.
Preocupada pelo fato de que os povos indígenas tenham sofrido injustiças históricas como
resultado, entre outras coisas, da colonização e inalienação de suas terras, territórios e
recursos impedindo-os de exercerem em particular seus direitos ao desenvolvimento em
conformidade com suas próprias necessidades e interesses.
Reconhecendo a urgente necessidade de respeitar e promover os direitos intrínsecos dos
povos indígenas, que derivam de suas próprias estruturas políticas, econômicas e sociais
e de suas culturas, de suas tradições espirituais, de sua história e concepção de vida,
especialmente os direitos às terras, territórios e recursos.
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Reconhecendo, sobretudo [,] a urgente necessidade de respeitar e promover os direitos
dos povos indígenas assegurados em tratados, acordos e outros pactos construtivos com
os Estados.
Celebrando que os povos indígenas estejam se organizando para promover seu
desenvolvimento político, econômico, social e cultural, com o objetivo de pôr fim a todas
as formas de discriminação e opressão onde quer que ocorram.
Convicto que o controle pelos povos indígenas dos acontecimentos que os afetam, a eles
e suas terras, territórios e recursos os permitirão manter e reforçar as suas instituições,
culturas e tradições e promover seu desenvolvimento de acordo com as suas aspirações e
necessidades.
Reconhecendo também que o respeito dos conhecimentos, das culturas e das práticas
tradicionais indígenas contribuem para o desenvolvimento sustentável e equitativo e o
ordenamento adequado ao meio ambiente.
Destacando a contribuição da desmilitarização das terras e territórios dos povos indígenas
para a paz, o progresso e o desenvolvimento econômico e social, a compreensão e as
relações de amizade entre as nações e os povos do mundo.
Reconhecendo [,] em particular, o direito das famílias e comunidades indígenas em seguir
compartindo a responsabilidade pela criança, a formação, a educação e o bem-estar de
seus filhos, em coordenação com os direitos da criança.
Considerando que os direitos firmados nos tratados, acordos e soluções construtivas entre
os Estados e os povos indígenas são, em algumas situações, objeto de preocupação,
interesse, responsabilidade e caráter internacionais.
Considerando também que os tratados, acordos e demais soluções construtivas, e as
relações que estes representam, servem de base para o fortalecimento das associações
entre os povos indígenas e os Estados.
Reconhecendo que a Carta das Nações Unidas, o Pacto Internacional de Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais e o Pacto Internacional de Direitos Civis e políticos,
Assim como a Declaração de Viena e o programa de Ação, afirmam a importância
fundamental do direito de todos os povos, à livre determinação, em virtude da qual estes
decidem livremente sua condição política e perseguem livremente seu desenvolvimento
econômico, social e cultural.
Tendo presente que nada do contido na presente Declaração, poderá utilizar-se para negar
a nenhum povo seu direito à livre determinação exercido em conformidade com o direito
internacional.
Convencida de que o reconhecimento dos direitos dos povos na presente Declaração
fomentará relações harmoniosas e de cooperação entre o Estado e os povos indígenas,
baseadas em princípios da justiça, da democracia, do respeito aos direitos humanos, à não
discriminação e à boa-fé.
Incentivando os Estados ao cumprimento e aplicação eficazes de todas as suas obrigações,
no que se refere aos povos indígenas e que determinam os instrumentos internacionais,
em particular os relativos aos Direitos Humanos na consulta e cooperação com os povos
interessados.
Sublinhando que corresponde às Nações Unidas, desempenhar um papel importante e
contínuo de promoção e proteção dos direitos dos povos indígenas.
Considerando que a presente Declaração constitui um novo e importante passo para o
reconhecimento, a promoção e a proteção dos direitos e das liberdades dos Povos
Indígenas e no desenvolvimento de atividades pertinentes dos sistemas da Nações Unidas
nesta esfera.
Reconhecendo e reafirmando, que as pessoas indígenas têm direitos sem discriminação a
todos os direitos humanos reconhecidos no direito internacional, e que os povos indígenas
possuem direitos coletivos, que são indispensáveis à sua existência, bem-estar e
desenvolvimento integral, enquanto povos.
Reconhecendo também que a situação dos Povos Indígenas varia de região a região e de
país a país, e que o significado das particularidades nacionais e regionais e a diversidade
dos antecedentes históricos e culturais se deveriam tomar em consideração,
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Proclama solenemente a seguinte Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos Indígenas como ideal comum, que se deva perseguir em espírito de solidariedade
e respeito mútuo: (…)

Frisamos, por oportuno, a teor do acima transcrito, que o conjunto de artigos da referida
declaração da ONU será abordado pormenorizadamente no contexto sistemático e hermenêutico,
mais adiante, durante o desenvolvimento da presente tese de doutoramento.

1.6

Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas (aprovada pelo

Conselho Permanente na reunião realizada em 7 de junho de 2016).2

Outro importantíssimo instrumento protetivo dos povos autóctones no plano internacional
foi aprovado pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), em 15 de
junho de 2016, a Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas, em discussão de
17 anos, e em meio a uma atmosfera de crise no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH), diante da escassez de recursos para a realização dos trabalhos. Por conseguinte,
a declaração foi aprovada na segunda e última jornada da 46a Assembleia Geral da OEA, em Santo
Domingo, ratificando o direito à autodeterminação contido também na Declaração das Nações
Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas.
A referida declaração estabelece dentre seus artigos que: “Os povos indígenas têm direito
à autodeterminação. Em virtude desse direito, eles determinam livremente sua condição política e
buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. Dentre outros aspectos
importantes, houve o reconhecimento de que os povos indígenas
sofreram injustiças históricas como resultado, dentre vários aspectos, da colonização e de
terem sido destituídos de suas terras, territórios e recursos, o que os impediu de exercer,
principalmente, seu direito ao desenvolvimento de acordo com suas próprias necessidades
e recursos.

Esse passivo histórico foi expressamente formalizado à luz do citado instrumento
internacional. Do mesmo modo, no sentido de respeitar prioritária e urgentemente as suas
estruturas políticas, econômicas, sociais, bem como suas culturas, suas tradições espirituais, sua
história e sua filosofia, com atenção especial ao direito às suas terras, seus territórios e recursos, o

2

Declaración Americana Sobre Los Derechos De Los Pueblos Indígenas (Acordado por el Consejo Permanente en la
sesión celebrada el 7 de junio de 2016).
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instrumento ainda estabelece que “a autoidentificação como povos indígenas será um critério
fundamental para determinar a quem se aplica a presente Declaração” e os Estados “respeitarão o
direito à autoidentificação como indígena em forma individual ou coletiva, conforme as práticas e
instituições próprias de cada povo indígena.”
Insta ressaltar que a aprovação desse instrumento fora aplaudida por lideranças da política
afetas à proteção dos direitos aos povos indígenas/autóctones, como David Choquehuanca,
Ministro das Relações Exteriores da Bolívia, que se manifestou do seguinte modo à imprensa: “É
importante defender os direitos humanos de todos, mas também os direitos coletivos, como o dos
povos indígenas. Por isso, celebramos essa declaração”. Do mesmo modo, Armstrong Wiggins,
diretor do escritório do Centro de Recursos Jurídicos para os Povos Indígenas em Washington,
revelou que: “Este é um grande momento na história do movimento pelos direitos indígenas”; e
mais: “Nenhuma declaração é perfeita, mas esta representa um passo importante na direção correta
rumo à proteção dos povos indígenas”. Fazendo coro à importância da aprovação, Adelfo Regino,
Secretário de Assuntos Indígenas de Oaxaca, México, afirmou que esta representa “um momento
histórico para os povos das Américas porque é a primeira vez que a OEA reconhece os direitos
dos povos indígenas”; acrescentou, ainda, que: “Será de suma importância para que nossos povos
indígenas possam sair da marginalidade, da pobreza, da colonização em que estamos, e para que
possamos entrar em uma etapa de crescimento e desenvolvimento sustentável”.
Ressalte-se que o advogado do povo Kuna, Héctor Huertas, exaltou a iniciativa de países
como México, Bolívia, Guatemala e Paraguai para a aprovação da declaração. Contudo,
juntamente com Adelfo Regino, acusou países como Colômbia, Brasil e Argentina de dificultarem
a aprovação de tão importante instrumento em prol dos povos indígenas/autóctones.
Diante da importância do mencionado instrumento internacional, destacamos, dentre vários
dispositivos, os seguintes:
SECCIÓN PRIMERA: Pueblos Indígenas. Ámbito de aplicación y alcances
Artículo I.
1.
La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
se aplica a los pueblos indígenas de las Américas.
2.
La autoidentificación como pueblos indígenas será un criterio
fundamental para determinar a quienes se aplica la presente Declaración. Los Estados
respetarán el derecho a dicha autoidentificación como indígena en forma individual o
colectiva, conforme a las prácticas e instituciones propias de cada pueblo indígena.
Artículo II.
Los Estados reconocen y respetan el carácter pluricultural y multilingüe de los
pueblos indígenas, quienes forman parte integral de sus sociedades.
Artículo III.
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Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese
derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural.
Artículo IV.
Nada de lo contenido en la presente Declaración se interpretará en el sentido de
que confiere a un Estado, pueblo, grupo o persona derecho alguno a participar en una
actividad o realizar un acto contrarios a la Carta de la Organización de los Estados
Americanos y a la Carta de las Naciones Unidas, ni se entenderá en el sentido de que
autoriza o alienta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o
parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e
independientes.
SECCIÓN SEGUNDA: Derechos Humanos y Derechos Colectivos
Artículo V.
Plena vigencia de los derechos humanos
Los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales, reconocidos en la Carta de las Naciones
Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en el derecho
internacional de los derechos humanos.
Artículo VI. Derechos colectivos
Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su
existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los Estados
reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo; a sus
sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas;
a profesar y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a
sus tierras, territorios y recursos. Los Estados promoverán con la participación plena y
efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de
los grupos poblacionales y culturas.
Artículo VII. Igualdad de género
1.
Las mujeres indígenas tienen el derecho al reconocimiento, protección y
goce de todos los derechos humanos y libertades fundamentales contenidos en el derecho
internacional, libres de todas las formas de discriminación.
2.
Los Estados reconocen que la violencia contra las personas y los pueblos
indígenas, particularmente las mujeres, impide o anula el goce de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
3.
Los Estados adoptarán las medidas necesarias, en conjunto con los
pueblos indígenas, para prevenir y erradicar todas las formas de violencia y
discriminación, en particular contra las mujeres, las niñas y los niños indígenas.
Artículo VIII. Derecho a pertenecer a pueblos indígenas
Las personas y comunidades indígenas tienen el derecho de pertenecer a uno o
varios pueblos indígenas, de acuerdo con la identidad, tradiciones, costumbres y sistemas
de pertenencia de cada pueblo. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar
discriminación de ningún tipo.
Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos
indígenas, respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio
pleno de los derechos reconocidos en esta Declaración.
Artículo X.
Rechazo a la asimilación
1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, expresar y desarrollar
libremente su identidad cultural en todos sus aspectos, libre de todo intento externo de
asimilación.
2.
Los Estados no deberán desarrollar, adoptar, apoyar o favorecer política
alguna de asimilación de los pueblos indígenas ni de destrucción de sus culturas.
Artículo XI. Protección contra el genocidio
Los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de forma alguna de
genocidio o intento de exterminio.
Artículo XII. Garantías contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

35
Los pueblos indígenas tienen derecho a no ser objeto de racismo, discriminación
racial, xenofobia ni otras formas conexas de intolerancia. Los Estados adoptarán las
medidas preventivas y correctivas necesarias para la plena y efectiva protección de este
derecho.
SECCIÓN TERCERA: Identidad cultural
Artículo XIII. Derecho a la identidad e integridad cultural
1.
Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad
cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y
ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho
patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros, y para transmitirlo
a las generaciones futuras.

1.7

Nas Constituições Brasileiras anteriores

É de bom alvitre, para obter uma visão sistêmica, notarmos, ainda que de forma tangencial,
acerca de como os autóctones foram tratados legalmente nas Constituições brasileiras ao longo dos
anos até o advento da Constituição de 1988, até hoje em vigor, como adiante procederemos.
A Constituição de 1934 foi a primeira Constituição Brasileira a citar os indígenas, desde
logo atribuindo à União competência para legislar sobre “incorporação dos silvícolas à comunhão
nacional” (artigo 5°, inciso XIX, alínea “m”) e reconhecendo-lhes a “posse de terras” nas quais
se encontrem “permanentemente localizados” (artigo 129).
A Constituição de 1937 limitou-se a repetir disposição anterior, da Constituição de 1934,
quanto ao reconhecimento à posse da terra ocupada em caráter permanente (artigo 154).
A Constituição de 1946 volta a falar da denominada política “integracionista” (vide
artigo 5°, inciso XV, alínea “r”), a ser executada pela União, repetindo a disposição quanto à posse
da terra (artigo 216).

1.8

A Constituição Federal de 1988

Uma verdadeira ruptura paradigmática ocorreu com o advento da Constituição Federal de
1988, trazendo a lume o paradigma da interação em substituição ao paradigma da integração, como
mais adiante será tratado com mais vagar. É certo afirmar que a Lei Fundamental do país
promulgada em 1988 trouxe uma nova ordem jurídica para os indígenas/autóctone, inovou
trazendo o Capítulo VIII, “Dos Índios”, no seu artigo 231, vazado nos seguintes termos, a saber:
Capítulo VIII
Dos Índios
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Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º 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 à sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º 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.
§ 3º 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.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos
sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua
população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional,
garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6º 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.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º.

Corroborando o ordenamento constitucional acima transcrito, verifica-se a existência em
mais dispositivos constitucionais garantidores de proteção aos povos autóctones; podemos citar,
especialmente, o constante nos artigos 20 e 22 da Constituição Federal de 1988:
Art. 20. São bens da União: (…)
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
(…)
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
XIV - populações indígenas; (…)

Consectário lógico, podemos afirmar que, antes da CF/88, os “direitos indígenas”
reconhecidos eram basicamente restritos ao direito de posse sobre a terra, isto é, estritamente de
natureza civil. Todavia, a partir da CF/88, houve significativa ampliação desses direitos, sobretudo
como consequência do reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições e da legitimação processual para sua garantia e efetivação. Assim, a CF/88, quanto aos
“direitos indígenas”, representou uma verdadeira mudança de paradigma, como dito
anteriormente, assimilando a correte antropológica do evolucionismo multilinear, em consonância
com os aspectos ligados ao direito à diferença e ao multiculturalismo, espancando de vez a ideia
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do etnocentrismo, que antes permeava as correntes doutrinárias prejudicando sobremodo o
reconhecimento dos direitos dos povos autóctones.

1.9

O “velho” Estatuto do Índio (Lei n.º 6.001/73)

Por estar quase totalmente defasado, existe há décadas a luta pela reforma da Lei
n.º 6.001/73, o denominado Estatuto do Índio, ainda influenciado pelo paradigma da integração e
do assimilacionismo, segundo o qual o indígena deveria ser incorporado pela denominada
“comunhão nacional”, ou seja, na prática, deixar de ser indígena, de sorte a aderir à cultura da
sociedade envolvente. Esse diploma legal fora parcialmente revogado pela própria Constituição
Federal de 1988. Contudo deverá ser interpretado com ressalvas, pois muitas normas apresentamse como inconstitucionais ou foram revogadas, embora nenhuma expressamente.
Impõe-se-lhe uma hermenêutica pós-moderna, com tendência clara à assimilação dos
direitos humanos levados em conta, de sorte que seja interpretado de forma sistemática à luz de
outros instrumentos, como a CF/88, a Convenção n.º 169 da OIT, a Declaração da ONU sobre os
Direitos dos Povos Indígenas, de 13 de setembro de 2007, e a Declaração Americana sobre os
Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pelo Conselho Permanente, na reunião realizada em 7 de
junho de 2016.

1.10

Projeto de Lei (PL) do novo estatuto dos povos indígenas (em tramitação no

Congresso Nacional)

A partir de 1991, projetos de lei foram apresentados pelo Executivo e por deputados para
regulamentar dispositivos constitucionais e para adequar a velha legislação aos termos da nova
Carta. Em 1994, uma proposta de Estatuto das Sociedades Indígenas foi aprovada por uma
comissão especial da Câmara dos Deputados, mas encontra-se paralisada em sua tramitação. Insta
salientar que o PL n.º 2.057 foi apresentado em 1991 pelo então deputado federal Aloizio
Mercadante (PT-SP), tendo a colaboração de Nelson Jobim (PMDB-RS) e Fábio Feldman (PSDBSP), ocasião em que fora bem recepcionado pelos índios e pelas organizações sociais, diante da
efetiva participação de todos os atores envolvidos. Todavia sua apresentação em plenário pelo
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então relator, deputado Antônio Pizzatto, do PFL do Estado do Paraná, foi atacada acintosamente,
permanecendo obstaculizada por décadas.

1.11

O Novo Código Civil (2002)

Num claro avanço, o Código Civil de 2012, em substituição ao anterior, de 1916, retira os
índios/autóctones da categoria de relativamente incapazes e dispõe que a capacidade dos índios
será regulada por legislação especial.
Portanto, a partir da Constituição de 1988, surgiram propostas em tramitação no Congresso
para rever a legislação ordinária relativa aos direitos dos índios.

1.12

Ativismo judiciário (Konrad Hesse) como instrumento autóctone

A Constituição é dotada de força normativa, e Hesse esboçou sua teoria que parte da ideia
de que existe um “condicionamento recíproco entre a Constituição jurídica e a realidade políticosocial”; ambas merecem relevância e não podem ser consideradas de forma isolada (HESSE, 1991,
p. 13), de modo que pode acorrer um isolamento entre norma e realidade, característica do
positivismo jurídico.
A radical separação, no plano constitucional, entre realidade e norma, entre ser (Sein) e
dever ser (Sollen) […] leva quase que inevitavelmente aos extremos de uma norma
despida de quaisquer elementos da realidade ou de uma realidade esvaziada de qualquer
elemento normativo. (HESSE, 1991, p. 13)

Para haver a efetiva interlocução entre a Constituição e a realidade, todos os indivíduos da
sociedade devem participar, pois ela consiste num produto cultural na medida em que é dinâmica,
retratando as aspirações de um povo, no caso, os povos autóctones.
Para Barroso (2012, p. 2), na judicialização da política, há certa transferência de decisão
dos Poderes Executivo e Legislativo para o Poder Judiciário:
Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política ou social estão
sendo decididas por Órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias políticas
tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo – em cujo âmbito se encontram
o Presidente da república, seus ministérios e a administração pública em geral. Como
intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais, com
alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da
sociedade. O fenômeno tem causas múltiplas. Alguma delas expressam uma tendência
mundial; outras estão diretamente relacionadas ao modelo institucional brasileiro […]
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Nessa seara, torna-se de bom alvitre citar um caso que consideramos emblemático quanto
à falta de informação e de aplicação e efetividade do que consta na CF/88, no que pertine ao direito
indígena/autóctone, pois o senador Edson Lobão Filho (PMDB-MA) apresentou o Projeto de Lei
n.º 216/2008, que visa a dar aos indígenas isolados o tratamento de inimputáveis, enquanto aos
indígenas integrados ou em vias de integração não mais será conferido tratamento penal especial.
Assim, em 2008, o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu esse assunto, aresto vazado
nos seguintes termos:
… INDÍGENA. CONCEITO NA SEARA PENAL. INTEGRALIZAÇÃO QUE NÃO
RETIRA
A
DIFERENCIAÇÃO
ÉTNICA.
REGIME
ESPECIAL
DE
SEMILIBERDADE. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DA APELAÇÃO
NA FUNAI. CONVENÇÃO DA OIT E ESTATUTO DO ÍNDIO. APLICABILIDADE.
1. Independentemente do grau de integralização do índio na sociedade, se existente o
grupo que alega pertencer e nessa condição é reconhecido pelos seus integrantes, deve ter
tratamento diferenciado, nos termos dos arts. 56 (sic) da Lei n.º 6.001/73 e da
Convenção 169 da OIT, pois a interpretação que se tem das referidas legislações é que a
necessidade de proteção à etnia sobrepõe-se à sua civilidade. 2. Ordem concedida para
determinar que o Juízo a quo proceda à fixação de novo regime carcerário ao recorrente,
com a observância do contido no Estatuto do Índio quanto à possibilidade do modo
especial de semiliberdade, devendo-se, de imediato, providenciar a sua transferência para
a sede da FUNAI mais próxima da sua aldeia, até o trânsito em julgado da condenação;
prejudicados os demais pleitos. (Superior Tribunal de Justiça STJ; RHC 25.090; Proc.
2008/0277625-8; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 28/04/2009; DJE
25/05/2009).

1.13

O novo constitucionalismo latino-americano

Em sede constitucional, o artigo 4º, parágrafo único, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 reza que “a República Federativa do Brasil buscará a integração
econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma
comunidade latino-americana de nações”, de sorte que vem introduzindo profundas alterações no
arcabouço normativo não apenas no Brasil, como também em outros países da América Latina,
especialmente Equador, Bolívia e Colômbia. Tem por escopo o neoconstitucionalismo, ou mais
precisamente o novo constitucionalismo, afigurando-se como um movimento instaurador de uma
ruptura do paradigma do Estado “liberal-individualista e formal-burguês”.
Acerca do tema, importante salientar a lição de Barroso (2007, p. 2), propondo que:
o neoconstitucionalismo deve ser compreendido por meio da identificação do marco
histórico, teórico e filosófico. O autor identifica como marco histórico os movimentos
constitucionais da Europa pós 2ª Guerra Mundial. O autor aponta como marcos
significativos as constituições, alemã (1949) e italiana (1947), e a criação dos tribunais
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constitucionais nesses países – nos anos de 1951 e 1956, respectivamente. Aponta ainda
a importância dos processos de redemocratização da Espanha e Portugal para a construção
e fortalecimento do neoconstitucionalismo.

A doutrina representada por Barroso (2007, p. 5) aponta as três premissas essenciais do
neoconstitucionalismo, a saber: a) o reconhecimento de força normativa à Constituição; b) a
expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da
interpretação constitucional.

1.14

Patrimônio genético e conhecimento tradicional associado

É de suma importância citar a Lei n.º 13.123, de 20 de maio de 2015, que regulamenta o
inciso II do § 1o e o § 4o do artigo 225 da Constituição Federal, o Artigo 1º, a alínea “j” do artigo 8º,
a alínea “c” do artigo 10, o artigo 15 e os §§ 3o e 4o do artigo 16 da Convenção sobre Diversidade
Biológica, promulgada pelo Decreto n.º 2.519, de 16 de março de 1998, o qual dispõe sobre o
acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado
e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da biodiversidade, revogando
a Medida Provisória n.º 2.186/2016, de 23 de agosto de 2001, além de dar outras providências.
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CAPÍTULO II – A HERMENÊUTICA FULCRAL DO DIREITO DOS POVOS
INDÍGENAS/AUTÓCTONES – DESENHO DA TESE

A hermenêutica jurídica representa a arte de interpretar o direito. A sua utilização é
essencial ao desiderato de buscar a justiça em sentido amplo. Assim, o que deve prevalecer mesmo
é a ideia de que todos os homens nascem livres e iguais na sua dignidade e em seus direitos,
aparelhados de razão e consciência para agirem em relação uns aos outros com o espírito de
fraternidade, como estatui o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A dignidade
da pessoa humana é indissociável de qualquer exegese da ciência como um todo, de tal modo que
representa um instituto incondicional, criando uma ponte no diálogo interdisciplinar entre as
ciências a para a sua efetivação.
Existe reconhecimento, pelo Estado, do direito genuíno dos povos autóctones? Seriam
povos ou minorias? Existe direito indígena/autóctone estatal que atenda e emancipe esses povos?
Pode-se atribuir teoricamente uma diferença entre tais direitos? Quais seriam os parâmetros ou
paradigmas a serem sistematizados sob o ângulo interdisciplinar? Podem ser conceituados
princípios específicos? Há alternativas para esse cenário? Quais?
As proposições acima suscitadas desafiam a comunidade científica ao debate e à pesquisa
mais aprofundada sobre o objeto que envolve o direito dos povos autóctones e suas mais variadas
imbricações, e que perpassa obrigatoriamente pela interdisciplinaridade.
Assim, deve-se consignar que o estudo converge para o desiderato do programa de
doutoramento, considerando ser uma das linhas de pesquisa do PPGSCA da UFAM, e reportar-se
a um campo do conhecimento com enfoque interdisciplinar, isto é, envolvendo os Processos
Sociais, Ambientais e as Relações de Poder, formas de poder utilizadas ao longo dos processos
que determinaram a constituição de diversos modos de protagonismos políticos e de resistência
social, cultural e ambiental dos sujeitos coletivos na Amazônia, além de políticas públicas e
trajetórias institucionais, problemas de ordem filosófica, sociológica, política e jurídica. Ainda a
história e o funcionamento das instituições, as relações macro- e microfísicas do poder, bem como
as denominadas relações internacionais, relações de gênero, lutas contra as formas de exclusão e
pelo reconhecimento de direitos e garantias individuais e coletivas, fizeram-nos despertar um
interesse fantástico sobre a temática que trazemos a lume e seus problemas, que merecem uma
investigação mais aprofundada.
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Mais especificamente, a nossa Linha de Pesquisa está inserida nos processos sociais,
ambientais e nas relações de poder, como os que envolvem os povos indígenas, haja vista que o
tema da tese é: “A efetivação do direito indígena estatal, um desafio para a pós-modernidade:
Amazonas e Brasil.”
Assim, a nossa tese tem o intuito de utilizar a experiência prática conjuntamente com a
pesquisa científica, impondo-lhe um caráter epistemológico, sob o olhar da interdisciplinaridade,
combinando a teoria e a práxis, esta compreendida no agir propriamente dito, em prol dos povos
indígenas/autóctones e a efetividade de seus direitos.
No mundo globalizado, as emergências navegam em alta velocidade, de modo a deflagrar
articulações econômicas, políticas e culturais, fomentando movimentos e ações coletivas por parte
da sociedade (IANNI, 2001), em especial as atinentes aos povos indígenas/autóctones.
Essa constatação adveio de em profundo sentimento, adquirido pela nossa experiência
profissional no âmago da academia, de que a efetivação do direito dos povos autóctones não
evoluiu no Brasil, especialmente no Amazonas, no sentido de conceber uma estrutura eficaz à luz
da interdisciplinaridade no âmbito de uma política pública específica, albergando de modo
indissociável a premissa do desenvolvimento sustentável que fixe o homem à terra, com as
mínimas condições de sobrevivência, propiciando-lhe saúde, educação, respeito aos costumes,
dentre outros aspectos, ou seja, sua dignidade em sentido lato.
É certo que a política envolvendo o direito dos povos autóctones está longe de ser uma
política de Estado, mas infelizmente sempre se apresenta como de governo, que é fugaz e oscilante.
E não se afigura de forma sustentável, estando distante do meio ambiente e dos aspectos de
sustentabilidade.
Há que se considerar, ainda, que o próprio direito, como ciência, está em crise3, não
conseguindo acompanhar a evolução da sociedade; sendo assim, não caminha em harmonia com
os preceitos ambientais, especialmente de sustentabilidade, prejudicando sobremodo os povos
indígenas/autóctones, já que os mesmos têm dificuldades quanto ao reconhecimento do seu direito
à diferença, do acesso à terra e sua regularização fundiária, bem como de desenvolver uma

3

Boaventura explica que o Direito está em crise porque não vem conseguindo acompanhar a evolução dos fatos no
interior da sociedade, agindo tardiamente na maioria das vezes. Em outras palavras, o direito não consegue regular as
demandas sociais emergentes, que além de serem muitas, são complexas. A propósito dessa discussão da crise do
direito, ver SANTOS, Boaventura de Sousa. A Crítica da razão indolente – Contra o desperdício da experiência. São
Paulo: Cortez, 2005.
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atividade econômica sustentável que propicie seu sustento em conformidade com o seu modo de
vida, o qual está ligado e profundamente relacionado com o meio ambiente e o desenvolvimento
sustentável.
A ciência jurídica não vislumbrava um enfoque de diálogo sobre a questão, sob o ângulo
interdisciplinar, qual seja, a criação de um modelo teórico de um direito indígena/autóctone puro
– e a efetivação dos direitos existentes – que fosse efetivado por uma política de Estado criação de
um modelo teórico de um direito indígena/autóctone puro, e a efetivação dos direitos existentes,
que fosse efetivado por uma política de Estado.
Ademais, em se tratando de uma tese de doutoramento, há que se deslindar um grande mito
ocidental na lição de Foucault (1979, p. 17), qual seja, o da contradição entre o saber e poder4, que
Nietzsche tentara demonstrar em vários momentos. Isto é, que por trás de todo saber, de todas as
formas do conhecimento humano, aí incluído o poder político, o poder se movimenta em suas
minúcias, nas instituições em geral, na interlocução com a produção da verdade5, ou mais
precisamente no processo científico de busca incessante da representação do real, bem como se
conecta, o poder, às práticas contemporâneas de ciência, ou melhor dizendo, à política que está
por trás da produção científica. Pois, sempre que o cerne de qualquer questão posta está
relacionado à luta pelo poder, de sorte a interferir diretamente na criação e nos destinos das
políticas públicas, especialmente na ideia de política de Estado.
Para Max Weber (2009) o Estado é uma “comunidade humana que pretende, com êxito, o
monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território”, de sorte que o
conceito de Estado, então, perpassa necessariamente pela legitimação e reconhecimento do próprio
Estado através de normas e leis, as quais em sede de Estado Democrático de Direito são produtos
da Democracia construída em tese pelo poder que emana do povo, produzindo o direito estatal. O
direito indígena representa claramente um direito produzido pelo Estado para os
indígenas/autóctones.
Nada obstante, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, sentimos um ar
de mudança nesse cenário hostil aos povos autóctones, com novos olhares para a questão e adoção
4

Nesse aspecto, teríamos uma antilogia que na tradição cética ou em doutrinas influenciadas pelo ceticismo, tal como
o kantismo, é a contradição entre duas proposições filosóficas igualmente críveis, lógicas ou coerentes, mas que
chegam a conclusões diametralmente opostas, demonstrando os limites cognitivos ou as contradições inerentes ao
intelecto humano.
5
A verdade, nesse particular, deve afigurar-se como a representação do real, do fato. Ao contrário da busca da verdade
no plano epistemológico, que é incessante, figurando uma busca infinita para a representação do real através da tese.
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de novas experiências, especialmente no que concerne à “efetivação do direito indígena estatal,
um desafio para a pós-modernidade: Amazonas e Brasil”, representando uma transformação, uma
ruptura paradigmática, constatada na doutrina adiante referida ao longo desta tese de
doutoramento.
Do mesmo modo, há que se ter em vista, quanto à aplicação das ciências em pleno
século XXI, o dever de considerarmos especialmente o momento ideal de reflexão e incorporação
da ética6 em todas as dimensões da vida humana, isto é, no trato das questões atinentes à
problemática indígena/autóctone, leia-se, o direito dos povos autóctones em face dos direitos
indígenas.
Insere-se nesta forma de considerar, a evolução das ciências, especialmente da justiça, e
seu ideário, cuja abordagem começa indubitavelmente com a liberdade (SANDEL, 2014, p. 29),
assim como do direito para oferecer outras opções de proteção aos povos autóctones, pois, se o
direito persegue os fatos demandados pela sociedade, deve evoluir para abrigar as necessidades da
sociedade de tal modo que os insira junto da percepção do direito à dignidade da pessoa humana,
com o fito de buscarmos respostas criativas das ciências, especialmente da ciência jurídica, apta a
desvincular-se da adstrição por vezes nociva do positivismo jurídico, leia-se, de um legalismo
desprovido da interpretação sistemática, sem considerar uma hermenêutica à luz dos direitos
humanos, e despida de uma abordagem interdisciplinar.
Afirmamos que a ciência integra o complexo de cultura 7 que ao longo do tempo impele os
homens a se encontrarem numa forma de coerência intelectual, que inversamente instiga numa
escala temporal a interpretação das teorias científicas, determinando e influenciando as concepções
que os cientistas fazem da sua ciência e seus mecanismos de pesquisa, reproduzindo uma

A conotação que queremos dar à ética podemos traduzi-la no seguinte trecho: “Fala-se hoje, em toda parte e no
Brasil, numa crise dos valores morais. O sentimento dessa crise expressa-se na linguagem cotidiana, quando se lamenta
o desaparecimento do dever-se, do decoro e da compostura nos comportamentos dos indivíduos e na vida política, ao
mesmo tempo em que os que assim julgam manifestam sua própria desorientação em face de normas e regras de
conduta cujo sentido parece ter se tomado opaco. Uma autora sueca, Sissela Bok, decidiu escrever um livro sobre a
mentira, após ter verificado que, desde o século XVII, excetuando-se alguns momentos da literatura, do teatro e do
cinema, reina o silêncio quanto aos dilemas dizer-a-verdade na vida privada e na vida pública. Sociólogos de linha
durkheimiana, examinando o desamparo dos indivíduos nas escolas morais, a presença de práticas e comportamentos
violentos na sociedade e na política, a multiplicidade de atitudes transgressoras de valores e normas, falam em anomia,
isto é, na desaparição do cimento afetivo que garante a interiorização do respeito às leis e às regras de uma
comunidade.” (CHAUÍ, Público, privado e despotismo, in Ética (Adauto Novaes (Org.)), 1992, p. 345).
7
Sobre os mais variados aspectos que nos fazem compreender a cultura, veremos com mais vagar adiante, com um
tópico específico para esse desiderato.
6
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metamorfose, dinamizando a nossa concepção das relações da ciência e a prática cultural
(PRIGOGINE, 2002 p. 9).
Basta compulsarmos mais a fundo a problemática indígena/autóctone no Brasil, para
constatarmos tratar-se de um sistema complexo, impingindo fosse reavaliada a temática para uma
abordagem de diálogo entre as ciências, cuja consecução faz surgir o direito dos povos
indígenas/autóctones na contemporaneidade, ou seja, como o direito indígena/autóctone é pensado
à luz do direito à diferença, considerando que as políticas públicas aplicadas apresentaram-se
insatisfatórias, de modo que, para avançar, há que se manejar o direito com um olhar
emancipatório, colocando esses povos na condição de protagonistas de seus direitos. O olhar
interdisciplinar, representa, pois, uma ruptura ao sistema engessado, até então vigente, que nos
remete à transformação do Estado de direito liberal para o Estado de bem-estar social
(HABERMAS, 2011, p. 465).
Portanto esse é o desafio desta tese de doutoramento no sentido acadêmico, qual seja, o de
abordar o problema da importância do diálogo 8 entre as ciências e sua repercussão para os povos
indígenas/autóctones, propondo, investigando e avaliando “a efetivação do direito indígena estatal,
como um desafio para a pós-modernidade: Amazonas e Brasil,” enfrentando também a questão da
sustentabilidade para esses povos que necessitam da terra para extrair seu sustento e viver com o
mínimo de dignidade, à luz dos direitos humanos em sua dimensão plena.
O direito indígena/autóctone deve ser sistematizado à luz do ordenamento jurídico, tanto
de âmbito internacional, como sob o prisma do direito interno, de sorte que este trabalho objetiva
lançar mão de uma teoria que propicie desenvolver princípios ínsitos ao direito dos povos
autóctones.
Sob o ângulo do direito interno, portanto, cogitamos na emergência de uma teoria que
propicie e tenda a desenvolver princípios próprios de direito indígena/autóctone. Assim, a
atividade do legislador deve ser norteada por princípios de direito indígena/autóctone e
considerando seu “estado da arte”, isto é, de transição, em que se encontra esse direito,
especialmente, dentre outros aspectos, considerando o Estatuto do Índio ser de 1973 e, por

8

O diálogo interdisciplinar se perfaz também em outros setores do saber como, por exemplo, o concernente “ao
crescente diálogo que a História e Antropologia vêm estabelecendo e que, no caso da Amazônia, se materializam em
pesquisas renovadas com ênfase especial para a produção na linha histórica indígena e do indigenismo na região.”
(SAMPAIO; ERTHAL, p. 6).
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conseguinte, estar completamente defasado em face da Constituição Federal de 1988, bem como
diante do atual arcabouço jurídico, proposto neste trabalho.
Desse modo, esse mecanismo jurídico, operado de forma concatenada, tem o fito de
proteger os direitos indígenas ou o direito dos povos autóctones no âmbito internacional. Portanto
é imperativo dotar esse direito de eficácia, transpondo o âmbito que consideramos, a essa altura,
como letra morta, desprovida de efetividade, e partindo para o plano prático, de sorte possa surtir
efeito na sociedade. Passaremos também a cogitar acerca da ideia de protagonismo político que
deve nortear a ação ou vontade concreta desses povos.

2.1

Categorização. A questão terminológica: índios e/ou autóctones

Tem gerado grande confusão entre os especialistas, potencializada pela percepção do
denominado senso comum9, a falta de uma categorização dos dois termos,10 pois ora a doutrina
utiliza índios, ora se vale da expressão povos autóctones para representar a mesma coisa, que a
nosso sentir são completamente distintas, até mesmo para efeito didático. Não raras vezes é
apresentada a ideia de que o direito dos índios ou o direito para os índios, produzido pelo Estado,
seria a mesma coisa que o direito autóctone genuíno. Devemos levar em conta também que essa
indeterminação figura como um sinal das dificuldades que ainda envolvem os povos
indígenas/autóctones como sujeitos de um novo direito.
Pode-se conceber índio/autóctone como sendo todo ser humano que se identifica
(autoidentificação) e é identificado (heteroidentificação) como pertencente a uma comunidade
indígena e como “diferente” da comunidade envolvente, dita civilizada.

9

Podemos conceber o denominado senso comum como sendo a forma ou o modo de conhecer ou assimilar, o qual é
adquirido na vida quotidiana, espontaneamente e de forma imediata, de tal sorte que se afigura como um traço comum
a todos os homens, e imprescindível à solução dos conflitos do dia-a-dia, possibilitando uma forma de se adaptar e
sobreviver no mundo de forma geral. Sendo assim, tem natureza perfunctória, ao contrário do conhecimento
científico, que está calcado em experimentos e comprovação da representação do real, com fundamentos
epistemológicos.
10
Cabe esclarecer alguns termos que compõem o universo jurídico aplicado aos povos indígenas/autóctones, de sorte
que a distinção, por exemplo, entre o denominado “direito indigenista” e o “direito indígena”, a nosso juízo, é
equivocada, haja vista que o primeiro termo designaria o direito produzido pelo grupo dominante, que trata da
condição indígena. Já o direito indígena seria a nomenclatura usada para se referir ao direito autóctone puro. Ocorre
que ambos não reproduzem a perspectiva autóctone e divergem profundamente do conceito interdisciplinar que
propugnamos em nosso trabalho doutoral, salientando que tal polissemia de termos em nada favorece o exame
científico da questão.

47
Sobre o termo “autóctone”, ora empregado nesta tese, vimos a necessidade de explicitar os
devidos esclarecimentos acerca das definições e conceitos no âmbito deste trabalho. Daí, optamos
por partir de uma percepção promovida por Rouland (2004, p. 458), da qual se extrai o seguinte:
O COMBATE DAS DEFINIÇÕES
Sabe-se há muito tempo que dar nome a um ser ou a uma coisa coincide com a afirmação
de um certo tipo de poder sobre eles, e passa a lhes assinalar um lugar num conjunto
preexistente. Ora, constataremos que não existe termo científico único nem definição
jurídica global que sirva para qualificar os autóctones. Essa indeterminação é o sinal das
dificuldades que ainda envolvem a construção deles como sujeitos de um novo direito.
213 As denominações cientificas – O vocabulário empregado é na maioria das vezes de
origem anglófona, o que toma ainda mais delicada sua análise no idioma francos (sic).
Contudo, várias denominações podem ser assinaladas. O termo natif* (Native) refere-se
ao nascimento de um indivíduo ou à sua origem, inscrita em um lugar territorializado. O
termo autóctone provém da geologia.
Os terrenos autóctones são aqueles que permaneceram no local, em oposição aos lençóis
freáticos vindos de outro lugar; os parautóctones só se estabilizaram depois de algum
tempo, os alóctones são instáveis. Os povos autóctones são, portanto, aqueles instalados
em um território há tempos imemoriáveis ou (a alternativa é importante)
considerados como tais. O radical da palavra significa, com efeito, em grego, "terra".
Ele entrou na língua francesa por volta de 1560, pouco depois da colonização das
Américas. Remete a um traço essencial e geral de povos assim qualificados: a seu laço
original a um território, base de muitas de suas reivindicações. Constitui na língua
francesa a designação mais frequente desses povos.

Por outro lado, acerca da terminologia traduzida na expressão “índios”, do mesmo modo,
partimos da concepção de Rouland (2004, p. 459), a respeito, senão vejamos:
No mundo anglo-saxão, emprega-se mais frequentemente o termo indígenas
(Indigenous), que possui, em francês (etimologicamente, aquele que nasceu na Índia),
uma conotação pejorativa com referência ao estatuto negativo do indigente durante o
período colonial. O mesmo não acontece em inglês, que dá uma dimensão coletiva ao
qualificativo de nativo e designa os primeiros habitantes de uma terra. Entretanto,
seu alcance jurídico e reivindicativo é fraco, na medida em que só faz alusão a uma
anterioridade de uma origem histórica que a história ocultou, a das comunidades
humanas e territoriais que já existiam antes da formação dos Estados, pelo menos na
Europa. É por isso que, no mundo anglófono, os autóctones preferem o emprego do termo
Aboriginal, cujo equivalente francês (Aborígene) é pouco utilizado entre nós. O
termo aborígene qualifica mais particularmente a situação de um povo indígena cujas
reivindicações identitárias se baseiam no fato de ele estar sob dependência de tipo colonial
em relação a um Estado, mesmo que a anexação ou a ocupação datem de muitos séculos
e não tomem a forma jurídica stricto sensu da colonização. Na América do Norte, a
expressão Primeiras Nações (First Nations) é muitas vezes empregada de forma sinônima.
Notaremos que a Convenção n.º 169 da OIT (adotada em 1989) visa aos povos indígenas
e tribais nos países independentes, mas não emprega o termo autóctone.
Finalmente, o termo etnia ou o qualificativo étnico merecem uma atenção especial. Como
se sabe, é fonte de muitos mal-entendidos. Na França, possui uma conotação negativa,
pois há a tendência de empregá-lo como substituto do termo raça, ademais mais
facilmente admitido entre os anglo-saxões. Entretanto, nas ciências humanas o termo
etnia visa sobretudo aos elementos culturais, mais do que aos biológicos. Por isso, ele é
frequente no vocabulário das reivindicações autóctones. A polissemia dos termos e de
seus empregos comumente corresponde, portanto, a estratégias dos atores.
O mesmo ocorre com as definições.
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A rigor, desse modo, podemos compreender que a polissemia dos termos e de seus
empregos comumente corresponde a estratégias dos atores envolvidos. O que, em última análise,
tem prejudicado sobremaneira a compreensão científica do direito indígena/autóctone, fora da
perspectiva do senso comum, por vezes empregado de forma indiscriminada.

2.2

Das definições tradicionais e das definições oficiais (Relatório COBO) sobre a

concepção dos autóctones

É certo que as particularidades de um direito dos autóctones devem estar fundadas nos
aspectos peculiares que os identificam como tais. Todas as definições que lhes são pertinentes
insistem, pois, em suas especificidades associando-as a traços tais como o laço territorial e a
ascendência histórica. Sobre as definições tradicionais, Rouland (2004, p. 460) traz o seguinte
pensamento:
214 AS DEFINIÇÕES TRADICIONAIS – A especificidade de um direito dos autóctones
deve logicamente estar fundada nas particularidades que os identificam como tais. Todas
as definições que lhes são pertinentes insistem, pois, em suas especificidades associandoas a outros traços, tais como o laço territorial e a ascendência histórica. Dentre as muitas
utilizadas pela doutrina, citaremos a de J. Burger:
Um povo autóctone pode reunir todas as características seguintes, ou apenas algumas
dentre estas. Os povos autóctones
(...) A abundância de traços pode colocar aqui um problema (o autor sublinha, aliás, que
sua totalidade não é necessária): como associar o ultimo critério – subjetivo – àqueles
tocantes à descendência ou ao laço territorial?

Importante frisar ainda outro aspecto referente ao relatório Cobo norteando os autores do
projeto da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Autóctones e a Convenção n.º 169 da OIT.
Observamos que até esse momento a ONU não deu uma definição oficial de povos autóctones, de
tal sorte que se possa verificar sua existência, da conjunção entre elementos elaborados pelo Grupo
de Trabalho e do relatório Cobo. Acerca das definições do direito internacional, Rouland (2004,
p. 470) se posiciona:
218 AS DEFINIÇÕES DO DIREITO INTERNACIONAL – Nos referiremos aqui ao
relatório Cobo, que guiou os redatores do projeto da Declaração Universal dos Direitos
dos Povos Autóctones e a Convenção n.º 169 da OIT.
Até aqui, a ONU não deu uma definição oficial de povos autóctones. Podemos, entretanto,
deduzi-la da conjunção entre elementos elaborados pelo Grupo de Trabalho e do relatório
Cobo. Em 1982, quando de sua primeira sessão, o Grupo citou um certo número de
tratados a título de indicações preliminares: a existência de sistemas diferentes ou
concorrentes correspondentes a modos de pensamento, de culturas e de religiões
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diferentes; elementos subjetivos, tais como a autoidentificação do indivíduo e do grupo
e a aceitação do indivíduo pelo grupo; elementos objetivos, tais como a continuidade
histórica; a conformidade com os princípios econômicos, sociais, culturais e institucionais
de grupos autóctones, incluindo-se ai atitudes ecológicas, a falta de poder no seio do
sistema e de instituições do país. Enfim, a leitura dos documentos da ONU poderia sugerir
a necessidade de distinguir os autóctones de países independentes daqueles de países
dependentes, estes últimos com menos direitos (principalmente à autodeterminação) que
os primeiros. Encontramos esses tratados na definição do relatório Cobo, do qual,
sabemos, o Grupo de Trabalho fez referência em trabalhos ulteriores:
Por comunidades, populações e nações autóctones, é preciso entender aquelas que,
unidas por uma continuidade histórica com as sociedades anteriores à invasão e com as
sociedades pré-coloniais que se desenvolveram em seus territórios, julgam-se distintas
dos outros elementos das sociedades que dominam atualmente em seu território ou em
partes desse território. São atualmente elementos não dominantes da sociedade, e estão
determinadas a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras os territórios
de seus ancestrais e sua identidade étnica que constituem a base da continuidade de sua
existência como povo, de acordo com seus próprios modelos culturais, com suas
instituições sociais e com seus sistemas jurídicos.
Essa continuidade histórica pode consistir na manutenção, interrompida até aqui por um
longo período, de um ou de vários dos seguintes fatores:
a) a ocupação de terras ancestrais ou, pelo menos, de uma parte dessas terras;
b) a ascendência comum com os primeiros ocupantes dessas terras;
c) a cultura em geral ou algumas de suas manifestações (tais como religião, vida em
sistema tribal, pertinência a uma comunidade autóctone, costume, meios de existência,
modo de vida etc.);
d) a língua (tanto a utilizada como língua única, como língua materna, como meio
habitual de comunicação no foco ou na família, ou como língua principal, preferida,
habitual, geral ou normal);
e) a implantação em certas partes do país ou em certas regiões do mundo;
f) outros fatores pertinentes.
Do ponto de vista do indivíduo, o autóctone é a pessoa que pertence a uma população
autóctone por autoidentificação (consciência de grupo), e é reconhecida e aceita por essa
população como um de seus membros (aceitação pelo grupo).
Podemos resumir essa definição em quatro pontos. A diferença cultural e a situação de
dominação são critérios comuns aos autóctones e às minorias. A continuidade histórica e
a autoidentificação especificam, em contrapartida, mais as primeiras.
Acontece que o número de tratados citados, assim como o caráter alternativo da definição
(“um ou vários dos seguintes fatores”), dá uma grande extensão à noção de povos
autóctones, daí o caráter aproximativo de todo cálculo.

A propósito, Roque de Barros Laraia (1985, p. 61-62) traça um paralelo da abordagem feita
pelos Estados Unidos da América do Norte e o Brasil aos povos autóctones. Nos EUA, com o
escopo de resolver os mais diversos litígios entre os grupos indígenas e o Estado, especialmente
pela disputa de território, de modo que o poder estatal se valia das negociações diplomáticas ou de
guerra declarada. Entretanto, optou-se pela ideia de que era melhor negociar ao invés de manter
um estado de beligerância permanente. E no século XX foi escolhida a denominada “diplomacia
vermelha”, a partir dessa tradição de reconhecer a soberania das nações indígenas, mas sem ter
efeito prático para esses povos autóctones. No caso brasileiro, ocorre o contrário; continua o autor:
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Em nenhum momento foram reconhecidos os direitos dessas pequenas nações em
existirem como tal. Até bula papal foi preciso para reconhecer os mesmos como seres
humanos e, em lugar de negociações, ocorreram guerras encobertas que utilizavam os
braços armados da própria sociedade civil. Quando declaradas, eram rotuladas
eufemisticamente de ‘guerras justas’, sob o pretexto de extirpar a selvageria e o
paganismo.

Assim, diante da confusão que paira na doutrina em relação à terminologia a ser empregada
sob o ângulo científico, mais do que uma função meramente didática, a distinção terminológica
entre o direito indígena e o direito dos povos autóctones esclarece e expõe uma série de
idiossincrasias de cada instituto, como examinado na tese. Emerge daí uma necessidade de
categorização das terminologias.
O direito dos povos autóctones representa o direito genuíno criado dentro da comunidade
autóctone. Aqui cabe abstrair a perspectiva estatal para o direito enquanto criação emergente de
uma sociedade e traduzida pelo Estado; eis que, além do instrumento material normativo, Rouland
(2004) entende o direito como concepção antropológica, fruto de prática e de representações
sociais.
Já o direito indígena estatal compreende o direito criado pela sociedade dominante,
representado pelo colonialismo, capitalismo e patriarcado, que regula e concede alguns direitos a
esses povos, mas sempre sob os auspícios e limitações estatais, previamente convencionados.
De plano, identificamos um paradigma criado em torno da premissa segundo a qual o
direito indígena é todo o ordenamento jurídico sobre os autóctones, quando na realidade tal direito
representa o reconhecimento do Estado e da comunidade internacional de aspectos limitativos do
direito interno desses povos. Seu direito puro, autóctone é negado em sua totalidade, passando
obrigatoriamente por filtros impostos pela sociedade dominante e dita civilizada.
Ocorre que os povos autóctones têm direito próprio que é organizado, expressando-se de
diferentes formas, especialmente pela via consuetudinária, ou seja, por meio dos costumes de cada
povo, e repassado de geração em geração. A dificuldade reside no fato de que essa transmissão de
conhecimento e das práticas sociais, na maioria das vezes, não observa a forma escrita, mas sim a
oralidade de relatos dos mais velhos para os mais jovens.
Lévi-Strauss, em seu trabalho denominado de o pensamento selvagem, já advertia que esses
povos dispunham de avançadas formas de ciência e de costumes, que eram repassados e que
colidiam com a perspectiva de que esses povos eram selvagens na acepção literal da palavra.
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Ademais, os direitos humanos em sua dimensão mais ampla devem ser respeitados,
considerando que os direitos dos povos autóctones, fazendo parte indissociável dessa relação,
devem ser dotados de um aparelhamento autônomo. Podemos definir então os direitos dos povos
autóctones como o direito de terceira dimensão, posto que são direitos coletivos, desenvolvidos
pelas mais diversas práticas imersas no âmbito do respectivo povo, ao contrário dos direitos
individuais de cunho eminentemente privado, notadamente sob a inspiração do direito romano.

2.3

Do caráter interdisciplinar

O direito pode ser colocado com uma ciência que tem o objetivo final de buscar a harmonia
da convivência em sociedade, mas que obrigatoriamente tem que dialogar com outros ramos do
conhecimento como a sociologia, a história, a filosofia e a antropologia.
Dentro dessa perspectiva, o reconhecimento da cultura dos povos autóctones é basilar e
faz-nos remeter à definição de cultura dada pela Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco) como
o conjunto de traços espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que distinguem e
caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras,
os modos de vida, as formas de viver em comunidade, os valores, as tradições e as crenças.
(Preâmbulo da Declaração Universal da Unesco sobre a diversidade cultural de 2001).

Todavia, malgrado a definição acima delineada para cultura, ousamos mais adiante teorizar
abrangendo mais o tema.

2.4

Direito autóctone e direito indígena: um binômio/paradoxo

Paradoxalmente, verifica-se a configuração: de um lado, o direito autóctone puro, no Brasil
já registrado historicamente desde a colonização portuguesa, vide o período pombalino como
exemplo, longe de se tornar exequível por uma série de resistências e interesses das classes
opressoras representadas, mais adiante na linha do tempo, pelo capitalismo, pelo colonialismo e
pelo patriarcado. De outro lado, o direito indígena produzido pelo poder estatal para arrefecer o
ânimo desses povos em busca da emancipação plena, como povos e ao mesmo tempo como as
minorias, vivendo à margem das decisões políticas impostas pelos mecanismos opressores já
citados.

52
Então, verificamos aqui a seguinte premissa: temos de um lado o direito autóctone puro e
de outro o direito indígena produzido pelo Estado para os autóctones.
Mas para uma melhor compreensão didática usaremos a expressão indígena/autóctone.

2.5

Povos ou minorias?

Ademais, segundo Rouland (2004), os povos autóctones se distinguem das minorias por
um vínculo com o território e com a história, como os indígenas/autóctones e os quilombolas. Os
povos autóctones, vivendo há tempos imemoriais nessas terras, fazem jus a um direito congênito
sobre este território. No caso dos povos autóctones das Américas, têm ascendência précolombiana; possuem claramente uma relação cosmológica com seu território, representando, pois,
um direito coletivo 11 – direito esse que se sobrepõe a qualquer outro. Pode, assim, abranger uma
minoria. Destarte, no Brasil os indígenas/autóctones são povos em sentido amplo e também são
minorias em sentido estrito, por seu número de indivíduos. Mas a característica de povos lhes é
inerente pelo caráter congênito de seu direito ao território que habitam há tempos ancestrais.
Por seu turno, as denominadas minorias são coletividades particulares que sofrem
processos de discriminação, desigualdade e exclusão social, podendo ser incluídos aí negros,
indígenas, imigrantes, mulheres, homossexuais, portadores de deficiências, dentre outros grupos.
Para J. Burger, os povos podem ser compreendidos a partir das seguintes características, a
saber:
1) são os descendentes dos primeiros habitantes de um território adquirido por conquista;
2) são os povos nômades e seminômades, tais como os agricultores itinerantes, os
pastores, os caçadores e os coletores que praticam uma agricultura com uma forte
intensidade de trabalho, produzindo pouco lucro e demandando poucos recursos
energéticos;
3) não possuem instituições políticas centralizadas, têm uma forma comunitária de
organização e tomam decisões em base consensual;

11

Sobre a natureza coletiva do direito indígena, reza o artigo 6º da DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS da Organização dos Estados Americanos (OEA), de 7 de junho de
2016:
Artículo VI.
Derechos colectivos
Los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral
como pueblos. En este sentido, los Estados reconocen y respetan, el derecho de los pueblos indígenas a su actuar
colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos y económicos; a sus propias culturas; a profesar
y practicar sus creencias espirituales; a usar sus propias lenguas e idiomas; y a sus tierras, territorios y recursos. Los
Estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los
derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas.
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4) possuem todos o caráter de uma minoria nacional: partilham a mesma língua, religião,
cultura e outros traços característicos, assim como um laço territorial específico, mas são
inferiorizados por uma cultura e por uma sociedade dominantes;
5) possuem uma visão global do mundo diferente, consistindo em uma atitude nãomaterialista e protetora vis-à-vis à terra e aos recursos materiais, e querem continuar a se
desenvolver seguindo processos diferentes daqueles propostos pelas sociedades
dominantes;
6) são formados por indivíduos que se consideram subjetivamente autóctones, e são
aceitos como tais pelo grupo. (BURGER, 1987, p. 9).

2.6

Propondo uma ruptura. Rompendo o rizoma

O direito como ciência deve estar aberto a novas perspectivas interdisciplinares, assumindo
a forma em que o pensamento se abre como raízes, formando uma teia de conhecimento, e
potencializando os seus resultados. Assim, Gilles Deleuze e Félix Guattari, filósofos
extraordinários da pós-modernidade, apresentaram uma forma de pensar peculiar, que por vezes
escapa de uma percepção imediata aos mais desavisados, pois basicamente seus conceitos não são
definições. Representam acessos, caminhos, processos, espaços de composição de pensamento
deslocando o ato de pensar de um lugar para outro sem que haja prevalência de um sobre o outro.
Os dois filósofos expressam uma ideia de que a história não é formada por aquilo que é contado
por uma cronologia, isto é, funcionando como várias narrativas em sequência lógica, em
articulação com o que foi dito e o não-dito, sendo ligado com o que ainda pode ser dito. Portanto
a história deixa de ser aquilo que vai para um lugar certo e determinado, passando a formar raízes,
ou seja, caminhos próprios que se organizam pela aglutinação dos elementos que se queira pensar.
O rizoma forma o pensamento que se abre como raízes, como galhos, de tal sorte que os
rizomas são espécies de vincos, de braços abertos dentro de uma trajetória histórica, que
interrompem o fluxo contínuo da história e abrem novas formas de articulações dos elementos. E,
paradoxalmente, existe o melhor e o pior no rizoma. Essas imagens que se chocam são explicadas
por Deleuze e Guattari, em suas obras, a partir da ideia de que:
É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas ao
contrário, de maneira simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões que se
dispõe, sempre n-1. (…) Há rizoma quando os ratos deslizam uns sobre os outros. Há o
melhor e o pior no rizoma: a batata e a grama, e a erva daninha. (…) qualquer ponto de
um rizoma pode ser conectado a qualquer outro e deve sê-lo. (DELEUZE, 2010, p. 15)

2.7

O drone e o precipício na pós-modernidade
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Em sede da pesquisa científica, as metáforas são instrumentos de grande valia, por seu
alcance e estímulo ao pensamento crítico, como foi dito anteriormente neste trabalho acadêmico.
Na contemporaneidade, observa-se claramente uma revolução tecnológica até então nunca
experimentada pela humanidade. Não é mais necessário, em tese, descer ao precipício para
explorá-lo, para visualizar suas especificidades. O drone pode fazer tal papel com segurança e
precisão, de sorte a produzir todo a mapeamento desse lugar, sob a batuta do seu operador.
Nessa perspectiva, caminhamos para isso no plano jus filosófico, pois podemos fazer a
prospecção de dado problema e sob o ângulo interdisciplinar, estimulando a produção de
alternativas teóricas numa teia de conhecimento que perpassa por vários ramos do saber científico.
Portanto essa articulação promove uma dinâmica que faz avançar as reflexões que por
vezes permanecem estáticas por força do engessamento produzido pela política que conduz a
ciência. Nessa dimensão, a interdisciplinaridade faria o papel do drone, instrumento que, quando
bem utilizado, pode produzir muitos benefícios.

2.8

O Direito e a Antropologia.12 Adstrição interdisciplinar

Em se tratando de uma tese que tem uma abordagem notadamente interdisciplinar, não há
como não considerar os aspectos atinentes da relação do direito com a antropologia. O direito
regula a conduta criada pela sociedade, e a sociedade é composta por pessoas. Não há como
dissociar o direito da antropologia, da sociologia, da história, da filosofia e de outros ramos do
conhecimento científico.
Podemos conceber a antropologia como a ciência que estuda o homem, assim como a sua
evolução biológica ou física, cultural e social. Malgrado ter-se firmado como disciplina científica
somente no século XIX, seus pilares surgem em alguns séculos antes, com a denominada
“descoberta” ou “conquista” de outros povos pelos descobridores e desbravadores, conquistadores
que tomaram para si as novas terras e subjugaram os povos que ali habitavam há tempos
imemoriais.
Levando em conta a necessidade de compreensão científica de povos e culturas autóctones,
no plano geral, e para uma contextualização, pode-se traçar uma linha do tempo da evolução da

12

Para saber mais a respeito dessas escolas no âmbito da antropologia, recomendamos verificar nas fontes a saber:
<http://www.antropologia.com.br>; <http://www.fflch.usp.br>; <http://educaterra.terra.com.br>.
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antropologia. Por conseguinte, no curso dos séculos XVI-XIX, operou-se a denominada
“Literatura Etnográfica”, prevalecendo as narrativas constantes dos relatórios acerca das viagens,
as quais estabeleciam de forma minuciosa as características daqueles povos ditos “descobertos”
descrevendo pormenorizadamente sua língua, raça, religião. Vale ressaltar que tais relatos eram
confeccionados na maioria das vezes pelos missionários, viajantes, exploradores, que se
aventuravam em terras até então desconhecidas do Ocidente, de sorte que as especificidades físicas
e sociais daqueles povos diferentes podiam ser estudadas em conjunto nas teorias sobre “raças”.
Ao fim século XIX nasce o denominado “Evolucionismo Social” ou “Racismo Científico”,
haja vista colocar o conceito de raça superior ou inferior, ou “Darwinismo Social”, desenvolvendose o conceito de que as sociedades evoluem de um estado mais “primitivo” para outro mais
“civilizado”, porém é nesse período que sai de cena o conceito de “raça”, substituído pelo de
“cultura”. A “Escola Sociológica Francesa” surge ainda no século XIX definindo as regras do
método sociológico de Émile Durkheim, assim como conceitos representados na busca pelo “Fato
Social Total”, nas representações coletivas e assim por diante.
No começo século XX, na Inglaterra, a pesquisa das características sociais e culturais dos
povos recebeu a denominação de “Antropologia Social”, e de “Antropologia Cultural” nos EUA,
e de “Etnologia” na França, galgando o nível de disciplina científica autônoma no âmbito das
universidades. Já na década de 20 surge a teoria do “Funcionalismo”, segundo a qual os valores
sociais e culturais deveriam ser compreendidos com predominância do trabalho de campo. Na
década de 30 difundiu-se o “Culturalismo Norte-Americano”, destacando a identificação de
padrões culturais, ou os vários estilos de cultura, assim estudados. Na década de 40 emerge o
“Estruturalismo”, cujo representante mais famoso é Lévi-Strauss, apresentando claramente a
diferença entre natureza e cultura. Nos idos dos anos 60 surge a “Antropologia Interpretativa”,
influenciada notadamente pela hermenêutica e pelo desenvolvimento da interpretação
antropológica. Por derradeiro, nos anos 80 eclode a “Antropologia Pós-Moderna” ou “Crítica”,
apresentando a “politização” da relação “observador-observado” e a crítica dos paradigmas
teóricos anteriormente estudados.

2.9

A perspectiva da cultura em face do direito indígena/autóctone. Evolucionismo

multilinear. Paradigma da interação. A cultura como um conceito inacabado
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A ciência é relativa, assim como o são os seus conceitos, e com a concepção de cultura não
é diferente. Utilizamos aqui o conceito antropológico de cultura de Roque de Barros Laraia, que
vai da Natureza da Cultura ou da Natureza à Cultura, podendo ser inicialmente traduzido no
dilema: a conciliação da unidade biológica e a grande diversidade cultural da espécie humana.
E mais, Laraia (2014, p. 16), consta a seguinte passagem:
Enfim, todos estes exemplos e os que se seguem servem para mostrar que as diferenças
de comportamento entre os homens não podem ser explicadas através das diversidades
sematológicas ou mesológicas. Tanto o determinismo geográfico como o determinismo
biológico, como mostraremos a seguir, foram incapazes de resolver o dilema proposto no
início deste trabalho.

O denominado Determinismo Biológico fora abolido, haja vista que os antropólogos estão
totalmente convencidos de que as diferenças genéticas não são determinantes das diferenças
culturais (LARAIA, 2014, p. 17).
Naturalmente, os fatores que tiveram um papel determinante na evolução dos homens são
a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade, ou estética. E mais, a verificação de qualquer
sistema de divisão sexual do trabalho mostra que ele é determinado culturalmente, e não em função
de uma racionalidade biológica.
Para visualizarmos a cultura, mister se faz compreender que o comportamento dos
indivíduos depende de um aprendizado, de um processo que chamamos de endoculturação. Um
menino e uma menina agem diferentemente não em função de seus hormônios, mas em decorrência
de uma educação diferenciada (LARAIA, 2014, p. 20).
Assim como fora abolido o determinismo biológico para explicar o conceito de cultura,
também fora afastada a ideia de Determinismo Geográfico, pois não é possível admitir a ideia de
uma “ação mecânica das forças naturais sobre uma humanidade puramente receptiva” (LARAIA,
2014, p. 24).
Interessante apresentar outro aspecto constante dessa perspectiva cultural, a saber:
Estes três exemplos mostram que não é possível admitir a ideia do determinismo
geográfico, ou seja, a admissão da “ação mecânica das forças naturais sobre uma
humanidade puramente receptiva”. A posição da moderna antropologia é que a “cultura
age seletivamente”, e não casualmente, sobre seu meio ambiente, “explorando
determinadas possibilidades e limites ao desenvolvimento, para o qual as forças decisivas
estão na própria cultura e na história da cultura”. As diferenças existentes entre os
homens, portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações que lhes são
impostas pelo seu aparato biológico ou pelo seu meio ambiente. A grande qualidade da
espécie humana foi a de romper com suas próprias limitações: um animal frágil, provido
de insignificante força física, dominou toda a natureza e se transformou no mais temível
dos predadores. Sem asas, dominou os ares; sem guelras ou membranas próprias,
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conquistou os mares. Tudo isto porque difere dos outros animais por ser o único que
possui cultura. Mas que é cultura? (LARAIA, 2014, p. 24).

Sobre a terminologia, tem a cultura um caráter de aprendizado:
Ambos os termos foram sintetizados por Edward Tylor (1832-1917) no vocábulo inglês
Culture, que “tomado em seu amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou
hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade”. Com esta definição
Tylor abrangia em uma só palavra todas as possibilidades de realização humana, além de
marcar fortemente o caráter de aprendizado da cultura em oposição à ideia de aquisição
inata, transmitida por mecanismos biológicos. (LARAIA, 2014, p. 25).

A mente funciona como uma caixa vazia apta a ser preenchida com aprendizado e
conhecimento diante do processo cultural. A polissemia e as múltiplas concepções dificultaram o
desenvolvimento de uma teoria mais consistente:
Mas, na verdade, as centenas de definições formuladas após Tylor serviram mais para
estabelecer uma confusão do que ampliar os limites do conceito. Tanto é que, em 1973,
Geertz escreveu que o tema mais importante da moderna teoria antropológica era o de
“diminuir a amplitude do conceito e transformá-lo num instrumento mais especializado e
mais poderoso teoricamente”. (LARAIA, 2014, p. 27).

Sobre uma escala evolutiva era fácil estabelecer uma escola evolutiva que não deixava de
ser um processo discriminatório, através do qual as diferentes sociedades humanas eram
classificadas hierarquicamente, com nítida vantagem para as culturas europeias, pois restou
evidente que o etnocentrismo e a ciência caminhavam conjuntamente (LARAIA, 2014, p. 34).
Para entender a cultura, deve-se estudar um código de símbolos partilhados pelos membros
dessa cultura. Também deve-se levar em conta a ideia segundo a qual toda cultura tem uma lógica
própria, ou seja, todo sistema cultural tem a sua própria lógica e não passa de um ato primário de
etnocentrismo transferir a lógica de um sistema para outro (LARAIA, 2014, p. 90).
Desse modo, pode-se afirmar que cada cultura ordenou, a seu modo, o mundo que
circunscreve e que esta ordenação dá um sentido cultural à aparente confusão das coisas naturais
(LARAIA, 2014, p. 95).

2.10

A cultura é sempre um processo dinâmico

Ousamos afirmar que a cultura é sempre um processo dinâmico, que através do tempo se
modifica, diante das mais variadas experiências sociais. Sabe-se que os homens têm a capacidade
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de questionar os seus próprios hábitos e mudá-los, ao contrário de outros seres vivos, de sorte que
cada mudança, importa em modificações nos traços da cultura. Pois, a cada instante as sociedades
humanas geram conflitos de interesses qualificados por uma pretensão resistida, entre correntes
contraditórias, operando efeitos tanto endógenos, quanto exógenos. Mas as diferenças devem ser
compreendidas, mesmo as endógenas, ou seja, aquelas que ocorrem dentro do mesmo sistema, de
tal modo que, a rigor, não existiria o que denominamos de natureza humana como algo
independente da cultura. O nosso neocórtex cerebral fora desenvolvido sempre em interação com
a cultura, estando impedido de guiar o nosso comportamento ou mesmo organizar toda a nossa
experiência de vida, sem a influência e direção fornecida por sistemas de símbolos significantes.
Sendo que o backup dessas informações sustentou e sustenta a cultura, como um processo
acumulativo e dinâmico.
Ademais, Clifford Geertz, segundo Laraia (2014, p. 106), mostrou a impossibilidade, na
contemporaneidade, de esperar algum resultado de uma terceira experiência, como podemos
observar abaixo:
[…] isso sugere não existir o que chamamos de natureza humana independente da cultura.
Os homens sem cultura não seriam os selvagens inteligentes de Lord of the Flies, de
Golding, atirados à sabedoria cruel dos seus instintos animais; nem seriam eles os bons
selvagens do primitivismo iluminista, ou até mesmo, como a antropologia insinua, os
macacos intrinsecamente talentosos que, por algum motivo, deixaram de se encontrar.
Eles seriam monstruosidades incontroláveis, com muitos poucos instintos úteis, menos
sentimentos reconhecíveis e nenhum intelecto: verdadeiros casos psiquiátricos. Como
nosso sistema nervoso central — e principalmente a maldição e glória que o coroam, o
neocórtex — cresceu, em sua maior parte, em interação com a cultura, ele é incapaz de
dirigir nosso comportamento ou organizar nossa experiência sem a orientação fornecida
por sistemas de símbolos significantes.

Portanto, diante dos argumentos trazidos anteriormente, em sede de conceituação da
cultura e de sua evolução temporal, resta claro que a corrente do evolucionismo unilinear, isto é,
segundo o qual todas as culturas deveriam passar pelas mesmas etapas, de inferior para superior,
representando o paradigma da integração, como resta configurado no ultrapassado Estatuto do
Índio – Lei n.º 6.001/73, foi superado pelo evolucionismo multilinear, com respeito às
peculiaridades de cada cultura, observando sua dinâmica e suas diferenças, ou seja, representando
o paradigma da interação que influenciou a Constituição Federal de 1988, como também a
Convenção n.º 169/OIT, além dos demais diplomas internacionais, já citados anteriormente.
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PENSAMENTO COMPLEXO: QUESTÕES TEÓRICO-PRÁTICAS

Observamos, ao longo desta tese, que a interdisciplinaridade do direito com a história, a
antropologia e a sociologia funciona como fundamento explicativo e compreensivo de sociedades
e grupos humanos tradicionais. A mobilização do pensamento complexo pretende aprofundar as
questões jurídicas emergentes no cenário de contradições e conflitos na Amazônia indígena. Tal
interdisciplinaridade desafia a complexidade na produção do conhecimento e da intervenção social
do direito.
No âmbito da ciência, especialmente enquanto processo de conhecimento, poder-se-á
afirmar que a interdisciplinaridade age em interlocução com o direito, com a história, a
antropologia e a sociologia, como fundamento explicativo e compreensivo de sociedades e grupos
humanos tradicionais, tal dimensão do direito o inclui como teoria científica prática social
complexas.
A mobilização do pensamento complexo pretende aprofundar as questões jurídicas
emergentes no cenário de contradições e conflitos na Amazônia indígena. Tal interdisciplinaridade
desafia a complexidade na produção do conhecimento e da intervenção social do direito. Assim,
busca uma perspectiva analítica sobre esses problemas, em seus aspetos mais profundos, de sorte
que surge a necessidade de uma imersão no campo da interdisciplinaridade para apresentar uma
argumentação teórica consistente.
A essa provocação acadêmica deve haver um aprofundamento da análise dos fenômenos
sociais e suas consequências para os outros ramos do saber, dentre os quais se aplica ao direito,
como ciência, que tem o condão de regular as relações e condutas no âmbito da sociedade, com o
desiderato de promover o bem-estar social, e uma dimensão de liberdade, solidariedade e
fraternidade, componentes da dignidade da pessoa humana.
Desse modo, o trabalho aqui propugnado tem o condão de estabelecer um liame entre o
processo que envolve a justiça, a sociologia e o direito, bem como a perspectiva epistemológica
enquanto processo de conhecimento sob o ângulo interdisciplinar.
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O debate também traz a lume algumas das principais ideias filosóficas de Michael Sandel
e Fábio Konder Comparato, tanto no que pertine à compreensão da justiça, quanto no aspecto
envolvendo a ética.
Já em sede epistemológica, ousamos pensar sob diferentes influências, sob o ângulo do
pensamento complexo, de Edgar Morin, pelo qual nutrimos simpatia, porém sem embargo de suas
ideias extraordinariamente pós-modernas e que propõem uma ruptura, apresentando o
conhecimento tecido em rede. Utilizamos também a perspectiva de Ilya Prigogine enquanto
cientista, bem como um pequeno resumo de suas teorias científicas enquanto filósofo,
considerando que ele próprio, um eminente físico-químico ganhador do Prêmio Nobel de Química
em 1977, não se dizia filósofo da ciência.

3.1

A ideia de justiça

A ideia de justiça, como o fazer correto (conduta social), estaria vinculada ao direito, este
adstrito tanto à história, à antropologia, à filosofia e à sociologia como fundamentos explicativos
e compreensivos de sociedades e grupos humanos tradicionais, especialmente dos povos
autóctones, quanto à persecução de seus direitos tendo um caráter de efetividade. Salienta-se,
ainda, que tal dimensão do direito o inclui como teoria científica à prática social complexa. Sem o
olhar interdisciplinar, torna-se inviável um avanço significativo na contemporaneidade, ou pósmodernidade.
Ab initio, podemos intuir que a noção de justiça nos remete à ideia de fazer a coisa certa no
âmbito da sociedade, seja como for, embora se dê pouca visibilidade ao estrito liame com a questão
que envolve a virtude. Mas o que representa o “fazer a coisa certa”? A sociedade promove o que
é correto no que concerne aos direitos dos povos autóctones?
A discussão sobre a virtude ampara-se na premissa de que o Estado deveria desencorajar
os aspectos socialmente condenáveis, como por exemplo, a ganância, por ser uma falha moral, que
não deveria fazer parte do contexto social. Aí se verifica uma barreira que se tem tornado, ao longo
dos séculos, intransponível no sentido de garantir o direito dos povos autóctones sem a ingerência
das ortodoxias opressivas, vazadas nos principais modelos de opressão, quais sejam, o capitalismo,
o colonialismo e o patriarcado, vide as Epistemologias do Sul, defendidas por Boaventura de Sousa
Santos.
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Contudo resta a indagação sobre quem deve julgar esse conceito, se há́ discordância entre
os cidadãos de diferentes sociedades, inclusive dos povos autóctones, de sorte que poderia ser
temerário impor julgamentos sobre a virtude por meio da lei. Haveria justiça para esses povos
autóctones e o reconhecimento de seu direito genuíno?
Nesse diapasão, alguns argumentam que o melhor caminho seria a neutralidade do Estado
concernente ao vício e à virtude, não sendo sua atribuição (do Estado) conservar as boas atitudes
e reprimir as más condutas. Nada obstante, sabe-se que na prática isso não ocorre em relação ao
direito dos povos autóctones, cujo direito formal é fabricado pelo Estado, através das normas de
direito indígena posto e normatizado, se lhes impondo um caráter cogente de suas normas.
Como corolário, resta a ilação de que a neutralidade da sociedade ou a promoção de
virtudes impõe uma divisão do pensamento político, qual seja, em antigo e moderno; ou, mais
precisamente, instrumentos de emancipação desses direitos na pós-modernidade.
No pensamento do filósofo Aristóteles, a justiça representa o ideário de dar aos indivíduos
aquilo de que são merecedores, o que seria o correto; de sorte que, para determinar quem é
merecedor, dever-se-ia fixar quais virtudes são dignas de honra e recompensa, por afigurarem-se
mais razoáveis, até então. Desse modo, ao direito dos povos autóctones poderia ser reconhecido
às suas diferentes culturas, garantindo-se em especial o princípio da dignidade da pessoa humana
e de solidariedade.
Assim, antes da concepção de uma constituição justa equânime para todos, devemos
ponderar sobre a forma de vida mais almejável, a busca incessante pela plena felicidade,
solidariedade e dignidade da pessoa humana, em todas as suas dimensões. Ou seja, resta que a lei
não pode ser neutra referente à qualidade de vida das pessoas. Mas, então, para atingir o pleno
reconhecimento dos povos autóctones, necessitaria haver um outro direito produzido pela
sociedade envolvente?
Por outro lado, refuta Sandel (2014 p. 17), que filósofos modernos – de Kant a Rawls –
afirmam que “uma sociedade justa respeita a liberdade de cada indivíduo para escolher a própria
concepção do que seja uma vida boa”, plena e feliz aos cidadãos, isto é, digna para todos, que
traduzisse, enfim, o princípio da dignidade da pessoa humana? Entretanto, esse reconhecimento
para os povos autóctones passaria necessariamente pela criação de um direito formal do Estado
para esses povos.
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Vê-se claramente que as teorias da justiça partem da virtude, enquanto as modernas
começam pela liberdade. Encontra-se outro grupo de convicções sobre quais virtudes são
merecedoras de honras e recompensas e que modo de viver deve ser promovido por uma boa
sociedade, ainda mais em plena pós-modernidade.
Nesse aspecto, o ideário da justiça envolve virtude e escolha: ou seja, meditar sobre a
melhor maneira de viver (SANDEL, 2014), o que a nosso juízo está intrinsicamente vinculado à
ideia de livre-arbítrio. Por esse contexto, são propostas concepções conflitantes sobre o caráter
moral e o valor militar. Para alguns, apenas há que se levar em conta ferimentos sangrentos, de
sorte que, por exemplo, o estresse pós-traumático significaria uma fraqueza que não dá azo a
honrarias. Contudo é cediço que os danos psicológicos causam depressão e são tão graves quanto
perder um membro em combate. Noutro giro, impende salientar que idênticas à honra e à virtude
são medalhas militares, comuns nessas organizações.
Grande parte das discussões atuais sobre justiça é como distribuir os ganhos ou os fardos,
e como definir direitos fundamentais, especialmente o da dignidade da pessoa humana, levandose em conta a predominância de bem-estar e a liberdade das pessoas. No caso do direito dos povos
autóctones, a dignidade da pessoa humana aparece como um princípio ínsito, indissociável, a esses
povos.
Ponderações sobre o certo e o errado remetem a Aristóteles, sobre o mérito e as dimensões
atreladas a esse fenômeno. Citemos um exemplo: no denominado episódio do bailout13, houve um
sentimento geral de injustiça, pois, em momento de extrema crise, executivos que receberam bônus
e companhias que receberam reforços financeiros não os mereciam, porquanto parecia
recompensar a ganância, algo considerado moralmente inaceitável pela população de uma forma
geral. A objeção do povo americano quanto ao bônus e ao bailout não é por estes recompensarem
a ganância, mas por recompensarem a incompetência. Por isso, Sandel (2014 p. 24) conclui com a
seguinte ideia: “os americanos são mais rigorosos quanto ao fracasso do que quanto à ganância.”
Em uma sociedade de mercado, é tênue a linha que separa a ganância do interesse próprio;
diferentemente, a linha separatista entre o sucesso e o fracasso é mais definida. Assim, numa

13

Pode conceituar o bailout como uma situação em que uma empresa, um indivíduo ou um governo oferece dinheiro
para um negócio não impedir as consequências que surgem da queda do negócio, podendo assumir a forma de
empréstimos, títulos, ações ou dinheiro e podendo exigir o reembolso. Tem tradicionalmente ocorrido em indústrias
ou empresas tidas como já não sendo viáveis ou que estão sustentando grandes perdas, como ocorreu em 2008.

63
sociedade envolvente calcada nessas perspectivas poder-se-ia traçar uma interlocução com o
reconhecimento e a efetividade para os povos autóctones?
Por mais curioso que possa parecer o modo como é feita a distribuição de renda, deveres e
direitos, poderes e oportunidades, cargos e honrarias são parâmetros para saber se uma sociedade
é justa – se for, distribui esses bens de maneira correta, dando a cada um o que lhe é devido. Há
três abordagens da distribuição de bens: a que se preocupa com o bem-estar, a que considera a
perspectiva de liberdade e a que se baseia no conceito de virtude. São ideais de formas diferentes
de pensar sobre a justiça. Nessa perspectiva, o direito dos povos autóctones é engolido e
transmutado ao direito indígena produzido pelo Estado e sob o crivo de suas regras ditadas pelos
modelos de opressão retrocitados, sentenciando de morte o direito autóctone pleno.
Sandel (2014 p. 28) pondera que “a filosofia política não pode solucionar discordâncias
desse tipo, mas pode dar forma aos nossos argumentos e trazer clareza moral para as alternativas
com as quais nos confrontamos como cidadãos democráticos.”
Seguem teorias que ligam a justiça à liberdade: disputas entre o laissez-faire e a
equanimidade, que tem teóricos de tendência mais igualitária. A justiça requer diretrizes que
corrijam as desvantagens sociais e econômicas e que deem a todos oportunidades justas de sucesso.
A essa ideia os povos autóctones seguem na condição de súditos inferiores, adstritos aos ditames
postos pelos modelos de opressão externados pelo aparelho estatal.
Sandel (2014 p. 30-33) questiona: “como, exatamente, podemos, a partir dos julgamentos
que fazemos de situações concretas, chegar a princípios de justiça que acreditamos ser aplicáveis
em todas as situações? Em suma, em que consiste o raciocínio moral?” Devemos tentar descobrir
qual princípio pesa mais ou é mais adequado circunstancialmente. “A vida em sociedades
democráticas é cheia de divergências entre o certo e o errado, entre justiça e injustiça.” O autor
(2014 p.37) reflete que “às vezes uma discussão pode mudar nossa opinião. […] Começamos com
uma opinião, ou convicção sobre a coisa certa a fazer […]. Expostos a tal tensão, podemos rever
nossa opinião” acerca do certo.
Diante de novas situações, recuamos e avançamos em princípios, revisando-os. Reflexão
moral é o ir e vir de nosso pensamento, da ação para a razão. Conceber a moral como dialética
entre opiniões e princípios a refletir tem tradição nos diálogos socráticos e na filosofia aristotélica.
A reflexão moral é uma busca não individual, mas coletiva, como no caso do direito dos povos
autóctones. Ocorre que não podemos descobrir o significado da justiça ou a melhor forma de viver

64
apenas por meio da introspecção. Se a reflexão moral é dialética, avançando e recuando entre
julgamentos feitos em situações concretas, necessita de opiniões como pontos de partida.
Os ideais ensejadores da vida cívica, quais sejam, “justiça e direitos, obrigação e consenso,
honra e virtude, moral e lei” (SANDEL, 2014 p. 38), foram tratadas por antigos e atuais filósofos
políticos.
Para Sandel (2014), os menos abastados, desfavorecidos alijados do sistema, deparam-se
com a dificuldade de se realocarem em situações de calamidade, trabalhando a ideia do
libertarismo: o Estado pode interferir na vontade do indivíduo? Depende da visão filosófica. À luz
da ideia libertária, o Estado não tem esse direito, pois cada pessoa pode dispor de seu corpo e é
livre para isso. Entretanto, a teor da visão kantiana, tal liberdade jamais seria permitida por ser
contra o dever, a lei imposta a si mesmo.
Michael Sandel (2014), em contrapartida, analisa que o racionalismo kantiano estabelecido
no dever nega valores cristãos como amor e compaixão. Se filantropia faz bem não tem valor moral
para o filósofo iluminista, de modo que o correto é ajudar por dever. Desse modo, encerram-se as
considerações acerca das rígidas concepções morais em Kant.
No olhar de Aristóteles, discute-se o justo e o injusto, sendo a justiça o meio-termo entre
os opostos contraditórios, o equilíbrio, a proporcionalidade, a igualdade que é alcançada por meio
da equidade, do equilíbrio. Nesse diapasão, o Estado tem produzido o direito indígena para os
autóctones.
Passa-se a ideia da razoabilidade, ou seja, o justo representa dar a cada um o que lhe é
devido, haja vista que Rawls segue a tradição aristotélica da equidade. Na obra Uma teoria da
justiça, adapta a justiça ao liberalismo, sendo que a posição inicial é hipotética, uma experiência
mental para se afastar da realidade e da categoria na qual se está inserido, estando coberto por um
véu da ignorância, no que a pós-modernidade assume o contorno do denominado senso comum e
cria injustiça a pretexto de fazer justiça, sem saber quais vantagens ou desvantagens alcançaria a
imparcialidade. Essa ideia é vazia e atende as premissas do colonialismo, do capitalismo e do
patriarcado.
Sandel (2014), trata também do discurso político e religioso. Desse modo, a política pode
dissociar-se de questões religiosas e morais? Políticos norte-americanos, em épocas diferentes,
adotaram posições diferentes. O presidente John Kennedy optou por ser neutro em relação a
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assuntos que tratassem dessa discussão, já Barack Obama, em sua campanha política, decidiu
incluir debates morais e religiosos, e fora eleito legitimamente.

3.2

Medida social e costume

Em sentido lato, percebe-se claramente que o campo da epistemologia parece seguir
dominado pela reflexão acerca da ciência, não pelo aspecto substantivo, mas sim pelo aspecto
adjetivo, instrumental de se fazer ciência enquanto política. Mas tal política do conhecimento
segue a matriz ditada pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado.
Nessa senda, insta evidenciar que o direito dos povos autóctones resta sufocado a esse
sistema imposto de cima para baixo.
Destaca-se que a univocidade do paradigma epistemológico, produzido na modernidade
pela Revolução Científica, iniciada nos idos do século XVI, encontra-se num momento de revisão,
de transformação, “estado da arte” que demanda a busca de novas propostas que venham a ser
alternativas ao paradigma científico na pós-modernidade.

3.3

Princípio e dignidade humana

Aqui utilizamos especialmente as lições do livro de Fabio Konder Comparato Ética:
direito, moral e religião no mundo moderno, publicado em 2006 pela Companhia das Letras, obra
que consideramos obrigatória àqueles que se inscrevem no campo das humanidades e têm um olhar
eminentemente interdisciplinar.
O humanismo-cristão de Fabio Konder Comparato (2006), sublinha que os princípios
éticos são ilimitados e eles, na verdade, se cristalizam na dignidade da pessoa humana. A nosso
juízo, o direito autóctone deve seguir esse ideário, sob pena de se vulnerabilizar mais ainda no
âmbito pós-moderno.
Portanto o autor alude a três princípios éticos fundamentais e norteadores: a verdade,
a justiça e o amor. Há também, na mesma face da moeda, os princípios complementares: liberdade,
igualdade, segurança e solidariedade. No entanto, sob o ângulo epistemológico, é sabido que o que
deve existir é a busca incessante pela verdade, pois esta, enquanto representação do real, é algo
relativo.
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Os princípios éticos ressaltados por Fabio Comparato inscrevem-se ao longo dos tempos
no cerne das preocupações e problemas com as quais a humanidade se depara, e, nesse sentido,
tais princípios se constituíram e ainda se constituem em objetos de estudo de inúmeros autores
referidos em sua obra, e alhures.
Estes princípios éticos, tratados de forma diferenciada por distintos intelectuais, assumem
no autor uma dimensão constitutiva de um “programa de ética”, algo imprescindível, segundo
Comparato, para a “dignidade da pessoa humana” no mundo contemporâneo. A pergunta que se
faz necessária é se no direito autóctone existe um programa ético proporcionado pelo Estado
através do direito indígena. Pensamos que não.
Assim sendo, tais princípios também servirão de alicerce para um humanismo disseminado
no mundo, conforme salienta o autor, sociedade essa anunciada por Cícero há mais de vinte
séculos.
Fundamentalmente, esta é a essência da proposta teórico-política e existencial de Fábio
Konder Comparato (2006), de sorte que a mesma se afigura numa “nova ética”, calcada na busca
da “dignidade da pessoa humana”, de modo que essa dignidade, para o autor, é imperecível, e
imprescindível, devendo ser aplicada em todas as dimensões sociais. Aí também incluímos os
povos autóctones.
A perspectiva de um plano de liberdade coerente, sem amarras a laço moral não escolhido,
é este ser autor somente das obrigações impostas. Sandel (2014 p. 295) sugere ser errônea essa
concepção de liberdade, e como examinou a concepção da justiça, isto é, “para Kant e Rawls, o
certo tem primazia sobre o bom”.
Assim, direitos e deveres são definidos pelos princípios de justiça, que devem ser neutros
no que se refere às diversas concepções de uma vida boa, feliz, solidária. Desse modo, com o fito
de se atingir a lei moral, argumenta Kant, devemos abstrair interesses e objetivos contingentes.
Noutro giro, Rawls aduz que, para deliberar sobre justiça, devemos prescindir de objetivos,
apegos e concepções particulares definidoras do que seja bom.
Consectário lógico, conceber-se-á justiça olhando através de um véu de ignorância:
desconhecendo a quem as decisões afetam, identificando-o com o pensamento de Aristóteles:
descrê que princípios de justiça sejam neutros no que pertine à vida boa.
Malgrado, “sustenta que um dos propósitos de uma Constituição justa é conceber bons
cidadãos e formar bom caráter, haja vista que não se pode deliberar sobre justiça sem deliberar
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sobre o significado dos bens proporcionados pela sociedade.” Como corolário, Michael Sandel
(2014, p. 296) argumenta que Kant e Rawls rejeitam a concepção de justiça em Aristóteles por
esta não dar ensejo à liberdade, colidindo com o direito à dignidade da pessoa humana.

3.4

Ética e pensamento complexo

Para Morin, a crise ética da nossa época é, ao mesmo tempo, representada pela crise da
religação indivíduo-sociedade-espécie, de tal sorte que esse olhar deve examinar o todo e não
apenas as partes isoladamente. No plano do conhecimento, essa ideia parece bem clara, com o
processo hiperespecialização, por exemplo. No entender de Morin, a concepção da ética no âmbito
científico é ponto fulcral, de tal modo que deve-se recriar a ética; ou seja, regenerar as suas fontes
de responsabilidade-solidariedade significa, ao mesmo tempo, regenerar o circuito de religação
indivíduo-espécie-sociedade e pela regeneração de cada uma dessas instâncias, desses âmbitos de
alcance potencializando o conhecimento.
Ademais, tal regeneração pode partir do despertar interior da consciência moral, do
surgimento de uma fé́ ou de uma esperança, de uma crise, de um sofrimento, de um amor e, hoje,
do chamado vindo do vazio ético, do seu desgaste como corolário; não se trata, para nós, de
encontrar um novo fundamento para a ética, mas sim de potencializá-la; por conseguinte, dar-lhe
novas fontes, novas energias e regenerá-la no circuito de religação indivíduo-espécie-sociedade à
luz do pensamento complexo propugnado por Edgar Morin, de sorte que não podemos prescindir
de um enfoque eminentemente interdisciplinar para a elaboração de nossas teses de doutoramento,
pois todas as disciplinas têm ponto de contato.
Verifica-se, na perspectiva aqui apresentada, o retorno da ética para a formação do conceito
de justiça, pois acreditamos que não haverá justiça sem ética.
Ademais, vê-se a necessidade do exercício de diálogo interdisciplinar entre os distintos e
complexos campos do saber, que se cruzam e entrecruzam, como a História, o Direito, a
Sociologia, a Ciência Política e a Filosofia.
Em sede de perspectiva de justiça, o desafio maior é o de refletir a respeito da Ética e suas
múltiplas interconexões com o Direito, a moral e a religião, desafio este apto a mapear um processo
histórico significativo como o da Antiguidade ao mundo moderno, lançando mão de teóricos de
escol, com o desiderato de ponderar sobre e com esses autores formidáveis, ou seja, sopesar a
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visão de cada um sobre como a Ética e suas relações com o Direito, a moral e a religião estavam
presentes nas preocupações e interpretações, por exemplo, de Cícero, São Francisco de Assis, São
Tomás de Aquino, Maquiavel, Lutero, Calvino, Jean Bodin, Hobbes, Locke, Rousseau, Kant,
Mandeville, Hume, Adam Smith, Hegel, Marx, Austin, Kelsen e Gandhi.
Iniciando a ideia de que a finalidade da ética é a realização plena da felicidade, Fábio
Konder Comparato (2006), examina minuciosamente como o direito, a moral e a política se
entrelaçavam e como, noutra vertente, especialmente concernente à política, há uma visão na qual
existe uma separação, e mesmo a superação, desta com a moral. A justiça poderia ser a tradução
da ideia da plena felicidade. A proposta por uma “nova ética” encontra acolhida também na
perspectiva sustentada pelo autor de que o humanismo pode ser globalizado. Que excepcional seria
se essa ideia fosse incutida no direito indígena em prol dos povos autóctones.

3.5

Exercício epistêmico

Levando em consideração o caráter epistemológico a fundamentar a perspectiva
interdisciplinar, trazemos a lume as ideias de Prigogine, que, investigando a termodinâmica de
não-equilíbrio, com as estruturas dissipativas e o conceito de auto-organização, mostravam o autor
preocupado com o papel da irreversibilidade.
Dessa forma, para Prigogine (2011), pensar a natureza em sua complexidade – e não
idealizada como requerem os modelos tanto da física clássica quanto da física quântica – levaria a
considerar os processos instáveis a que está associada uma flecha do tempo, ou seja, a negar a
possibilidade de simetria entre passado e futuro, decorrente da abordagem dos fenômenos
enquanto sistemas isolados no equilíbrio.
Todavia sua inovadora interpretação do tempo, do caos e da instabilidade, fontes de
desordem e também de ordem, nos proporciona uma excursão por uma ciência em evolução, nas
palavras de Prigogine (2011), e não deixa dúvidas de suas profundas contribuições para uma
renovada visão de inter-relação entre ciência e filosofia, enfim para a interdisciplinaridade; pensar
complexo, levando em consideração o todo e não apenas as partes, que de forma fragmentada tem
vulnerabilizado o processo de conhecimento.
Inexoravelmente, o sucesso da aplicação dessas ideias a processos físicos e químicos tornou
Prigogine muito otimista ao propor sua extensão a outras áreas como a biologia, a sociologia e
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a economia, impingindo-lhes um olhar eminentemente interdisciplinar – lembrando que o direito
como ciência não pode estar alheio a essa perspectiva altamente producente.
Assim, esses estudos se tornam importantes ao se pretender pensar o fenômeno da vida
(PRIGOGINE, 2011, p. 30), pois, “é graças aos processos irreversíveis associados à flecha do
tempo que a natureza realiza suas estruturas mais delicadas e mais complexas. A vida só é possível
num universo longe do equilíbrio”.
Por seu turno, com as noções de campo e habitus Bourdieu, (2002 p. 27-28), dá à sua
metodologia de pesquisa um aparato conceitual que a torna ainda mais densa. O autor aponta que
a noção de campo é uma construção que vai comandar ou orientar todas as opções práticas da
pesquisa.
Outrossim, segundo Comparato é na sua crença por uma “nova ética”, na formulação da
proposta, na paixão com que trata os “princípios éticos” que identificamos este humanismo-cristão
de cunho religioso – religar os saberes, o conhecimento, como preceitua Morin.
Desse modo, trata-se fielmente do papel da religião, ou seja, re-ligare implica
necessariamente a (re)ligação com o divino. Diante do exposto, o pensamento político liberal
radical de Fábio Konder Comparato, calcado numa vasta erudição, articula-se harmoniosamente
com o aspecto humanista-cristão com que postula uma “nova ética” para a humanidade. Daí se
extrai que a composição do direito indígena deve obrigatoriamente levar em conta essa ideia.

3.6

Direitos humanos

E mais, não há que se pensar em justiça para a humanidade e para os povos autóctones sem
o respeito aos direitos humanos fundamentais da pessoa humana.
Como preceitua Morin, a era planetária aberta com os tempos modernos suscita, a partir do
humanismo laico, uma ética metacomunitária em favor de todo ser humano, seja qual for a sua
identidade étnica, nacional, religiosa, política, aí também inseridos os povos autóctones.
No plano de Kant, a ética oportuniza a promoção de uma ética universalizada que se
pretende superior às conditas éticas sociocêntricas particulares. Liberdade, equidade,
solidariedade, verdade e bondade tornam-se valores que merecem por si mesmos a intervenção,
até́ mesmo a ingerência na vida social e, por extensão, na vida internacional.
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Desse modo, as discussões apresentadas a respeito de justiça, especialmente no que
concerne aos povos autóctones, à luz da interdisciplinaridade são fundamentais para o
conhecimento da matéria e proposições teóricas para o problema posto. Foram trazidos à colação
exemplos de problemas sociais para demonstrar que esses assuntos deveriam ser debatidos
publicamente, transcendendo o âmbito da academia.
Para Morin, a concepção da ética no âmbito científico é ponto central, devendo-se recriar
a ética; ou seja, regenerar as suas fontes de responsabilidade-solidariedade significa, ao mesmo
tempo, regenerar o circuito de religação indivíduo-espécie-sociedade e, pela regeneração de cada
uma dessas instâncias, desses âmbitos de alcance.
Aos alijados desse processo, no qual se incluem os povos autóctones, lhes é imposta a
condição de súditos inferiores dos modelos de opressão, representados pelo capitalismo, pelo
colonialismo e pelo patriarcado.
Por conseguinte, a solidariedade só favoreceria a sociedade, no sentido de que, se todos
convivessem juntos, as pessoas seriam mais felizes, o que, a nosso juízo, representa o fundamento
da teoria da justiça de Michael Sandel, representando a ideia da plena felicidade, que deve
abeberar-se de princípios de ética e da dignidade da pessoa humana.
Contudo, a reboque do preconizado por Fábio Konder Comparato, entendemos que não
haverá justiça se esta não estiver alicerçada em três princípios éticos fundamentais e norteadores,
quais sejam: a verdade, a justiça e o amor; sem embargo da utilização de princípios
complementares, a saber: liberdade, igualdade, segurança e solidariedade. Só assim poderemos
atingir a efetividade do primado da justiça, acessível a todos os cidadãos, especialmente aos povos
autóctones.
Mas tal política do conhecimento segue a matriz ditada pelos modelos de opressão já
indigitados. Nessa senda, insta evidenciar que o direito dos povos autóctones resta sufocado a esse
sistema imposto de cima para baixo.

3.6.1 Cumprimento da sentença internacional no Brasil: o caso da sentença da Corte
Interamericana de Direitos Humanos

Importante instrumento para fazer cumprir os diplomas de direitos humanos no plano
internacional é a denominada Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), um
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organismo internacional com atuação jurisdicional, criado pela Convenção Interamericana de
Direitos Humanos e incumbido de interpretá-la e aplicá-la (artigo 62.3 do PSJCR), possuindo
competência para, a título de consulta, interpretar outros tratados de direitos humanos aplicáveis
no continente americano (artigo 64 do PSJCR).
A referida Corte julga as diversas violações de direitos humanos, podendo ser denunciadas
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA, ou por países-parte na
Convenção Interamericana de Direitos Humanos que tenham aceitado a jurisdição do tribunal
internacional.
Desse modo, a Corte IDH, por meio da sentença proferida em 5 de fevereiro de 2018,
determinou que o Brasil é internacionalmente responsável pela violação dos direitos à propriedade
coletiva, à garantia judicial ao povo indígena Xucuru, que está composto por aproximadamente
2.300 famílias e 7.700 indígenas, distribuídos em 24 comunidades dentro do território Xucuru.
Além disso, aproximadamente 4.000 indígenas vivem fora da terra indígena, no município de
Pesqueira, em Pernambuco.
Especificamente, constatou-se a violação da segurança jurídica do povo indígena Xucuru
em relação ao direito à propriedade do seu território e posse imemorial, de sorte que o processo
administrativo de reconhecimento, titulação e demarcação das terras iniciou em 1989. Todavia
somente em 2005 houve a confirmação do título de propriedade formal no registro de imóveis.
Porém tanto o processo de desintrusão do território, como o pagamento de indenização a
proprietários não indígenas e a sua retirada do território não tiveram suas providências ultimadas.
Foi verificado à exaustão que a demora do processo administrativo protraído
excessivamente no tempo transcorrido para realizar a desintrusão do território titulado em 2005 e
não se justifica, haja vista que o Estado violou o direito à garantia judicial do prazo razoável, assim
como direitos às garantias judicias e à proteção judicial do povo indígena Xucuru.

3.7

Sistematização como uma necessidade

Do exposto anteriormente, urge sejam sistematizados esses conceitos e definições, muitos
dos quais já constam no arcabouço jurídico no plano nacional e internacional, impondo uma
convergência de intervenções que exprimam a vontade desses povos autóctones traduzida nesses
direitos, que por vezes são ignorados pelo Estado.
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Aqui, a hermenêutica e a interpretação sistemática à luz da interdisciplinaridade são
essenciais para examinar o tema em sede acadêmica.

3.8

Conceito14 interdisciplinar de Direito Indígena (Autóctone)

É impraticável conceber o Direito Indígena (Autóctone) sem estudá-lo numa perspectiva
interdisciplinar, pois há que se rediscutir, no plano teórico e metodológico, a forma como os povos
indígenas (autóctones) foram tratados não apenas no aspecto jurídico, impingindo-lhes uma
emergência na análise do seu direito, sem embargo de aplicar o diálogo profícuo com os outros
ramos do conhecimento. Do mesmo modo, como com o desiderato de atingir uma visão crítica e
reflexiva, requerendo um exame interdisciplinar, imprescindível para uma nova compreensão do
direito inserido na atmosfera pluralista e no contexto contemporâneo, também denominado de pósmodernidade, em um mundo globalizado, que vivenciamos nos dias atuais.
Após examinarmos as diferentes facetas do tema aqui vergastado, ousamos conceituar o
direito indígena (autóctone) como adiante delineamos.
Direito Indígena (Autóctone) é o conjunto de princípios e de normas, de Direito Público e
de Direito Privado, em diálogo interdisciplinar constante, especialmente, com a sociologia,
a filosofia, a antropologia e a história, que visa a reconhecer-lhes sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
protegendo-os e respeitando-lhes todos os seus bens.
Tem, pois, em sua essência um caráter eminentemente de direito coletivo, abstraindo-se do
civilismo de cunho eminentemente individualista.

3.9

Princípios imanentes de Direito Indígena/Autóctone

Sem embargo de outros instrumentos e princípios de direito, durante a elaboração da tese
de doutoramento, a pesquisa realizada impingiu que fossem desenvolvidos os seguintes princípios,
a saber: 1) Princípio da consulta prévia e vinculante; 2) Princípio do direito à posse imemorial
sobre seu território autóctone; 3) Princípio da antropologia indígena/autóctone à conformidade

“Todo conceito remete a um problema, a problemas sem os quais não teria sentido, e que só podem ser isolados ou
compreendidos na medida de sua solução” (DELEUZE; GUATTARI, O que é a Filosofia?, p. 25).
14
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sociológica; 4) Princípio da dignidade da pessoa humana; 5) Princípio da intervenção estatal em
repúdio à degenerescência de práticas consideradas desumanas (barbárie) decorrente do direito de
consulta direta aos povos indígenas; 6) Princípio do direito à diferença.

3.9.1 Princípio da consulta prévia e vinculante

A propósito, acerca do princípio da consulta prévia aos povos indígenas/autóctones, reza o
artigo 6° da Convenção n.º 169 da OIT:
1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão:
a) consultar os povos interessados, mediante procedimentos apropriados e,
particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas
medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente;

O princípio da consulta prévia não significa simples informação, de sorte que a OIT tem
reiterado que o simples ato de informar os povos afetados sobre decisões administrativas e
legislativas que lhes afetam não é o bastante para lhes garantir o direito à consulta prévia. A
Comissão de Peritos para a Aplicação das Convenções e das Recomendações (CEACR) da OIT,
no caso de exploração de petróleo em terras indígenas na Bolívia, manifestou-se da seguinte forma:
6. La Comisión nota por un lado, que la empresa MAXUS mantuvo una reunión de
información con la comunidad de Tentayapi y por otro que dicha comunidad no está
satisfecha del procedimiento empleado ni de los resultados y por el contrario ha llevado
sus reclamos a diferentes ámbitos nacionales antes de la presente comunicación. Los
artículos 6, 7 y 15 del Convenio establecen, entre otros criterios aplicables a este tipo de
consulta que la misma constituye un proceso y no un acto informativo, con un tipo de
procedimiento y con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos afectados, y en el
caso de recursos naturales hay además otras exigencias. Como ya lo estableciera el
Consejo de Administración en su informe sobre otra reclamación (documento GB
282/14/2, párrafo 38) «el concepto de la consulta a las comunidades indígenas que pueden
resultar afectadas con motivo de la exploración o explotación de los recursos naturales
comporta el establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes caracterizado por
la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, con el deseo sincero
de llegar a un acuerdo común. Una reunión de mera información no se puede considerar
en conformidad con lo dispuesto con el Convenio». Además, la Comisión hace notar que
la obligación de asegurar que las consultas tengan lugar de manera compatible con los
requisitos establecidos en el Convenio, es una obligación a cargo de los gobiernos y no
de personas o empresas privadas.
7. En conclusión, la Comisión espera que el Gobierno propiciará un diálogo genuino con
las comunidades afectadas en los términos establecidos por el Convenio y que ordenará
la suspensión de datos que vulneren el interés de la comunidad indígena guaraní de
Tentayapi hasta tanto se realicen las consultas pertinentes y que la mantendrá informada
de la evolución de la situación.
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Claramente, pode-se inferir que consulta não é um evento, é um processo de decisão e,
nessa medida, a informação tem simplesmente um caráter instrumental no seu desenvolvimento.
Por isso, reputamos como princípio um norte do qual não pode se afastar quando se enfrenta uma
questão que envolva a consulta aos povos indígenas/autóctones.
Ademais, é oportuno enfatizar, no que concerne ao princípio de consulta aos povos
indígenas/autóctones, que o Estado, assumindo a função, seja como Poder Legislativo, seja como
função de Executivo, tem a obrigação de comunicar eficazmente a informação referente a decisões
em processo de adoção, nunca após sua definição. Na mesma linha de posicionamento, a OIT tem
entendido o seguinte:
El articulo 6 requiere que la consulta sea “previa”, lo que implica que las comunidades
afectadas sean involucradas lo antes posible en el proceso, incluyendo en la realización
de estudios de impacto ambiental. Por último, el Comité desea subrayar que, como en este
caso, reuniones o consultas llevadas a cabo después del otorgamiento de una licencia
ambiental no satisfacen lo dispuesto en los artículos 6 y 15,2) del Convenio.

Do exposto, resta ilação de que cabe somente ao Poder Legislativo ou Executivo ser o único
interlocutor legítimo dos povos interessados num processo de consulta prévia, de sorte que, se
determinados empreendedores particulares estiverem envolvidos no processo de consulta, podem
apenas participar na qualidade de terceiros interessados, contudo sem jamais poderem assumir a
função de interlocutores dos diretos dos povos indígenas e tribais.

3.9.2 Princípio do direito à posse imemorial sobre seu território indígena/autóctone

Representa um direito congênito dos povos indígenas ao seu território, que ocupam há
tempos ancestrais e por terem a ascendência pré-colombiana. Eis que já estavam nos seus
territórios, e com eles têm uma relação cosmológica, antes da invasão das Américas pelos
conquistadores europeus.
Como alerta Baniwa (2006, p. 18):
Foram 506 anos de dominação e, em que pesem as profecias de extinção definitiva dos
povos indígenas no território brasileiro, previstas ainda no milênio passado, os índios
estão mais do que nunca vivos: para lembrar e viver a memória histórica e, mais do que
isso, para resgatar e dar continuidade aos seus projetos coletivos de vida, orientados pelos
conhecimentos e pelos valores herdados dos seus ancestrais, expressos e vividos por meio
de rituais e crenças. São projetos de vida de 222 povos que resistiram a toda essa história
de opressão e repressão.
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3.9.3 Princípio da antropologia indígena/autóctone à conformidade sociológica

Hodiernamente, a ciência tem sido alvo de muitas críticas deveras contundentes e
pertinentes ao processo de hiperespecialização do conhecimento. Aqui, há que se observar o
caráter eminentemente interdisciplinar do conhecimento, no qual a antropologia, a sociologia, a
história e o direito devem obrigatoriamente dialogar para buscar a solução mais justa, aplicando a
razoabilidade e a proporcionalidade no caso concreto.

3.9.4 Princípio da dignidade da pessoa humana

Sendo o direito indígena/autóctone um direito produzido pelo Estado para os povos
autóctones, mister se faz ter a compreensão de um dos princípios fundamentais positivados na
Constituição Federal de 1988. A Dignidade da Pessoa Humana foi construída pela história e
inserida na Constituição Brasileira de 1988, no artigo 1º, inciso III, como princípio fundamental,
de tal sorte que, além de ser um princípio, foi consagrada como fundamento do Estado
Democrático de Direito; bem como o vetor, funcionando como o alicerce de onde se emanam todos
os demais princípios constitucionais.
Desse modo, o princípio da dignidade da pessoa humana tem como cerne o respeito à
pessoa humana em todas as suas dimensões de bem-estar e dignidade, bem como busca sua
definição atual e influência na seara jurídica. É um princípio constitucional fundamental, de
supremo valor supremo moral e ético, que leva consigo a síntese de todos os direitos fundamentais
inerentes ao homem, em sede de direitos humanos.
Com o surgimento da ideia de Estado Democrático de Direito, os princípios foram
consolidando-se e ganhando força, especialmente o da dignidade humana, ao passo que, ao serem
inseridos na Constituição Federal Brasileira, ganharam densidade jurídica e passaram a constituirse de fato e de direito.

3.9.5 Princípio do não espelhamento inverso
Reproduz a ideia de que deve haver uma vedação ao argumento do “tudo pode” em matéria
de cultura na contemporaneidade, ou pós-modernidade, acaso ultrapasse o limite que possa
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infringir algum princípio dos direitos humanos, especialmente o princípio da dignidade da pessoa
humana. Podemos constatar que sempre o direito indígena, filtra o direito autóctone.
Já tratamos, anteriormente, dos múltiplos aspectos que envolvem a cultura, mais
especificamente sobre sua natureza dinâmica e coberta pelo manto da endocultura. Pensamos que
em cultura não há como validar todas as condutas endógenas de determinado povo, como práticas
ilimitadas à luz dos princípios dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, pois pode
ensejar o efeito inverso, num discurso contrário aos direitos humanos, potencializando-o. Ora, se
dissemos anteriormente que a cabeça é uma caixa vazia, todos os homens estão geneticamente
preparados para receber um “programa” que denominamos cultura, pois somos dotados desse
equipamento, segundo Geertz (apud LARAIA, 2014, p. 64). Então, por que esse programa não
poderia ser alimentado apenas com princípios de direitos humanos e da dignidade da pessoa
humana?
O que pode ensejar, a nosso juízo, o direito ao resgate e a intervenção estatal, para efetivar
o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito de resgate. O referido princípio está
alicerçado no repúdio à degenerescência de práticas consideradas desumanas, como a barbárie,
decorrente do direito de consulta direta aos povos indígenas.
Por fim, acarreta a potencialização de conceitos de que, por exemplo, é banal e comum a
crença no povo eleito, predestinado por seres sobrenaturais para ser superior aos demais, de modo
que essas crenças contêm o germe do racismo, da intolerância, sendo mormente utilizados para
justificar a violência praticada contra os outros, podendo multiplicar-se perigosamente (LARAIA,
2014, p. 75).

3.9.6 Princípio do direito à diferença

O princípio do direito à diferença foi afirmado pela Unesco, em 1978, em um texto com
abrangência geral, qual seja, a declaração sobre a raça e os preconceitos raciais (artigo 1º), que
assim dispõe:
1. Todos os seres humanos pertencem à mesma espécie e provêm da mesma camada.
Nascem iguais em dignidade e em direitos e são parte integrante da humanidade.
2. Todos os indivíduos e todos os grupos têm o direito de ser diferentes, de se conceber e
de ser percebidos como tais. Todavia, a diversidade das formas de vida e o direito à
diferença não podem, em nenhum caso, servir de pretexto para preconceitos raciais; não
podem legitimar, nem de fato nem de direito, qualquer prática discriminatória que seja,
nem fundamentar a política de apartheid que constitui a forma extrema do racismo.
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3. A identidade de origem não afeta em nada a faculdade dos seres humanos de viver
diferentemente, nem as diferenças fundadas na diversidade de culturas, do meio e da
história, nem o direito de manter a identidade cultural.

Podemos verificar o princípio também insculpido no artigo 2° da Convenção n.º 169/OIT,
disposto da seguinte forma:
1. Os governos deverão assumir a responsabilidade de desenvolver, com a participação
dos povos interessados, uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os
direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade.
2. Essa ação deverá incluir medidas:
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo, em condições de igualdade, dos
direitos e oportunidades que a legislação nacional outorga aos demais membros da
população;
b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e culturais desses
povos, respeitando a sua identidade social e cultural, os seus costumes e tradições, e as
suas instituições;
c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças
socioeconômicas que possam existir entre os membros indígenas e os demais membros
da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e formas de vida.

Já a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, de 13 de setembro de 2007,
estabelece em seu artigo 5º o seguinte:
Artigo 5º
Os povos indígenas têm direito a conservar e reforçar suas próprias instituições políticas,
jurídicas, econômicas, sociais e culturais, mantendo, por sua vez, seus direitos em
participar plenamente – se o desejarem – na vida política, econômica, social e cultural do
Estado.

Portanto, conforme os novos preceitos constitucionais, assegurou-se aos povos indígenas
o respeito à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Pela primeira vez,
reconhece-se aos índios no Brasil o direito à diferença, em suma, o direito de serem índios e de
permanecerem como tais indefinidamente.

3.10

Combinação de mecanismos em busca da efetividade

Afirmamos categoricamente que não há por parte do Estado o reconhecimento total ou
integral do direito dos povos autóctones puro, genuíno, ou seja, do direito que parte desses povos
no âmbito interno para ser reconhecido e empregado na sociedade constituída pelos não
autóctones.
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Porém há o reconhecimento de certos direitos notadamente com restrições, como serão
apresentados ao longo da tese, isto é, o direito indígena feito pelos “brancos”, ou não-indígenas,
para os povos autóctones. Exemplo clássico seria o contido na Constituição Federal de 1988, que
atribui apenas a posse e o usufruto aos povos indígenas com relação ao seu território, mas diz que
a propriedade pertence à União.
Desse modo, podemos apreender que tais perspectivas devem ser elucubradas sob o ângulo
científico, tendo em vista que os aspectos da efetividade dos direitos colocados em prática pelo
Estado sempre foram com relação a esses povos autóctones positivo autoritário como remonta a
tempos remotos desde o achamento do Brasil até os dias atuais, quando os povos autóctones foram
sempre relegados a um plano de subserviência dentro da normatização do Império português, sob
o crivo de um Direito produzido para os indígenas/autóctones.
Na Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, a questão indígena é emblemática.
O passivo de extermínio, usurpação e pilhagem de seus recursos atinente a esses povos e provocado
pelos não-índios é histórico e infelizmente ainda remontar aos dias atuais. Daí a justificativa da
importância e da escolha do objeto, haja vista que a tese proposta é inédita, pois não há precedente
no estudo aprofundado em sede de sistematização da efetivação do direito indígena estatal no
Amazonas: um desafio para a pós-modernidade, ou seja, como instrumento emancipatório da pósmodernidade no estado do Amazonas e também como um desafio para a sustentabilidade.
Consequentemente, no reconhecimento de um direito, qual seja, o direito puro dos povos
autóctones, efetivo e eminentemente vinculado ao meio ambiente e ao desenvolvimento
sustentável, dialogando com outros ramos da ciência. Insistimos que tal interlocução é de
fundamental importância, assim como existe o estudo sobre direito ambiental econômico,
apresentado pela Professora Doutora Cristiane Derani. 15 E mais, é mister que o estudioso tenha
visão crítica e abrangente (MIAILLE, 1994, p. 90)
Ademais, há que se ressaltar que o diálogo entre as ciências é fundamental num mundo
pós-moderno. Então, quais seriam as ciências a dialogar com o direito dos povos? Apenas a
Ecologia, a Biologia, a Geografia, a Geologia, a Química, a Agronomia e seus respectivos
desdobramentos, ou outras afins que se propuseram a estudar o meio ambiente, como o Direito, a
Filosofia, a Engenharia, a Pedagogia, a Antropologia e a Sociologia, de sorte a convergir de forma

Para a referida autora, o desenvolvimento é sustentável “quando satisfaz as necessidades presentes sem
comprometer a habilidade das futuras gerações em satisfazer suas próprias necessidades.” (DERANI, 2001, p. 130).
15
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harmônica para que agreguem cientistas preocupados com o direito dos povos autóctones, bem
como com meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável? A resposta para essa inquietante
proposição está alicerçada no caráter inter, trans e multidisciplinar,16 que se afigura como
fundamental para o enfrentamento da questão posta.
Vislumbramos como objetivo geral o de comprovar como o Estado foi formatado para
atender as formas de existência e autonomia como fundamento de um Estado indígena. Pretendese avaliar, estudar e apresentar proposições acerca da “efetivação do direito indígena estatal no
Amazonas: um desafio para a pós-modernidade”; isto é, como instrumento emancipatório da pósmodernidade, pois constitui um desafio para as ciências, como será pormenorizadamente
investigado.
Já como objetivos específicos vislumbramos avaliar, em seus múltiplos aspectos, o corpus
legis, externando onde o indígena aparece como sujeito de direitos. Propõe-se quantificar e avaliar
quais interpretações à luz da hermenêutica sustentam o indígena como sujeito autóctone; estudar
as institucionalidades que envolvem a problemática concernente aos povos indígenas/autóctones;
estudar os impactos dessas institucionalidades, especialmente na perspectiva firmada sob o ângulo
formal e social, de sorte a serem reconhecidas pelos poderes existentes em determinadas culturas
e sociedades, denotando o reconhecimento legal de determinada instituição.
Acerca da área de estudo, fora circunscrita à investigação sobre a efetivação dos direitos
indígenas/autóctones no Amazonas: um desafio para a pós-modernidade, abordando seus
principais aspectos. No presente estudo, foram utilizados dados governamentais e estatísticos
acerca do tema proposto, de sorte a complementar os estudos teóricos que serão discutidos no
âmbito da tese ora proposta. Quanto à metodologia, serão empregadas fundamentalmente a
pesquisa bibliográfica e a coleta de dados nos órgãos competentes, em virtude de estudos já
existentes acerca da matéria, que é claro sofrerão no presente trabalho de tese de doutorado a

16

Interessante a perspectiva calcada nas seguintes assertivas, a saber:
- Multidisciplinaridade, os objetivos próprios de cada disciplina são preservados, conservando-se sua autonomia, seus
objetos, sendo tênues as articulações entre as mesmas;
- Interdisciplinaridade, busca-se o estabelecimento de uma intercomunicação efetiva entre as disciplinas, por meio do
enriquecimento das relações entre elas. Almeja-se a composição de um objeto comum, por meio dos objetos
particulares de cada uma das disciplinas participantes;
- Intradisciplinaridade, as progressivas particularizações do objeto de uma disciplina dão origem a uma ou mais
subdisciplinas, que não chegam verdadeiramente a deter uma autonomia, nem no que se refere ao método nem quanto
ao objeto;
- Transdisciplinaridade, a constituição de novo objeto dá-se em movimento ascendente, de generalização.
(MACHADO, 2002, pp, 135-136).
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interpretação hermenêutica, pois em virtude das peculiaridades da região faz-se forçosa tal medida
de caráter interpretativo, impondo uma leitura crítica sobre o tema.

3.11

Referencial teórico e analítico – abrimos a divergência

No plano teórico, e respeitando as posições contrárias, propomos na presente tese uma
ruptura segundo a qual percebemos que o denominado renascer do direito para os povos
indígenas/autóctones tem ido somente até determinado ponto, permanecendo estanque.
Acreditamos que essa perspectiva tem obstaculizado a efetividade desse direito, por falta de
proposições quanto aos instrumentos jurídicos que podem ser utilizados, como o ativismo judicial,
e a criação de uma nova Justiça Indígena, Agrária e Ambiental, como trataremos mais adiante. O
direito indígena enquanto renascimento é proposto como caminho final, no dizer de Marés (2006,
p. 185), e cuja representatividade e legitimidade para agir ligado muito mais à eficiência do Poder
Judiciário, impotente para decisões coletivas, que ao efetivo e necessário exercício dos direitos
coletivos, a saber:
Dentro do sistema, a dificuldade está em aceitar os direitos coletivos. A representatividade
e legitimidade para agir é adjetivo ligado muito mais à eficiência do Poder Judiciário,
impotente para decisões coletivas, que ao efetivo e necessário exercício dos direitos
coletivos.
É necessário ressaltar que até a década de 80, com raras exceções, as Constituições latinoamericanas nem sequer se referiam aos direitos dos povos indígenas, alguns países
criaram um sistema jurídico à margem da diferença étnica, como a Bolívia, de maioria de
população indígena, que somente alterou a situação na reforma constitucional de 1994.
Por isso, a Constituição Brasileira de 1988 é um marco. Antes dela o tratamento que as
Constituições davam ao tema era reticente e remetia sempre a legislação
infraconstitucional, que não reconhecia a etno-diversidade, nem a multiculturalidade.

Funda-se o objeto da presente pesquisa e objetivando-se à formulação da presente tese de
doutoramento, especialmente na discussão crítica da doutrina e do arcabouço jurídico, isto é, tanto
na visão clássica das políticas públicas, como no direito indígena, bem como na nova perspectiva
doutrinária, partindo-se da necessidade de mudança de postura entre o direito como ciência e do
direito dos povos autóctones. Assim, este trabalho também se abebera na teoria de Max Weber,
inspirando-se ainda em pensadores pós-modernos essencialmente democráticos e difundidores da
ideia de emancipação social e do protagonismo político.
Portanto não podemos deixar de registar que este trabalho se inspira em pensamento mais
democrático e emancipatório, mantendo-se distante do positivismo exacerbado, desprovido de um
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tratamento hermenêutico, que engessa ou anula completamente os instrumentos de emancipação
social, fazendo prevalecer as denominadas ortodoxias opressivas; diga-se, a emancipação social
não apenas sob o aspecto da cidadania política, mas caminhando ao protagonismo da sociedade
civil em face dos interesses do capitalismo representado pelo mercado e pelo Estado. Ou seja,
pensar na emancipação dos grupos, ou povos autóctones, integrantes da sociedade civil seria
compreender sua capacidade para atuar ativamente, social e culturalmente, como político e
econômico junto ao Estado em prol das demandas sociais (MACHADO, 2012).
Ademais, por ser oportuno, para irmos às raízes do problema, também não podemos deixar
de citar a obra clássica de Sérgio Buarque de Holanda intitulada Raízes do Brasil, que trata do
nascimento das cidades na época do colonialismo português e espanhol na América do Sul,
especialmente na portuguesa, examinando a questão indígena de forma diferente, isto é, menos
beligerante, mas não menos eficaz sob o ponto de vista de dominação e escravização desses povos.
Já a colonização espanhola foi bem diferente da colonização indígena na América do Sul,
especialmente pelo fato de que os espanhóis tinham uma inquietação muito grande com a sua
estabilidade política, pois seu país estava vulnerável a mudanças bruscas.
Os espanhóis usaram um grande aparato bélico para atacar os indígenas/autóctones, ao
passo que a abordagem portuguesa foi menos violenta a princípio, mas no final das contas também
redundou em extermínio massivo de vários povos.
O frei Bartolomé de Las Casas revela que, nos primeiros anos da colonização na América
do Norte e da América Central, cerca de 20 milhões de autóctones foram exterminados.
No Brasil, o extermínio não foi diferente, todavia em números não se consegue precisar
um montante de pessoas que foram exterminadas. Pierre Clastres (2008), no seu trabalho
etnográfico, afirma que foram milhões, citando o exemplo emblemático dos Tupis-Guaranis.
A compreensão sistemática, sob o ponto de vista conceitual e teórico acerca tanto do direito
indígena/autóctone antigo ou estatal, partindo das ortodoxias opressivas, ditas civilizatórias,
quanto do direito dos povos autóctones representa uma quebra de paradigma. A partir desse
referencial, poder-se-ia obter a afirmação desse direito de forma categórica, sem os riscos de
interpretação fugaz e tendenciosa.
A ciência enfrenta um dilema, uma transição paradigmática sob o entendimento de uma
ciência adjetiva, sob o ponto de vista de processo de conhecimento, do pensar complexo, pregado
por Morin, em busca de uma ciência substantiva e emancipatória, no incessante desiderato da busca
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da realidade na contemporaneidade e não apenas da representação do real formulado pela
modernidade.
Temos um conjunto de normas que nos fazem afirmar que o direito indígena/autóctone vive
num “estado da arte” de transformação. A esse respeito, pode-se partir do exemplo da evolução da
Convenção n.º 107 da OIT para a Convenção n.º 169 também da OIT; além da aprovação em 2007
da declaração sobre os povos indígenas da ONU; e mais da Constituição Federal de 1988, que em
seu artigo 231 estabelece que “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” Assim, a
Constituição rompe com o paradigma da integração e adota o paradigma da interação e
consequentemente do direito à diferença. Diante desse cenário, também há que se investigar acerca
da aplicabilidade do Estatuto do Índio, editado ainda na década de 70.
O etnocentrismo deve ser estudado à luz desse arcabouço jurídico, pois a humanidade
poderia livrar-se dele ou não, como provoca Geertz (2001, p. 70), citando Claude Lévi-Strauss.
A questão do direito à territorialidade indígena também é essencial, pois a propriedade é
um conceito variável (DERANI, 2001, p. 254), e, como tal, a tese a ser elaborada tratará dessas
questões emblemáticas, antes tidas quase como absolutas, advindas dessa necessidade de diálogo
entre o direito e outros ramos da ciência como a antropologia, a filosofia e a sociologia, numa
interlocução profícua, como, por exemplo, a questão que envolve o direito de propriedade, a função
social e ambiental da propriedade, bem como o embate em torno da noção clássica do “privilégio
agrário”, em contraste com “o princípio da proteção mais amiga do ambiente” (CANOTILHO,
1995, p. 83-84).
Como o problema posto atinge diretamente a seara da utilização da terra por povos
indígenas, que dela necessitam para seu sustento e dignidade, especialmente as terras públicas a
eles destinadas para tal desiderato, frise-se, ainda que tangencialmente, a questão crônica da
grilagem de terras públicas no estado do Amazonas, que repercute diretamente no meio ambiente
e no desenvolvimento sustentável para esses povos autóctones.
Em se tratando do direito dos povos indígenas ou autóctones, mister se faz uma reflexão
sobre a assertiva da sociedade contra o Estado (CLASTRES, 2008, p. 15). Porém o que deve
prevalecer mesmo é a ideia de que todos os homens nascem livres e iguais na sua dignidade e em
seus direitos, sendo dotados de razão e consciência, de sorte a agirem em relação uns aos outros
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com o espírito de fraternidade, como estatui o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do
Humanos A dignidade da pessoa humana é indissociável de qualquer exegese da ciência como um
todo. É um instituto incondicional sob todos os aspectos, e o diálogo entre as ciências busca a sua
efetivação. Infelizmente, nos dias atuais, continuam a persistir situações – sociais, políticas e
econômicas – que contribuem para tornar os homens seres supérfluos, como se não tivessem
nenhuma importância, sem um lugar no mundo em que vivemos (LAFER, 2003, p. 118), posto
que na verdade as pessoas são todas iguais na sua essência, devendo prevalecer sempre o
sentimento de fraternidade e amor entre elas. Como diz Carmen Lúcia Antunes da Rocha (2004,
p. 13):
Gente é igual. Tudo igual. Mesmo tendo cada um a sua diferença. Gente não muda. Muda
o invólucro. O miolo, igual. Gente quer ser feliz, tem medos, esperanças e esperas. Que
cada qual vive a seu modo. Lida com agonias e as alegrias de um jeito único, só seu. Mas
o sofrimento é igual. A alegria, sente igual.
Filhos da terra, iguais em sua semente de liberdade e esperança. Filhos da mesma mãe
terra. Filhos iguais das mães.
Iguais as mães. Todas dignas. Não se vergam, não se entregam e dão a todos os filhos
(…) o exemplo de que a pessoa humana é feita de vértebras na alma. Não é feita para se
curvar. Nem para deixar de lutar.

À essa luz de pontifica Parijs (1997, p. 40), em nos propor quão profícuo é buscar a resposta
para o que seja uma sociedade justa. E esse desiderato de pretender atingir uma sociedade justa se
coaduna com a afirmação de que o direito se constitui num sistema (GRAU, 1996, p. 18),
assumindo um caráter interdisciplinar, isto é, um direito pressuposto que deve ser manejado
corretamente para que o direito posto atenda às demandas sociais, sob a influência de vários fatores
dentro da sociedade, sejam políticos, sejam econômicos, sejam culturais.
Também lançaremos mão do constante em José Joaquim Gomes Canotilho, que, a nosso
juízo, vale salientar, traz em sua obra o que consideramos, e iremos discorrer sobre isto ao longo
da tese, nos fundamentos elementares do direito ambiental, na sua gênese principiológica, sob o
ponto de vista do direito ambiental e sob o prisma de direito constitucional, adstrita a questão da
sustentabilidade.
Ademais, podemos citar a obra intitulada O renascer dos povos indígenas para o Direito
(MARÉS, 2006, p. 164), que, como o próprio título diz, apresenta uma abordagem crítica em torno
do direito indígena/autóctone.
Vale frisar que apenas “os reconhecimentos e as declarações de direito já vistos não
determinam o estatuto dos autóctones” (ROULAND, 2004, p. 457); há que se ir mais longe, sendo
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que essa necessidade se protrai no tempo. Vislumbrar-se-ia evidenciar que a percepção de Rouland
(2004) remete à atuação do Estado na proteção dos direitos das minorias e dos povos autóctones:
“Certos direitos dizem respeito a todos os homens, o que estabelece em toda parte a obrigação do
Estado de respeitá-los e permitir seu florescimento” (ROULAND, 2004, p.10).
Nesse diapasão, Rouland (2004) considera que no mundo até o século XX o direito das
minorias era inconcebível, de tal modo que a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos
(1981) não mencionava o conceito ou nenhuma palavra sobre minorias e muito menos sobre povos
autóctones.
Ademais, insta salientar que os indígenas/autóctones, até a promulgação da Constituição
Federal de 1988, eram vistos como integrantes da comunhão nacional; era o denominado
paradigma da integração, ou seja, as características culturais desses grupos estavam inseridas no
restante da população; tratava-se de uma política com característica puramente assimilacionista,
de sorte que anteriormente, para a sociedade nacional, leia-se, para o senso comum, o
reconhecimento de terra indígena significava o Estado conceder terras aos índios; depois da
Constituição, a terra passou a ser um direito dos índios/autóctones, cabendo ao Estado regularizar
tal situação.
Ainda na perspectiva de Rouland (2004), a cultura é utilizada como justificativa para o
desrespeito aos povos autóctones, considerando que determinados Estados insistem em limitá-los.
No Brasil, isso aconteceu durante quinhentos anos, tendo-se iniciado no período colonial e
estendido até o século XXI.
Na contemporaneidade, ou seja, em pleno século XXI, ou na pós-modernidade, a luta pelo
respeito aos direitos dos povos indígenas/autóctones em geral permanece.
E, como antedito, também buscamos embasamento na discussão crítica em torno do
denominado “Estado da Arte do Direito Indígena/autóctone”, gerando a propositura da presente
tese do estudo acerca da “efetivação do direito indígena estatal no Amazonas: um desafio para a
pós-modernidade”, tema este que, em virtude de sua dimensão e complexidade, justifica no âmbito
acadêmico um estudo mais aprofundado em sede de tese de doutoramento.

3.12

Interface disciplinar (busca por um diálogo profícuo)
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Como dito anteriormente, o diálogo interdisciplinar se perfaz também em outros setores do
saber como, por exemplo, o concernente “ao crescente diálogo que a História e Antropologia vêm
estabelecendo e que, no caso da Amazônia, se materializam em pesquisas renovadas com ênfase
especial para a produção na linha histórica indígena e do indigenismo na região” (SAMPAIO;
ERTHAL, 2006, p. 6).
Podemos dizer que a degradação das políticas públicas fracassadas referentes aos povos
indígenas realizadas no Amazonas também advém da transnacionalização do empobrecimento da
fome e da má nutrição – bem como de todos os problemas enfrentados pelo mundo, este é o mais
transnacional, como diz Santos (2005 p. 296). Por conseguinte, não há mais como se conceber o
direito indígena sem partir para um diálogo harmonioso com outros ramos da ciência, haja vista a
importância dos dois institutos.
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CAPÍTULO IV – IMPACTOS DAS INSTITUCIONALIDADES – DIMENSÕES DO
DIREITO EM FACE AOS FATOS E FENÔMENOS DO GENOCÍDIO, DA GRILAGEM
E DA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL INDÍGENA: QUESTÕES DA CULTURA E DO
PODER NA AMAZÔNIA

A grilagem, o genocídio e os impacto ambiental são problemáticas recorrentes no cotidiano
e na história dos povos indígenas. A gestão dessa problemática pelo direito envolve conhecimentos
e práticas interdisciplinares, bem como elementos socioculturais e históricos. Os fenômenos e os
fatos que envolvem a grilagem, o genocídio e os aspectos ambientais ilustram situações de conflito
e relações de poder no mundo rural e da floresta as quais envolvem a segurança, a autonomia e os
mecanismos de proteção aos grupos humanos tradicionais. A questão fundiária neste nível envolve
dimensões de cultura e das relações de poder que reorganizam a disciplina do direito e das
providências jurídicas em contínua relação com história e sociologia.
Prius, a grilagem, o genocídio e os potenciais impactos ao meio ambiente são que se
repetem no dia-a-dia e na história dos povos indígenas; no Brasil têm atenção devida pela
sociedade e pelo Estado?
Pode-se afirmar que até hoje não há por parte da academia um enfrentamento desses
problemas, em seus aspetos mais profundos, de sorte que surge a necessidade de uma imersão no
campo da interdisciplinaridade para apresentar uma argumentação teórica consistente.
A essa provocação acadêmica deve haver um aprofundamento da análise dos fenômenos
sociais e suas consequências para os outros ramos do saber, dentre os quais se aplica o direito,
como ciência que tem o condão de regular as relações e condutas no âmbito da sociedade, com o
desiderato de promover o bem-estar social, e uma dimensão de fraternidade e solidariedade
componentes da dignidade da pessoa humana.

4.1

A grilagem de terras. Território autóctone espoliado

Historicamente, a expressão grilo fora utilizada para definir as terras apropriadas e
registradas ilegalmente. Advém de um antigo estratagema, qual seja, dar a documentos novos a
aparência de velhos.
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Os grileiros, fraudadores de títulos de registro imobiliários, colocavam os falsos
documentos recém-elaborados em uma caixa ou gaveta juntamente com diversos grilos, fechandoa em seguida. Passado algum tempo, tais documentos já apresentavam manchas, dando aparência
envelhecida aos papéis, decorrente dos dejetos dos insetos, além de ficarem corroídos nas bordas
e com pequenos orifícios na superfície.
Como corolário, o exemplo suso mencionado faz parte de uma conduta que se coaduna
com instrumentos atuais mais sofisticados, inclusive com a utilização da rede mundial de
computadores como vitrine para “vender” extensas áreas de terras griladas na Amazônia.

4.2

O genocídio e etnocídio dos autóctones

Fazendo uma imersão interdisciplinar e recorrendo aos conhecimentos da História,
podemos afirmar que a expansão colonial no século XIX, especialmente no que pertine à história
da constituição dos impérios coloniais pelas grandes potências europeias, está cheia de massacres
deliberados de populações nativas/autóctones. No entanto, por sua extensão continental e pela
amplitude da queda demográfica que provocou, é o genocídio de que foram vítimas os
indígenas/autóctones americanos o que mais chama a atenção, já denunciado por Bartolomé de
Las Casas.
E mais, considerando-se a invasão da América em 1492, implantou-se uma política de
extermínio dos índios/autóctones. Lamentavelmente, essa matança continua a ser praticada em
toda a extensão da grande Floresta Amazônica, onde subsistem as últimas tribos denominadas de
“selvagens”.
Noutro giro, oportuno salientar que o termo genocídio remete à ideia de “raça” e ao desejo
de extermínio de uma minoria racial; o termo etnocídio, por seu turno, aponta não para a destruição
física dos homens, como o genocídio, e sim para a destruição de sua cultura. Desse modo, o
etnocídio é a destruição sistemática dos modos de vida e do pensamento de povos diferentes
daquelas que empreendem essa destruição. Isto é, o genocídio extermina os povos inteiros em seus
corpos, e o etnocídio desintegra-os em seu espírito, em sua cultura.
No fundo, tanto o genocídio como o etnocídio têm em comum uma visão idêntica do Outro,
qual seja, o Outro é a diferença, porém é sobretudo a má diferença.
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O genocida almeja negar a diferença, de sorte a exterminar os outros porque eles são
absolutamente maus. Já em sede de etnocídio, admite-se a relatividade do mal na diferença, de tal
modo que os outros se afiguram como maus, contudo pode-se melhorá-los obrigando-os a se
transformarem (paradigma da integração) até que se tornem, tanto quanto possível, iguais ao
padrão que lhes é proposto, que lhes é imposto, pela denominada sociedade envolvente.

4.3

O papel do Direito para apontar caminhos

Do mesmo modo, há que se ter em vista, quanto à aplicação do direito em pleno
século XXI, o dever de considerarmos especialmente o momento ideal de reflexão e incorporação
da ética em todas as dimensões da vida humana, isto é, no trato das questões atinentes ao direito
indígena/autóctone.
Insere-se, nesta forma de considerar, a evolução da justiça e do direito para oferecer outras
opções de proteção aos indígenas/autóctones, de tal modo que os abriguem junto da percepção do
direito à dignidade da pessoa humana, de sorte a buscarmos respostas criativas da ciência jurídica
aptas a desvincular-se da adstrição por vezes nociva do positivismo jurídico.17 Positivismo este
que, por vezes, engessa a dimensão da dinâmica inerente a qualquer ciência, como é o direito.18
No estado do Amazonas, as peculiaridades concernentes aos aspectos da formação da
propriedade e a sua disposição fundiária complexa têm como elemento determinante a constatação
de que a maior parte do território do estado19, com área de 1.570.745,680 km², pertence à União
federal, ao contrário de outros estados do Brasil.
A questão indígena está ligada fortemente ao debate sobre a organização do território,
estando ambas as expressões por vezes mescladas por entendimentos de políticas imediatistas.
Emerge daí a necessidade da compreensão da singularidade apontada acima, utilizando-se da
ciência jurídica para concatenar um conjunto de ideias e proposições acerca do tema.

17

SOUZA JÚNIOR, José Geraldo. O Direito achado na rua: terra, trabalho, justiça e paz. Introdução crítica ao
Direito Agrário. Vol. 3. São Paulo: Ed. UnB, 2002, pp. 25-26.
18
Para saber mais sobre os vários aspectos do positivismo jurídico, consultar BOBBIO, Norberto. O positivismo
jurídico. São Paulo: Editora Ícone, 1999.
19
Dados do IBGE; vide site <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/principal.shtm>. Acesso em 26
jan. 2007.
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Quanto à visão geral do pensar o Direito, observamos a imensa contribuição de muitos
pensadores clássicos, isto é, os grandes filósofos do Direito 20.
É certo que a ideia de Direito e a ideia de Estado estão intimamente ligados, pois “não há
Estado sem Direito nem Direito sem Estado.”21 No entanto não podemos deixar de olvidar que em
se tratando da ciência do Direito 22 devemos evitar, no presente trabalho, o que poderia caracterizarse por uma dependência intelectual, evitando a todo custo a suscetibilidade de nosso pensamento
e sentimento, apenas e tão somente à influência da lei morta e infecunda, como se fosse a uma
peça inanimada, sem vontade ou sentimento, afastando o próprio pensar.
Temos a obrigação de exigir de uma ciência, como a ciência do Direito, a capacidade crítica
e um pensamento próprio, interdisciplinar por excelência; até mais que outras ciências, devemos
buscar sua exata dimensão.23 Como dito na introdução, não podemos deixar-nos envolver, nesta
dissertação de mestrado, pelo positivismo fechado, pois tal positivismo se afigura como inimigo
mortal da ciência do Direito, sufocando toda ciência, 24 o que é inadmissível.
Assim, considerando que o estudo que ora apresentamos pertence à ciência jurídica, isso
implica cogitar também um enfoque epistemológico. Em se tratando de episteme, que na filosofia
grega, especialmente no platonismo, representava o conhecimento verdadeiro, de natureza
científica, em oposição à opinião infundada ou irrefletida.
20

Para um aprofundamento mais acurado do tema, ler MORRIS, Clarence (Org.). Os grandes filósofos do Direito.
1.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
21
CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. 2.ed. São Paulo: Russell Editores Ltda., 2005, p. 53.
22
É oportuno citar a concepção de Carnelutti, quando discorre que, para entender o que seja o valor do Direito, utilizase do exemplo de dois lados de uma ponte: “à esquerda da ponte a terra chama-se, pois, economia. O homem mais
forte, que deixa o sustento para o mais fraco, qualifica-se, pelo contrário, homo moralis, que não pode separar o bem
próprio dos demais. À direita da ponte o nome da terra é moralidade. Dois opostos, que podemos representar com as
figuras expressivas do lobo e do cordeiro: homo homini lupus e homo homini agnus. A humanidade não pode transpor
o abismo que separa as duas margens, sem uma ponte estendida de uma à outra. Esta ponte atrevidíssima toma o nome
de direito. Precisamente, uma linha reta, que une dois pontos.” Segue divagando o citado autor, valendo salientar a
seguinte passagem: “É isto, então, o direito? E é este o jurisconsulto que quer saber o que o direito? Não sabe, afinal,
nada de preciso. Expressa-se, em suma, mais como um poeta do que como um douto. Justamente aqui está a diferença
entre minha juventude e minha velhice de jurisconsulto. O jovem tinha fé na ciência; o velho a perdeu. O jovem
acreditava saber; o velho sabe que não sabe. E, quanto ao saber, junta-se o saber que não se sabe, então a ciência se
torna poesia. O jovem contentava-se com o conceito científico do direito; o velho sente que neste conceito perde-se
seu impulso e seu drama e, portanto, sua verdade. O jovem queria os contornos cortantes da definição; o velho prefere
os matizes do paralelo. O jovem não acreditava senão no que via; o velho só acredita no que não se pode ver; o jovem
estava à esquerda; o velho passou para a direita da ponte. E para representar esta terra, onde os homens se amam e,
amando-se, conseguem a liberdade, também não serve a poesia; o jurisconsulto gostaria de ser músico para fazer com
que os homens sintam este encanto.” CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. 2.ed. São Paulo: Russell
Editores Ltda., 2005, p. 54.
23
CARNELUTTI, Francesco. Arte do Direito: seis meditações sobre o Direito. 2.ed. São Paulo: Âmbito Cultural
Edições Ltda., 2001, p. 21.
24
VON IHERING, Rudolf. É o Direito uma ciência? 1.ed. São Paulo: Ed. Rideel, 2005, pp. 56/57.
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Por seu turno, no pensamento de Foucault 25 (1926-1984), a episteme representava o
paradigma geral segundo o qual se estruturam, em determinada época, os múltiplos saberes
científicos, que por esta razão compartilham, a despeito de suas especificidades e diferentes
objetos, determinadas formas ou características gerais.
Desse modo, o surgimento de uma nova episteme estabelece uma drástica ruptura
epistemológica que abole a totalidade dos métodos e pressupostos cognitivos anteriores, o que
implica uma concepção fragmentária e não evolucionista da história da ciência.
A episteme pode e deve ser gizada no trabalho que se apresenta, especialmente levando-se
em conta não apenas a ideia de oposição ferrenha à opinião infundada ou irrefletida, mas
considerando-se também a realidade vivida na prática, nos saberes tradicionais originados da
experiência e das especificidades de nossa região, afastando a ortodoxia do denominado doxa26.
A interdisciplinaridade é ínsita à ciência, de sorte que é mister que o estudioso do Direito
tenha esta visão crítica e abrangente27, não se atendo apenas e tão somente ao estudo normativista28
puro, mas aprofundando-se de sorte a considerar também os aspectos sociais, políticos,
econômicos e culturais, e investigando sem amarras o que toda ciência pode propiciar, ou seja, o
conhecimento amplo, assumindo dessa forma uma verdadeira função recriadora do Direito na
sociedade.
O Direito é um dinamismo, pois existe em razão da sociedade e não o contrário; representa
um nível de realidade social, e esta representa o momento presente, ou seja, a vida, e a vida sempre
está em movimento.29 O exercício da reflexão deve estar obrigatoriamente presente na mente
daqueles que se ocupam em operar o Direito. Como assevera Eros Roberto Grau:
Note-se bem que não estou a referir, neste ponto de minha exposição, o método
clássico e um outro, mais recente, de interpretação, porém ideologias
contemporâneas, que se reproduzem nos dias de hoje, a primeira delas com muito,
mas muito, maior intensidade mesmo do que a segunda. Não posso deixar de
25

Para entender mais o pensamento de Michel Foucault sobre a modificação que o regime de propriedade e posse
sofreram no período do feudalismo, ler a obra Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1986.
26
Na filosofia clássica, o doxa traduz-se no sistema ou conjunto de juízos que uma sociedade elabora em determinado
momento histórico supondo tratar-se de uma verdade óbvia ou evidência natural, mas que para a filosofia não passa
de crença ingênua, a ser superada para a obtenção do verdadeiro conhecimento. Todavia trata-se da busca incessante
da verdade, da representação do real, ou seja, afigurando-se no que denominamos de ciência viva.
27
Para saber mais sobre o pensamento crítico concernente à ciência jurídica, ver a obra de MIAILLE, Michel.
Introdução Crítica ao Direito. Lisboa: Editora Estampa, 1994.
28
Para Bobbio, “o termo ‘direito’, na mais comum acepção de Direito objetivo, indica um tipo de sistema normativo,
não um tipo de norma” (BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 10.ed. Brasília: Editora da
Universidade de Brasília, 1982, p. 31).
29
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. 3.ed. São Paulo: Malheiros,
2005, pp. 124-125.

91
registrar, a propósito, a quão assustadora me parece a segurança dos que não são
afeiçoados ao hábito da reflexão e, sem qualquer constrangimento, se permitem
pronunciar conferências exclusivamente repetitivas do que se escrevia sobre o
tema há mais de 100 anos, diante de auditórios frequentados por aparvalhados
apedeutas… A ignorância é, seguramente, a mãe da tranquilidade e da paz
intelectual.30

A consequência lógica desse entendimento se reflete nos mais diversos aspectos práticos
atinentes à consecução do princípio da justiça social inserto na definição da reforma agrária para
a evolução de uma sociedade, dentre os quais destacamos a forma de ocupação, o território
indígena, a grilagem de terras, questões de ordem ambiental, a regularização fundiária em terras
públicas sob os auspícios da União federal e de seus beneficiários da reforma agrária.

4.4

A grilagem de terras públicas e a questão indígena/autóctone

Em princípio, é de se indagar: o que têm a ver a prática de grilagem de terras públicas e a
questão indígena, ou, melhor dizendo, autóctone?
A resposta é bem simples: têm tudo a ver, considerando-se que o ordenamento fundiário
está diretamente relacionado ao modo de ocupação de terras e à sua correta utilização, sendo sabido
que a propriedade deve cumprir sua função social, estando inserida aí a questão ambiental.
O princípio da função social da propriedade no Direito moderno é imposto à exploração
econômica do espaço rural, isto é, da propriedade agrária. 31 No Brasil, bem como no ordenamento
jurídico de outros países, está inclusa a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a
preservação do meio ambiente como um dos elementos de qualidade que caracterizam o direito de
propriedade do imóvel rural. E mais, esse fator, além de outros, imprime a denominada
funcionalidade da propriedade agrária, segundo expõe Juan Jose Sanz Jarque. 32
Por sua própria dimensão e relevância, o meio ambiente veio a tornar-se um elemento de
extrema importância dentro do direito indígena, pois a regulamentação da terra está estreitamente
ligada às riquezas da natureza, considerando que flora, fauna, terra, água, ar compõem todo o
processo de produção agrária, exaltando o direito de o homem dispor de alimentos sadios e
ecologicamente corretos.
30

Idem, p. 120.
COSTA, José Marcelino Monteiro da. Impactos econômico-territoriais do atual padrão de ocupação da Amazônia.
In: ______. (Coord.) Amazônia: desenvolvimento ou retrocesso. Belém, CEJUP, 1992 (Coleção Amazônia, 2), p. 95.
32
SANZ JARQUE, Juan Jose. Derecho agrário. Madrid: Fundación Juan March, 1975, p. 102 e segs.
31
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Octávio Mello Alvarenga adverte que, na propriedade da terra, existem três elementos, a
saber: o proprietário, o objeto apropriado e o conjunto de três fatores: a produção, a estabilidade e
o desenvolvimento.33 Quadra registrar que a Constituição de 1988 dispõe de tal conceito em seu
artigo 186, colocando que a função social da propriedade é cumprida quando o proprietário atende
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos requisitos de
aproveitamento racional e adequado (inciso I), utilização racional dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio ambiente (inciso II), observância das disposições que regulam
as relações de trabalho (inciso III), e exploração que favoreça o bem-estar do proprietário e dos
trabalhadores (inciso IV).
Desse modo, nos referidos incisos I e II, depreende-se a leitura constitucional da função
ecológica da propriedade agrária, e através dela exige-se do proprietário não apenas uma postura
de abstenção de prática de atos predatórios ao ecossistema como também de atuação positiva de
atos que assegurem o aproveitamento racional e adequado do solo rural e a utilização racional dos
recursos naturais disponíveis.
Ademais, a prática da grilagem apenas forja mais mazelas sociais, considerando-se ainda
outras questões na região envolvendo a evolução demográfica, a qualidade de vida e
o desmatamento na Amazônia.34
O respeito às diferenças dos grupos sociais, em especial dos povos indígenas/autóctones,
que habitam há tempos imemoriais a região e que são prejudicados pela grilagem de terras, faz
inibir a noção de alteridade que deve ser posta de forma contundente, de sorte a ser reconhecida a
pluralidade, que faz parte do contexto democrático.35
Assim, se a propriedade é ilegal através da prática da grilagem, o meio ambiente ficará
mais ameaçado sob todos os pontos de vista.

4.5

33

O estado do Amazonas como um grande palco de grilagem

ALVARENGA, Octávio Mello. Política e desenvolvimento agroambiental: comentários a nova lei de reforma
agrária (Lei n.° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993). Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 131.
34
SAWYER, D. Evolução demográfica, qualidade de vida e desmatamento na Amazônia. In: Brasil. Ministério do
Meio Ambiente. Causas e dinâmica do desmatamento na Amazônia. Brasília: MMA, 2001, p. 436.
35
JELIN, Elisabeth. Cidadania e alteridade: o reconhecimento da pluralidade. In: Revista do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional, n.º. 24, 1996, pp. 15-25.
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A grilagem de terras, derivada da expressão “grilar, fazer títulos falsos de terra”36,
constitui-se num fenômeno que se verifica com frequência no estado do Amazonas e que repercute
intensamente de modo negativo na sociedade. Ora, se vivemos numa democracia, que é idealmente
o governo do poder visível, ou o governo cujos atos se desenvolvem em público, sob o controle da
sociedade, 37 esta então deve participar ativamente da reforma agrária, leia-se, da proteção do
patrimônio público.
Nos últimos 15 anos, em apenas um terço do estado foram cancelados cerca de
48.478.357,558 hectares, consoante Relatório da Corregedoria do Estado do Amazonas, conforme
Relatório Final das Correições Extraordinárias nos Registros de Terras no estado do Amazonas.38
Diante da ostensiva atividade de grileiros no Amazonas foram baixados provimentos no
âmbito da Corregedoria-Geral de Justiça do Amazonas, cancelando os registros de imóveis rurais
identificados como vinculados a títulos inexistentes, ou nulos, de pleno direito, nas Comarcas de
Lábrea (8.007.098,000 ha), Borba (1.391.134,200 ha), Canutama (10.343.351,330 ha), Manicoré
(682.657,520 ha),

Beruri

(355.286,127 ha),

Tapauá

(7.799.644,130 ha),

Carauari

(646.136,720 ha), Humaitá (51.735,940 ha), Novo Aripuanã (10.405.081,868 ha), Boca do Acre
(2.921.591,546 ha),

Eirunepé

(4.445.004,283 ha),

Envira

(156.499,000 ha),

Ipixuna

(9.999,980 ha) e Pauini (1.263.136,914 ha), perfazendo um total de 48.478.357,558 hectares de
terras que foram devolvidos ao patrimônio fundiário federal no estado do Amazonas.
Também é importante consignar que as irregularidades registrais detectadas se deram,
basicamente, sob três formas distintas.
A primeira, presumidamente, através de conluio com o registrador da Comarca onde se
localizava o imóvel; o interessado fazia o registro de determinado imóvel rural, com base em
simples declaração de posse, já que não dispunha de título legítimo de propriedade do imóvel
levado a registro, comprovado através de cadeia dominial regular, iniciada com um título
originário outorgado pela pessoa jurídica de direito público interno titular do domínio das terras
devolutas onde o mesmo estivesse situado.
A segunda, muito embora existindo título originário legítimo de propriedade, através de
simulações e artifícios fraudulentos; a área original do imóvel rural ia sendo significativamente

36

HOUAISS, A. Dicionário Eletrônico da Língua Portuguesa. São Paulo: Ed. Objetiva, 2005.
BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. 4.ed. Brasília: Ed. UnB, 1999, p. 208.
38
Vide publicação da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas.
37
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ampliada, e, por descaso, ingenuidade ou má-fé do oficial registrador, novos registros eram feitos,
aparecendo o imóvel com uma área cada vez maior se comparada com a do registro anterior e,
muito especialmente, em relação à área indicada no título originário de propriedade.
A terceira via se materializava através da parte interessada, que, de posse de planta de
situação de determinado imóvel rural, por ela própria elaborada, requeria ao registrador a
retificação da área do imóvel, e, com esse artifício, a propriedade tinha a sua área excessivamente
ampliada se comparada com a indicada no registro anterior.
É de extrema importância ressaltar que alguns registros de imóveis rurais, em várias
comarcas do interior do estado do Amazonas, foram feitos, nas décadas de 1960/70, com arrimo
em decisões proferidas em ações de usucapião e ações demarcatórias que tramitaram como se
fossem relativas a terras particulares, mas que incidiam sobre terras públicas integrantes do
patrimônio fundiário da União federal, com a agravante de que não foram observados os
procedimentos legais previstos para a ação de usucapião e demarcação de terras particulares, como
a intimação dos confinantes, dos representantes das fazendas públicas (federal, estadual e
municipal) e do Ministério Público. Algumas dessas sentenças foram anuladas, à época, pelo
extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), acolhendo recurso voluntário da União federal;
estranhamente, essas decisões do TFR não foram cumpridas, com o efetivo cancelamento do
registro imobiliário das comarcas de origem desses imóveis.
Verifica-se que, em algumas das glebas rurais que tiveram seus registros imobiliários
cancelados, os pseudoproprietários mantêm atividades extrativas e posse direta, pelo menos em
parte da área total irregularmente registrada, inclusive como cadastramento da posse para fins de
lançamento do Imposto Territorial Rural (ITR), de competência da União federal; porém tal
circunstância fática, por si só, não tem o efeito de conferir o status de proprietário a tais posseiros.
Insta salientar que a ação inibidora da prática de grilagem no estado do Amazonas fora
provocada pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INCRA no Estado do Amazonas, à
época, e, uma vez identificadas essas irregularidades, a corregedoria amazonense apenas deu
cumprimento às referidas decisões da superior instância.
Infelizmente, na prática, constatamos que, embora houvesse toda a gama de precedentes de
prática de grilagem no estado do Amazonas, em alguns casos o procedimento adotado pelo
Conselho da Magistratura do Estado do Amazonas tem sido realizado contrário à lei e,
curiosamente, contra atos anteriores chancelados pela própria Corregedoria Geral do Tribunal de
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Justiça do Amazonas, dando guarida a casos de grilagem de terras públicas federais, o que mereceu
uma rigorosa interferência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no âmbito de sua competência
constitucional, de sorte a repor a normalidade jurídica no estado.
O fato é que o referido Conselho da Magistratura estadual estava reativando matrículas e
registros, através de recursos administrativos intentados por pessoas que se diziam “proprietárias”
de imóveis grilados e cancelados anteriormente pela própria Corregedoria Geral do TJ/AM através
de provimentos39 retrocitados, oriundos de um trabalho de combate à prática da grilagem, encetada
pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INCRA no Estado do Amazonas.
Ora, o artigo 1º da Lei N.º 6.739, de 5 de dezembro de 1979, diz textualmente que:
A requerimento de pessoa jurídica de direito público ao corregedor-geral da justiça, são
declarados inexistentes e cancelados a matrícula e o registro de imóvel rural vinculado a
título nulo de pleno direito, ou feitos em desacordo com os artigos 221 e segs. da Lei
n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, alterada pela Lei n.º 6.216, de 30 de junho de 1975.

Diga-se, regra até então insuficiente para proteger o patrimônio da União, considerando a
grande incidência de grilagem na região amazônica. Observa-se que, pela lei supra, era
competência da Corregedoria de Justiça Estadual apreciar a matéria no âmbito administrativo, mas
na prática constatou-se que tal competência legal não bastava em si mesma, haja vista a grilagem
contumaz.

4.6

A necessidade de mudança da lei federal para combater a prática da grilagem

Portanto, em virtude do grande volume de grilagem na região e com o desiderato de obstar
tal prática ilícita, fora editada a Lei Federal n.º 10.267, de 28 de agosto de 2001, que, dentre outras
inovações, dispôs em seu artigo 4º que a referida Lei n.º 6.739, de 5 de dezembro de 1979, passa
a vigorar acrescida dos artigos 8º A, 8º B e 8º C.40
39

No relatório constante do pedido de providências, processo n.º 239, tendo como requerente a Procuradoria Federal
Especializada junto ao INCRA no Estado do Amazonas – Procuradoria-Geral Federal – Advocacia-Geral da União e
como requerido, o da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tendo como relator o eminente
Conselheiro Paulo Schmidt, reza o seguinte: “(...) 2. Sustenta que o caso em exame foi objeto de investigação pela
CPI de Terras Públicas na Amazônia, atestando cópia em anexo aos autos. Ainda assim, teria o Conselho do Tribunal
de Justiça do Amazonas concedido, em sede administrativa, decisões anulando os Provimentos 13/2001, 14/2001 e
17/2001 da Corregedoria-Geral de Justiça do mesmo Tribunal, que cancela os registros e as matrículas irregulares
referentes aos seguintes imóveis rurais: (...)”.
40
“Art. 8º A. A União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município prejudicado poderá promover, via administrativa,
a retificação da matrícula, do registro ou da averbação feita em desacordo com o art. 225 da Lei n.º 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, quando a alteração da área ou dos limites do imóvel importar em transferência de terras públicas.
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Assim, contrariando a lei federal supra, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas,
através de seu Conselho da Magistratura estadual, prolatou, em procedimento administrativo,
decisão para emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR). Ora, a citada Lei Federal
n.º 10.267/2001, que disciplina o procedimento correto para o questionamento da matéria, i.e.,
aquele que tiver cancelado a sua matrícula é obrigado, pela lei nova, a propor o procedimento na
Justiça Federal ou, sendo ato de autarquia federal, deve, então, questioná-lo na Justiça Federal,
órgão judicial constitucionalmente competente para apreciar a demanda.
A decisão em contrário do referido Conselho da Magistratura estadual infringiu, ainda, a
Constituição Federal, que, no artigo 109, inciso I, estabelece a competência da Justiça Federal para
apreciar as causas cuja interessada seja a União ou suas autarquias. Concluímos ressaltando que,
diante da gravidade dos fatos que contrariam as leis n.º 6.739, de 5 de dezembro de 1979, e
n.º 10.267, de 28 de agosto de 2001, além do artigo 109, inciso I, da Lei Maior, e demais normas
de regência, profliga-se o comportamento do Conselho da Magistratura estadual, no presente caso,
conduta esta atacada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o fito de que tais fatos e
procedimentos lamentáveis consistentes ao crime de grilagem de terras públicas não mais se

§ 1º O Oficial do Registro de Imóveis, no prazo de cinco dias úteis, contado da prenotação do requerimento,
procederá à retificação requerida e dela dará ciência ao proprietário, nos cinco dias seguintes à retificação.
§ 2º Recusando-se a efetuar a retificação requerida, o Oficial Registrador suscitará dúvida, obedecidos os
procedimentos estabelecidos em lei.
§ 3º Nos processos de interesse da União e de suas autarquias e fundações, a apelação de que trata o art. 202 da
Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, será julgada pelo Tribunal Regional Federal respectivo.
§ 4º A apelação referida no § 3º poderá ser interposta, também, pelo Ministério Público da União.
Art. 8º B. Verificado que terras públicas foram objeto de apropriação indevida por quaisquer meios, inclusive
decisões judiciais, a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município prejudicado, bem como seus respectivos
órgãos ou entidades competentes, poderão, à vista de prova da nulidade identificada, requerer o cancelamento da
matrícula e do registro na forma prevista nesta Lei, caso não aplicável o procedimento estabelecido no art. 8º A.
§ 1º Nos casos de interesse da União e de suas autarquias e fundações, o requerimento será dirigido ao Juiz Federal
da Seção Judiciária competente, ao qual incumbirão os atos e procedimentos cometidos ao Corregedor Geral de
Justiça.
§ 2º Caso o Corregedor Geral de Justiça ou o Juiz Federal não considere suficientes os elementos apresentados
com o requerimento, poderá, antes de exarar a decisão, promover as notificações previstas nos parágrafos do art. 1º
desta Lei, observados os procedimentos neles estabelecidos, dos quais dará ciência ao requerente e ao Ministério
Público competente.
§ 3º Caberá apelação da decisão proferida:
I – pelo Corregedor Geral, ao Tribunal de Justiça;
II – pelo Juiz Federal, ao respectivo Tribunal Regional Federal.
§ 4º Não se aplica o disposto no art. 254 da Lei n.º 6.015, de 31 de dezembro de 1973, a títulos que tiverem
matrícula ou registro cancelados na forma deste artigo.
Art. 8º C. É de oito anos, contados do trânsito em julgado da decisão, o prazo para ajuizamento de ação rescisória
relativa a processos que digam respeito a transferência de terras públicas rurais.” (grifo nosso)
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repitam, tendo um caráter inclusive inibidor, para que os que tenham o desiderato de fazê-lo não
mais sequer cogitem em tal prática deplorável sob todos os pontos de vista.
A grilagem de terras públicas como fenômeno deve ser analisada à luz da
interdisciplinaridade, haja vista que tal prática ilícita fomenta mais mazelas sociais, considerandose ainda outras questões especialmente afetas ao meio ambiente, bem como as relativas aos grupos
sociais que habitam há tempos a região amazônica, especialmente no estado do Amazonas, e que
são prejudicados pela grilagem de terras, fazendo inibir a noção de alteridade que deve ser posta
de forma contundente de sorte a ser reconhecida a pluralidade.
Desse modo, se a propriedade é ilegal através da prática da grilagem, o meio ambiente e o
direito dos povos autóctones ficarão mais ameaçados sob todos os pontos de vista, prejudicando
mais ainda os verdadeiros beneficiários de terras públicas no estado do Amazonas.

4.7

Ação da PGF junto ao CNJ

A Procuradoria Federal Especializada junto ao INCRA no Estado do Amazonas, órgão de
execução da Procuradoria-Geral Federal, vinculada à Advocacia-Geral da União, acionou o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para conhecimento e providências de alçada 41, dos
documentos concernentes à decisão de recurso em processo administrativo do Conselho da
Magistratura estadual, onde se constatara que o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas teria
dado guarida a notórios casos de grilagem de terras públicas federais no estado do Amazonas.
Salienta-se que o presente caso foi objeto, inclusive, de investigação da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) de Terras Públicas na Amazônia.
Desse modo, o pedido de providências da Procuradoria Federal Especializada para o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) surtiu o efeito desejado em decisão unânime, no sentido de
recompor a normalidade jurídica e combater efetivamente a prática da grilagem de terras públicas
federais. Contudo, e muito embora haja uma gama de precedentes de prática de grilagem no
Amazonas, diante do que o Estado brasileiro tomou várias iniciativas para proteger o patrimônio
público, o Conselho Nacional Justiça concluiu que a decisão administrativa adotada pelo Conselho

41

A propósito, vide o pedido de providências no CNJ, processo n.º 239, tendo como requerente a Procuradoria Federal
Especializada junto ao INCRA no Estado do Amazonas – Procuradoria-Geral Federal – Advocacia-Geral da União e
como requerido o Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, tendo como relator o
eminente Conselheiro Paulo Schmidt.
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da Magistratura do Estado do Amazonas ignorou essa realidade e os mecanismos legais criados
exatamente para corrigir as ilegalidades e evitar novas fraudes. Em outras palavras, desafiou a
Constituição, a lei e uma decisão judicial.

4.8

Estaria o Judiciário despreparado na questão indígena? Há uma especialização para

o enfrentamento das questões indígenas, agrárias e ambientais?

O ano de 2015 foi marcado por uma série de ataques aos direitos indígenas. Na Câmara,
setores conservadores, liderados pela bancada ruralista, aprovaram projetos polêmicos, como a
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 215, que retira do Executivo a exclusividade de
demarcar terras indígenas, e uma CPI para investigar a atuação da FUNAI e do INCRA.
O governo federal, por sua vez, paralisou as demarcações de terras indígenas e, como
consequência, assistiu ao acirramento de conflitos entre índios e fazendeiros no Mato Grosso do
Sul. Enquanto isso, no Judiciário se fortalece o controverso conceito jurídico do “marco temporal”,
que barra o reconhecimento de terras indígenas não ocupadas por índios até a promulgação da
Constituição.
Para a subprocuradora-geral da República, Déborah Duprat, este cenário seria ainda mais
sombrio se não fosse a organização dos povos indígenas. Para Duprat, o País vive uma situação
que é reflexo dos “traços de colonialismo” ainda presentes. Responsável por coordenar a
6ª Câmara do Ministério Público Federal (MPF), responsável por questões envolvendo populações
indígenas e comunidades tradicionais, Duprat critica o “imobilismo” do governo federal na
demarcação de terras, crê que a PEC 215 não tem chances de se tornar lei e propõe uma nova
interpretação do “marco temporal” pelo Supremo, salientando que há muito pouca reflexão e
interlocução do Poder Judiciário com os movimentos indígenas e com áreas do conhecimento
como a antropologia e a história, por exemplo. Ou seja, carece de um conhecimento
interdisciplinar, como o aqui propugnado.

4.9

Do caráter interdisciplinar

Assim, o direito pode ser colocado como uma ciência que tem por objetivo final buscar a
harmonia da convivência em sociedade, mas que obrigatoriamente tem que dialogar com outros
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ramos do conhecimento como a história, a antropologia e a sociologia, pois afiguram-se como
indissociáveis.
Desse modo, podemos apreender que tais perspectivas devem ser elucubradas sob o ângulo
científico, de sorte a explicitar e explicar como funciona a questão sob o ponto de vista teórico e
interdisciplinar.

4.10

Da necessidade de criação no Brasil da Justiça Indígena, Agrária e Ambiental

A nosso juízo, um instrumento de efetivação dos direitos indígenas/autóctones no Brasil
seria a criação de uma Justiça especializada Indígena, Agrária e Ambiental. Essas disciplinas estão
ligadas de modo estreito. E pudemos constatar essa assertiva ministrando na Universidade essas
três áreas do conhecimento jurídico, que, como dissemos, formam uma tríade indissociável por
sua natureza e características peculiares.
Também refutamos o argumento contrário, de que no Brasil a criação de uma nova Justiça
especializada, aos moldes da Justiça do Trabalho, seria muito dispendiosa, com envolvimento de
muitos recursos públicos. Entendemos que não procede essa alegação diante dos benefícios para a
sociedade brasileira, que padece de graves conflitos dessa natureza, e que bastaria atacar mais os
atos de corrupção neste país que haveria, sim, recursos suficientes para a criação da Justiça
Indígena, Agrária e Ambiental no Brasil.
Do mesmo modo, repelimos o argumento de que apenas a criação de varas especializadas
conseguiria resolver a problemática indígena, agrária e ambiental, pois ainda que os juízes de
primeiro grau fossem especializados, o que na maioria das vezes não ocorre, quando o processo
fosse encaminhado para o tribunal de segundo grau, na esfera recursal, cairia num colegiado de
magistrados sem a especialização nessas disciplinas, especialização esta que deveria haver desde
o ingresso na magistratura, como se faz na Justiça do Trabalho.
Assim como já houve no Brasil o precedente de tentativa de criação de apenas uma Justiça
Agrária, entendemos que haveria mais possibilidades de criação de uma Justiça Indígena, Agrária
e Ambiental especializada em atuar nesses conflitos, com juízes que, ao ingressar via concurso
público de provas e títulos, deveriam ser especialistas nos estudos dessas áreas do conhecimento,
além do que tais disciplinas deveriam ser obrigatórias e com peso maior, assim como já acontece
com a Justiça do Trabalho.
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Já houve tentativa infrutífera de se criar uma Justiça Agrária no Brasil, e antes da redação
definitiva da Constituição Federal de 1988 duas Comissões manifestaram-se sobre o tema, quais
sejam: Comissão Afonso Arinos e Comissão de Sistematização, presididas por Afonso Arinos e
tendo como relator Bernardo Cabral. No ano de 1989, o então Ministro da Justiça Oscar Dias
Corrêa instituiu por portaria a Comissão especial para apresentar propostas para a criação da
Justiça Agrária, resultando na elaboração de um anteprojeto de lei que caiu no esquecimento.
Posteriormente, houve a Proposta de Emenda Constitucional de 1995, sob o número 47, reformada
ao ser submetida à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Originariamente de autoria
do Senador Romero Jucá e mais trinta e quatro subscritores, tinha como ementa a instituição da
Justiça Agrária. Mas essa proposta não vingou por resistências de outros setores, especialmente os
ligados ao agronegócio.
Temos a convicção de que tal proposta poderia ser renovada e potencializada pelos atores
sociais envolvidos para, através de outra PEC, buscar a alteração dos artigos 92, 105, 108, 109 e
128 da Constituição Federal de 1998, com a inclusão, dentre os órgãos do Poder Judiciário, dos
Tribunais e Juízes Indígenas, Agrários e Ambientais. Dentre as competências do Superior Tribunal
de Justiça, excetuar-se-iam o processo e o julgamento dos órgãos da Justiça Indígena, Agrária e
Ambiental nos casos de mandado de injunção, albergando na competência dos Tribunais Regionais
Federais o processo e julgamento, originariamente, dos juízes federais da área de sua jurisdição,
incluídos os da Justiça Indígena, Agrária e Ambiental, nos crimes comuns e de responsabilidade,
com a exclusão do processo e julgamento das causas sujeitas à Justiça Indígena, Agrária e
Ambiental, inclusive os crimes políticos e infrações penais. E, por derradeiro, incluir o Ministério
Público Indígena, Agrário e Ambiental na instituição do Ministério Público da União, assim como
ocorre com o Ministério Público do Trabalho (MPT).
E mais, assim como se pretendeu na PEC da criação da Justiça Agrária, e que não deu certo,
propugnamos por uma nova PEC, que no Título da Organização dos Poderes, no Capítulo do Poder
Judiciário, incluiria a Seção V, com os artigos 111-A, 112-A, 113-A e 114-A, renumerando-se a
atual e as demais do referido capítulo. A nova Seção V seria intitulada Dos Tribunais e Juízes
Indígenas, Agrários e Ambientais; seriam órgãos da Justiça Indígena, Agrária e Ambiental o
Tribunal Superior Indígena, Agrário e Ambiental (TSIAA), os Tribunais Regionais Indígenas,
Agrários e Ambientais (TRIAA), e os Juízes Indígenas, Agrários e Ambientais. O Tribunal
Superior Indígena, Agrário e Ambiental (TSIAA) compor-se-ia de, no mínimo, quinze ministros,
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escolhidos de forma similar à do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e Superior Tribunal Militar
(STM), também nomeados pelo Presidente da República com rigoroso preenchimento de
requisitos objetivos.
Só assim espera-se concretamente o caminho para a construção de uma sociedade
realmente democrática, multiétnica, pluricultural e justa e que propicie uma efetividade dos
direitos dos povos indígenas/autóctones no Brasil.

4.11

A importância para os povos autóctones/indígenas do novo constitucionalismo latino-

americano como resultado

Nitidamente de cunho liberal em seu início, o constitucionalismo objetivava,
primordialmente, a proteção do cidadão e a garantia dos direitos essenciais. Ao reverso, a
sociedade impingiu uma ruptura de paradigma, qual seja, a democracia como ideário fora
vinculada, isto é, adstrita ao constitucionalismo. Contudo, mesmo com a existência de normas
dispondo acerca dos direitos sociais e limitação do poder estatal, obstaculizou a sua infringência,
de sorte que se propôs a introdução de fundamentos valorativos em sede constitucional. A partir
de então, surge o denominado neoconstitucionalismo, com o desiderato de trazer para dentro do
arcabouço jurídico os conteúdos axiológicos, princípios e ideais de justiça. Daí emerge o novo
constitucionalismo latino-americano como um movimento social, jurídico-político voltado à
ressignificação do exercício do poder constituinte, da legitimidade, da participação popular e do
próprio conceito de Estado, ou seja, o Estado plurinacional, que reconhece a pluralidade social e
jurídica, assimilando os direitos dos diversos grupos sociais. Resgata conceitos como legitimidade
e participação popular, instituindo as reivindicações das parcelas historicamente excluídas do
processo decisório, notadamente a população indígena/autóctone. Como exemplo o artigo 8º da
Constituição Boliviana de 2009, em que se consagra como princípio ético-moral o “Sumak
kamaña” ou o “Sumak kawsay” – “viver bem” em quéchua, língua nativa dos índios/autóctones,
dispõe:
Art. 8º El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural:
ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma
kamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivimaraei (tierra
sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). (BOLÍVIA, 2009).
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O novo constitucionalismo incorporou o Estado plurinacional na Bolívia e Equador,
valendo salientar que Santos (2007, p. 59) afirma que “o conceito de plurinacionalidade, do qual
derivam a interculturalidade e pós-colonialidade, está presente em vários países, como Canadá,
Suíça e Bélgica”. São dois conceitos de nação, quais sejam: o primeiro, de natureza liberal, em
que há identificação entre nação e Estado, como uma coisa só; o segundo conceito, reconhecido
pelos índios/autóctones e ligado à autodeterminação. O conceito de plurinacionalidade reformula
o do Estado moderno, haja vista que o Estado plurinacional é composto de conceitos de nação
dentro do mesmo Estado (SANTOS, 2007, p. 55).
A Constituição da Bolívia de 2009 trata do direito indígena/autóctone em 80 dos 411
artigos, especialmente os seguintes direitos, a saber: a) cotas para parlamentares que sejam
oriundos dos povos indígenas; b) garantia de propriedade exclusiva da terra; c) recursos hídricos
e florestais pelas comunidades indígenas; d) equivalência entre a justiça indígena e a justiça
comum. Ou seja, tais mudanças corroboram as premissas do novo constitucionalismo, quais sejam:
pluralidade, inclusão, participação efetiva e maior legitimidade da Constituição e da ordem
jurídica, e reconhecimento dos povos autóctones, recompondo o passivo histórico desfavorável. A
propósito, conforme Magalhães (2010, p. 208):
a grande revolução do Estado Plurinacional é o fato que este Estado constitucional,
democrático participativo e dialógico pode finalmente romper com as bases teóricas e
sociais do Estado nacional constitucional e democrático representativo (pouco
democrático e nada representativo dos grupos não uniformizados), uniformizador de
valores e logo radicalmente excludente.

Desse modo, o Estado plurinacional reconhece a democracia participativa como base da
democracia representativa e garante os valores tradicionais dos diversos grupos sociais, étnicos e
culturais existentes, especialmente os referentes aos povos indígenas/autóctones.
Ocorre que o caso boliviano possui particularidades bastante acentuadas, pois mais da
metade da população daquele país é indígena, potencializando suas lutas e vozes. No Brasil, ao
contrário, a população indígena declarada não corresponde sequer a cinco por cento da população
total, o que torna mais difícil o reconhecimento de seus direitos, quanto mais a instituição de uma
jurisdição indígena, só para dar um exemplo.
Então, seria correto afirmar que os moldes implantados na Bolívia dificilmente seriam
aplicados e efetivados no Brasil? Infelizmente acreditamos que sim.
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Por isso é imperioso usar outras estratégias para se buscar o reconhecimento dos direitos
indígenas já insculpidos e especialmente efetivá-los de maneira plena.
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CONCLUSÕES

Na presente tese apresentamos os impactos das institucionalidades, notadamente em vários
aspectos. O novo Estatuto dos Povos Indígenas/Autóctones tramita há décadas no Congresso
Nacional, sem perspectivas de aprovação. Outra questão de grande relevância diz respeito ao
desrespeito aos direitos indígenas e genocídio autóctone.
Em plena pós-modernidade, o Brasil foi denunciado na Organização das Nações Unidas
(ONU) por “regressão nos direitos indígenas.”42 Tais violações de direitos humanos e territoriais
dos povos indígenas no Brasil foram denunciadas durante a 13ª sessão do Fórum Permanente da
ONU sobre Questões Indígenas, realizado na sede da Organização em Nova Iorque, EUA. O
representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil43 (APIB) e indígena de Mato Grosso
do Sul Lindomar Terena tratou de apontar as iniciativas de setores da sociedade, como a bancada
ruralista do Congresso Nacional, para aprovar mudanças nos direitos constitucionais indígenas:
Está em curso no Brasil uma série de articulações e iniciativas que buscam a reduzir,
suprimir os direitos dos povos indígenas, reconhecidos pela Constituição Federal
Brasileira e reafirmados por tratados internacionais. […] A modelo desenvolvimentista
brasileiro objetiva disponibilizar os territórios indígenas, e de outros segmentos e
comunidades tradicionais, para a exploração descontrolada dos bens naturais, a expansão
do agronegócio e a implantação de grandes empreendimentos. […] Para tanto, o Governo
brasileiro paralisou o processo constitucional de demarcação de nossos territórios,
aumentando gravemente os conflitos territoriais em várias regiões do Brasil.

Ademais, insta evidenciar que os povos autóctones representam um terço da diversidade
étnica na América do Sul e têm presença em vários países no mundo inteiro, e denunciaram a
situação de violação de direitos humanos e territoriais dos povos indígenas no Brasil, que vem
sucessivamente sendo agravada, ao contrário do que o Governo brasileiro noticia em espaços
internacionais, vendendo a ideia de uma pseudo-harmonia entre os povos indígenas e o Estado
nacional. Contudo, a situação dos povos indígenas atualmente, na pós-modernidade, é a mais grave
desde a redemocratização do Brasil, diante de inúmeros indígenas assassinados, seja nas iniciativas
de suprimir direitos legitimamente conquistados. No Brasil, pode-se afirmar a existência de uma
série de articulações e iniciativas que mitigam, suprimindo os direitos dos povos indígenas, até
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CIMI <https://www.cimi.org.br/2014/05/36074/>. Acesso em: 21 mar. 2018 às 21:20.
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) reúne organizações regionais indígenas e de base do Brasil,
atua na defesa dos direitos e da vida de mais de 300 povos, falantes de 270 línguas.
43
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mesmo os reconhecidos pela Constituição Federal Brasileira e ratificados por tratados na
comunidade internacional.
Não bastasse, no Congresso Nacional, a denominada bancada ruralista, especialmente os
representantes do agronegócio, querem de todas as formas aprovar mudanças nos direitos
constitucionais estabelecidos, principalmente, nos artigos 231 e 232 da Constituição Federal, e
ainda apresentar propostas de emendas à Constituição, quais sejam, as PECs n.ºs 38 e 215, com o
fito de dotar o Senado e o Congresso Nacional, composto em sua maioria por representantes do
agronegócio, de competência para demarcar as terras indígenas, usurpando uma prerrogativa
constitucional do Poder Executivo.
Apontamos que somente com a criação de uma Justiça Indígena, Agrária e Ambiental
poder-se-á enfrentar e atuar intensamente para deslindar os efeitos dos modelo desenvolvimentista
brasileiro, que objetiva disponibilizar os territórios indígenas, e de outros segmentos e
comunidades tradicionais, para a exploração descontrolada dos bens naturais, a expansão do
agronegócio e a implantação de grandes empreendimentos, especialmente os energéticos
(hidrelétricas) e de exploração mineral, colocando em estado de vulnerabilidade a sobrevivência e
a continuidade física e cultural dos povos indígenas/autóctones e seus direitos duramente
conquistados.
Outrossim, ainda presenciamos a dominação de ideias de senso comum, podendo ser
traduzidas na difusão de campanha de criminalização, deslegitimação, discriminação e racismo
contra os povos indígenas, por meios midiáticos, veiculando informações difundidas de modo
distorcido aos fatos reais e projetando inverdades que se compõem da premissa de que os povos e
comunidades indígenas/autóctones se constituem de aproveitadores, invasores, subversivos e que
prejudicam o desenvolvimento econômico do país.
Ainda na contramão da história, pode-se constatar que o Poder Executivo, por meio do
Ministério da Justiça, tem atuado no convencimento das lideranças indígenas/autóctones a
negociar seus direitos, ao apresentar modificações no processo de demarcação de territórios
estatuídos pelo Decreto n.º 1.775/96, favorecendo os interesses do latifúndio, do agronegócio
sobre as terras tradicionais dos povos indígenas/autóctones.
Para tornar mais claro esse cenário desfavorável ao direito dos povos indígenas/autóctones,
o processo estabelecido pelo governo para regulamentar a Convenção n.º 169 da OIT no Brasil
levou a APIB a se retirar das mesas de negociação, considerando que o governo a inviabilizou ao
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publicar a Portaria n.º 303/2012, mitigando e fragilizando a convenção de sorte a viabilizar grandes
projetos em terras indígenas/autóctones, como nos casos das hidroelétricas Belo Monte e Tapajós,
realizadas sem um processo de consulta, o qual a referida Convenção n.º 169/OIT torna obrigatório
e a ser realizado de forma criteriosa.
Ressaltamos como primordial a implementação efetiva de Políticas de Estado
sistematizadas de acordo com cada especificidade regional para melhorar a qualidade vida e dos
direitos dos povos indígenas/autóctones.
Propugnamos ainda pela aplicação de uma hermenêutica adstrita às premissas dos direitos
humanos que devem ser aplicados aos direitos dos povos indígenas/autóctones.
Insistimos na necessidade imperiosa da criação de uma Justiça Indígena, Agrária e
Ambiental, para solucionar mais rapidamente os conflitos, nessa tríade de complexas questões
indissociáveis por sua natureza, que a sociedade enfrenta.
Noutro viés, pugnamos que o neoconstitucionalismo não acabou nem foi superado, mas no
Brasil a crise de efetividade do direito, especialmente como mecanismo a ser viabilizado diante do
citado parágrafo único do artigo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
dificulta seu avanço. Nada obstante, funcionou em alguns países latino-americanos, como o
reconhecimento pela ordem jurídica de direitos existentes e formas mais efetivas de participação
popular e da construção de um Estado que reconheça a pluralidade e peculiaridade de seu povo,
como o direito dos povos autóctones. Por via de consequência o novo constitucionalismo latinoamericano pugna por uma nova independência e a criação de um Estado mais participativo e
efetivamente democrático. Mas, no Brasil, lamentavelmente, o fato de os indígenas/autóctones
serem ao mesmo tempo povos e minorias (em número populacional), com baixo percentual da
população declarada indígena/autóctone, obstaculiza, em muito, seus pleitos legítimos.
Portanto propusemos apresentar humildemente novas ideias, contudo sem perder a altivez
e o ímpeto para a investigação científica que se renova a cada momento. Nosso trabalho não tem
a pretensão de estar acabado e não está isento de críticas – aliás, como tem que ser todo trabalho
científico de escol, conquanto estarmos em sede de doutoramento. Como dizia Aristóteles, se não
se quer ser objeto de críticas, não há que se falar a respeito de nada, escrever nada e,
consequentemente, o produto será nada. Por isso nos propusemos a apresentar uma tese de
doutoramento, para um amplo debate acadêmico, em busca de um constante aprimoramento.

107
REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Direitos fundamentais no Estado Constitucional Democrático. Tradução Luís
Afonso Heck. Revista de Direito Administrativo, n. 217, julho/set. 1999.
______. Teoría de los derechos fundamentales. 2.ed. Madrid: Centro de Estudos Políticos y
Constitucionales, 2008.
ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses indígenas: identidade e cultura nas
aldeias coloniais do Rio de Janeiro. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
ALVARENGA, Octávio Mello. Política e desenvolvimento agroambiental: comentários a
nova lei de reforma agrária (Lei n.º 8.629, de 25 de fevereiro de 1993). Rio de Janeiro: Forense,
1995, p. 131.
ARAÚJO, André Vidal de. Introdução à Sociologia da Amazônia. 2.ed. Manaus. Editora Valer,
2003.
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: antessemismo, imperialismo, totalitarismo. São
Paulo: Editora Companhia das Letras, 2012.
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Constituigao Federal
Federal
Constituição
Capítulo VZZI
'Capitulo
VIII

VIII - DOS ÍNDIOS
INDIOS (ARTS.
(ARTS. 231 E 232)
232)
Texto
do Capítulo
P__it"|°

Art. 231,
Art.
231. São
S50 reconhecidos aos índios
indios sua organização
organizacéo social,
social, costumes,
costumes, línguas,
linguas, crenças
crencas e
tradicoes, e os direitos originários
originarios sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
ocupam, competindo àa
tradições,
União
Uniéo demarcá-las,
demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
bens.
•
o Decreto n®
n° 1141,19.5.1994,
1141, 19.5.1994, que dispõe
dispoe sobre as ações
acoes de proteção
protecao ambientai,
ambiental, saúde
saude e apoio às
as
atividades produtivas para as comunidades indígenas.
indigenas.
•
~ Lei n®
n° 6001,
6001, de 19.12.1973,
19.12.1973, que dispõe
dispﬁe sobre o0 Estatuto do índio.
lndio.
•
v DeCTeto
Decreto n° 564,
564, de 8.6.1992,
8.6.1992, que aprova o Estatuto da Fundação
Fundagéo Nacional do índio
Indio (Funai)
(Funai) e dá
dé outras
providéncias.
providências.
o Decreto n°
n° 3156,
3156, de 27.8.1999,
27.8.1999, que dispõe
dispoe sobre as condições
condicées para a prestação
prestacéo de assistência
assisténcia àa saúde
saude
•

indigenas, no âmbito
ambito do Sistema Único
Unico de Saúde,
Saude, pelo Ministério da Saúde,
Saude, altera dispositivos
dos povos indígenas,
dos Decretos n°s 564,
564, de 8
8 de junho de 1992,
1992, e 1141,
1141, de 19
19 de maio de 1994,
1994, e dá
dé outras providências.
providéncias.

§ 1° -- São
Sao terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
indios as por eles habitadas em caráter
caréter
§
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
produtivas, as Imprescindíveis
imprescindiveis àa preservação
preservacao dos
dos
permanente,
recursos ambientais
ambientais necessários
necessaries aa seu
seu bem-estar
bem-estar e
e as
as necessárias
necessérias aa sua
sua reprodução
reprodugéo física
flsica e
e
recursos
cultural,
cultural, segundo seus usos,
usos, costumes e tradições.
tradicoes.
§ 2° - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
indios destinam-se a sua posse permanente,
permanente,
§
cabendo-Ihes o0 usufruto exclusivo das riquezas do solo,
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
existentes.
cabendo-lhes
§ 3°
3° - O aproveitamento dos recursos hídricos,
hidricos, incluídos
incluidos os potenciais energéticos,
energéticos, a pesquisa e a
§
indigenas só
so podem ser efetivados com autorização
autorizacao do
lavra das riquezas minerais em terras indígenas
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas,
afetadas, ficando-lhes
ﬁcando-lhes assegurada participação
participacao nos
Congresso Nacional,
resultados da
da lavra,
Iavra, na
na forma
forma da
da lei.
lei.
resultados
§
§ 4°
4° - As terras de que trata este artigo são
séo inalienáveis
inalienaveis e indisponíveis,
indisponiveis, e os direitos sobre elas,
elas,
imprescritiveis.
imprescritíveis.

§ 5°
5° - É
E vedada a remoção
remocéo dos grupos Indígenas
indigenas de suas terras,
terras, salvo,
salvo, ad referendum do
§
Congresso Nacional,
Nacional, em
em caso
caso de
de catástrofe
catastrofe ou
ou epidemia
epidemia que
que ponha
ponha em
em risco
risco sua
sua população,
populacao, ou
ou
Congresso
Pals, após
apos deliberação
deliberagao do Congresso Nacional,
Nacional, garantido,
garantido, em
no interesse da soberania do País,
qualquer hipótese,
hipétese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
risco.

§ 6°
6° -- São
S50 nulos
nulos ee extintos,
extintos, não
nao produzindo
produzindo efeitos
efeitosjuridicos,
os atos
atos que
que tenham
tenham por
por objeto
objeto aa
§
jurídicos, os
ocupacéo, o
0 domínio
dominio e
e aa posse
posse das
das terras
terras aa que
que se
se refere
refere este
este artigo,
artigo, ou
ou aa exploração
exploragéo das
das
ocupação,
riquezas naturais
naturais do
do solo,
solo, dos
dos rios
rios ee dos
dos lagos
lagos nelas
nelas existentes,
existentes, ressalvado
ressalvado relevante
relevante interesse
interesse
riquezas
publico da União,
Uniao, segundo o0 que dispuser lei complementar,
complementar, não
néo gerando a nulidade e a extinção
extincao
público
indenizacao ou a ações
acoes contra a União,
Uniao, salvo,
salvo, na forma
fon'na da lei,
lei, quanto às
as benfeitorias
direito a indenização
derivadas da ocupação
ocupacao de boa-fé.
boa-fé.
§ 7°
7° -- Não
Néo se aplica às
as terras
ten'as Indígenas
indigenas o
0 disposto no art.
art. 174,
174, §§
§§ 3° e 4®.
4°.
§

CO I OCIQO OI QO OQIO OQI H Art.
Art. 232.
232. Os
Os índios,
lndios, suas
suas comunidades e organizações
organizagoes são
sac partes legítimas
legitimas para ingressar em
juizo em defesa de seus
seus direitos e interesses,
interesses, intervindo o
0 Ministério Público
Publico em todos os
os atos do
juízo

processo.
processo.
AA TOPO
TOP0

l'tn:IIaleriln1 Jíteri
AIHTI ri-1 nnv
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I

A

u

I

I

Presidência
Presrdencia da República
Republica
Casa Cívíf
Civil
Casa
Subchefia para
para Assuntos
Assuntos Jundfcos
Juridicos
Subchefia
DECRETO
DE 19
ABRIL DE
DECRETO N"
N‘ 5.Q51.
5,05‘l,_DE
19 DE
DE ABBIL
DE 2004.
2004,

Promulga

a

Convenção
Convencao

n9

169
169

da

Organização
Organizacéo

lntemacional do
do Trabalho
Trabalho -- OIT
OIT sobre
sobre Povos
Povos Indígenas
indigenas ee
Intemacional
Tribais.
Tribais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
REPUBLICA, no uso da atribuição
atribuicao que lhe confere o art.
art. 84,
84, Inciso
inciso IV,
IV, da Constituição,
Constituigéo,

Considerando que
que o0 Congresso
Congresso Nacional
Nacional aprovou,
aprovou, por
por meio do
do Decreto
Decreto Legislativo
Legislativo n^
n9143,
de 20
20 de
de junho
junho de
de 2002,
2002,
Considerando
143, de
o texto da Convenção
Convencao n^^
n9 169 da Organização
Organizacao Intemacional
lntemacional do Trabalho - OIT sobre Povos Indígenas
indigenas e Tribais,
Tribais, adotada

em Genebra,
Genebra, em
em 27
27 de
de junho
junho de
de 1989;
1989;
em

Considerando que
que oo Governo
Governo brasileiro
brasilelro depositou
deposltou oo instrumento
instrumento de
de ratificação
ratiﬁcacao junto
junto ao
ao Diretor
Diretor Executivo
Executivo da
da OIT
OIT em
em
Considerando

25 de
de julho
julho de
de 2002;
2002;
25

Considerando que
que aa Convenção
Convengao entrou
entrou em
em vigor
vigor Internacional,
lntemacional, em
em 55 de
de setembro
setembro de
de 1991,
1991, e,
e, para
para oo Brasil,
Brasil, em
em 25
25
Considerando
de Julho
julho de
de 2003,
2003, nos
nos termos
tem1os de
de seu
seu art.
art. 38;
38;
de
DECRETA:
DECRETA:

Art.
Art. 119 A Convenção
Convencao n9 169 da Organização
Organizagao Internacional
lntemacional do Trabalho -- OIT sobre Povos Indígenas
indigenas e Tribais,
Tribais,
adolada em
em Genebra,
Genebra, em
em 27
27 de
de junho
junho de
de 1989,
1989, apensa
apensa por
por cópia
copia ao
ao presente
presente Decreto,
Decreto, será
sera executada
executada ee cumprida
cumprida tão
tao
adotada
inteiramente como
como nela
nela se
se contém.
contém.
_
inteiramente

Art. 2^
29 São
S50 sujeitos à
a aprovação
aprovacao do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
revisao da
Art.
Convengéo ou que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
patrimonio nacional,
nacional, nos termos do art.
apt,
referida Convenção
49.
inciso
da
Federal.
49, i-__.
inciso ll, -_‘~...__
da Constituição
Constituigao
Federal.
—_
1 4.--Q -1- ..—_.
“mi
_,..
‘ "__
. .__

Art. 3^
39 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
publicacao
Art.
Brasilia, 19
19 de
de abril
abril de
de 2004;
2004; 183^
1839 da
da Independência
lndependéncia ee 116^
1169 da
da República.
Reptiblica.
Brasília,
LUIZ
LUIZ INÁCIO
INACIO LULA
LULA DA
DA SILVA
SILVA
Celso
Celso Luiz
Luiz Nunes
Nunes Amorim
Amorim

Este texto
texto não
nao substitui
substitui oo publicado
publlcado no
no D.O.Ü.
D.O.U. de
de 20.4.2004
20.4.2004
Este
CONVENQAO N2
N9 169
169 DA OIT SOBRE POVOS INDÍGENAS
INDIGENAS E TRIBAIS
CONVENÇÃO
A
A Conferência
Conferéncia Geral
Geral da
da Organização
Organizacao Internacional
lntemacional do
do Trabalho,
Trabalho,

Convocada em
em Genebra
Genebra pelo
pelo Conselho
Conselho Administrativo
Administrativo da
da Repartição
Repartigao intemacional
lntemacional do
do Trabalho
Trabalho ee tendo
tendo ali
se
Convocada
ali se

reunido aa 7
7 de
de Junho
junho de
de 1989,
1989, em
em sua
sua septuagésima
septuagésima sexta
sexta sessão;
sessao;
reunido

Observando as
as normas
normas internacionais
internacionais enunciadas
enunciadas na
na Convenção
Convengao ee na
na Recomendação
Recomendagao sobre
sobre populações
populacoes Indígenas
indigenas
Observando
e
e tribais,
tribals, 1957;
1957;

Lembrando os termos da Declaração
Declaracao Universal dos Direitos Humanos,
Humanos, do Pacto intemacional
lntemacional dos Direitos

Economicos, Sociais
Socials e
e Culturais,
Culturais, do
do Pacto
Pacto Internacional
lntemacional dos
dos Direitos
Direitos Civis
Civis ee Políticos
Politicos e
e dos
dos numerosos
numerosos instrumentos
instrumentos
Econômicos,
intemacionals sobre a prevenção
prevencéo da discriminação;
discriminacao;
internacionais

Considerando que
que aa evolução
evolucao do
do direito
lntemacional desde
desde 1957
1957 ee as
as mudanças
mudancas sobrevindas
sobrevindas na
na situação
situacao dos
dos
Considerando
direito internacional
povos indígenas
indigenas ee tribais
tribais em
em todas
todas as
as regiões
regioes do
do mundo
mundo fazem
fazem com
com que
que seja
seja aconselhável
aconselhavel adotar
adotar novas
novas normas
normas
povos
intemacionals nesse assunto,
assunto, a fim
ﬁm de se eliminar a orientação
orientacao para a assimilação
asslmilacao das normas anteriores;
anteriores;
internacionais
Reconhecendo as
as aspirações
aspiracoes desses
desses povos
povos aa assumir
assumir o0 controle
controle de
de suas
suas proprias
instltuigoes ee formas
formas de
de vida
vida e
e
Reconhecendo
próprias instituições
seu desenvolvimento econômico,
economico, e manter e fortalecer suas identidades,
identidades, línguas
llnguas e religiões,
religiﬁes, dentro do âmbito
ambito dos
Estados onde
onde moram;
Estados
moram;
Observando que em diversas partes do mundo esses povos não
nao podem gozar dos direitos humanos fundamentais
fundamentals
no
mesmo grau
no mesmo
grau que
que o0 restante
restante da
da população
populagao dos
dos Estados
Estados onde
onde moram
moram ee que
que suas
suas leis,
leis, valores,
valores, costumes
costumes ee perspectivas
perspectlvas

tém sofrido erosão
erosao freqüentemente;
freqiientemente;
têm
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contribuicao dos povos indígenas
indigenas e tribais
trlbais àa diversidade cultural,
cultural, àa harmonia social e
Lembrando a particular contribuição
ecolégica da humanidade e àa cooperação
cooperacao e compreensão
compreensao internacionais;
internacionais;
ecológica
disposicées a seguir foram estabelecidas com a colaboração
colaboracao das Nações
Nacoes Unidas,
Unidas, da
Observando que as disposições
Organizacao das Nações
Nacﬁes Unidas para a Agricultura e a Alimentacéo,
Organizacéo das Nações
Nacoes Unidas para a
Organização
Alimentação, da Organização
Educacéio, a Ciência
Ciéncia e a Cultura e da Organização
Organizacéo Mundial da Saúde,
Saﬂde, bem como do Instituto
lnstituto Indigenista
lndigenista Interamericano,
lnteramericano,
Educação,
nos níveis
niveis apropriados e nas suas respectivas esferas,
esferas, e que existe
exists o propósito
propésito de
do continuar essa colaboração
colaboracao a fim
ﬁm de
promover
promover ee assegurar
assegurar aa aplicação
aplicacao destas
destas disposições;
disposicoes;

Apos ter decidido adotar diversas propostas sobre a revisão
revisao parcial da Convenção
Convencéo sobre populações
populacées Indígenas
indigenas e
Após
Tribais,
Tribais, 1957(n.2107),
(n.9 107) , o assunto que constituí
constitui o quarto item da agenda da sessão,
sesséo, e
'
Apés ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma de uma Convenção
Convencéo Intemacional
lntemacional que revise a
Após
Convencao Sobre Populações
Populacoes Indígenas
indigenas e Tribais,
Tribais, 1957,
1957, adota,
adota, neste vigésimo sétimo dia de junho de mil novecentos e
Convenção
nove, a seguinte Convenção,
Convencao, que será
seré denominada Convenção
Convencao Sobre os Povos Indígenas
indigenas e Tribais,
Tribais, 1989:
1989:
oitenta e nove,
PARTE
PARTE 11 -- POLÍTICA
POLlTICA GERAL
GERAL
Artigo
Artigo 119

1. A
A presente
presente convenção
convencao apllca-se:
aplica-se:
1.
a) aos povos tribais
trlbais em países
paises Independentes,
lndependentes, cujas condições
condigoes sociais,
sociais, culturais e econômicas
economicas os distingam de
a)
nacional, e que estejam regidos,
regidos, total ou parcialmente,
parcialmente, por seus próprios
proprios costumes ou
outros setores da coletividade nacional,
tradicoes ou por legislação
legislacéo espedal;
especial;
tradições

b)
b) aos povos em países
paises independentes,
independentes, considerados Indígenas
indigenas pelo fato de descenderem de populações
populacoes que
pals ou uma região
regiao geográfica
geograﬁca pertencente ao país
pals na época da conquista ou da colonização
colonizacao ou do
habitavam o0 país
estabeleclmento das atuais fronteiras estatais e que,
que, seja qual for sua situação
situacéo jurídica,
juridica, conservam
consen/am todas as suas
estabelecimento
proprias
instituicoes sociais,
sociais, econômicas,
economicas, culturais e politicas,
delas.
próprias instituições
políticas, ou parte delas.
2.
2. A consciência
consciéncia de sua identidade indígena
indlgena ou tribal deverá
devera ser considerada como critério fundamental para
determiner os grupos aos que se
se aplicam as disposições
disposiooes da
cla presente Convenção.
Convencao.
determinar
3.
3. A utilização
utilizagao do termo "povos*
"povos" na presente Convenção
Convencao não
nao deverá
devera ser interpretada no sentido de ter implicação
implicacao
;
3 '

aigõma
direltns qua
algﬁma no que se mi‘:-are aos
aos‘-rlireitns
que possam ser conferidos
conleridos a esse termo
tenno no
nn rilf^itô
direito íntemfícioííal.
ll'lIGl‘l'lr-n;l0na|.

Artigo
29
Artigo 2^
1. Os governos
govemos deverão
deverao assumir a responsabilidade de desenvolver,
desenvolver, com a participação
participacao dos povos interessados,
interessados,
1.
uma ação
acao coordenada e sistemática
sistemética com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua
integridade.
integridade.
2.
2. Essa
Essa ação
acao deverá
devera Incluir
inclulr medidas:
medidas:

a) que assegurem aos membros desses povos o gozo,
gozo, em condições
condicoes de igualdade,
igualdade, dos direitos e oportunidades
a)
que a legislação
legislacéo nacional outorga aos demais membros da população;
populacao;
b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais,
sociais, econômicos
econémicos e culturais desses povos,
povos, respeitando a sua
b)

cultural, os seus costumes e tradições,
tradicoes, e as suas instituições;
instituicoes;
identidade social e culfriraí,
c)
c) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferenças
diferencas sócio
socio - econômicas
economicas que possam existir
indigenas e os demais
demais membros da comunidade nacional,
nacional, de maneira compatível
oompativel com suas
entre os membros indígenas
aspiracoes ee formas
formas de
de vida.
vida.
aspirações

Artigo 32
39
Artigo
1. Os povos indígenas
indigenas e tribais
trlbais deverão
deverao gozar plenamente dos
dos direitos humanos e liberdades fundamentais,
fundamentais, sem
1.
obstéculos nem discriminação.
discriminagao. As disposições
disposicoes desta Convenção
Convencao serão
serao aplicadas sem discriminação
discriminacao aos homens e
obstáculos
mulheres
desses povos.
povos.
mulheres desses
2. Não
Nao deverá
devera ser empregada nenhuma forma de força
forca ou de coerção
coercao que viole os direitos humanos e as liberdades
2.
fundamentals dos povos interessados,
interessados, indusive
inclusive os direitos contidos na presente Convenção.
Convencao.
fundamentais
49
Artigo 42
1. Deverão
Deverao ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias
necessaries para salvaguardar as pessoas,
pessoas, as
1.
instituir,>6es, os
cs bens,
bens, as culturas e o
0 meio ambiente dos povos interessados.
interessados.
instiüiições,
2. Tais medidas especiais não
nao deverão
deverao ser contrárias
contrarias aos desejos expressos livremente pelos povos interessados.
interessados.
2.
ttn:Ilwww.nlanalto.oovhrIccivil 03/
031 ato2OO4-2OÜ6/2OO4/decr0tü/d5O51.htm
ato2004-2006I2004IdecretoId5051.htm
htto://www.Dlanafto.aovl)r/ccivi!
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3.
3. O
O gozo
gozo sem
sem discriminação
discriminacao dos
dos direitos
direitos gerais
gerais da
da cidadania
cidadania não
nao deverá
devera sofrer
sofrer nenhuma
nenhuma deterioração
deterioragao como
como
conseqijiéncia dessas
dessas medidas
medidas especiais.
especiais.
conseqüência

Artigo 5^
59
Ao
A0 se
se aplicar
aplicar as
as disposições
disposicoes da
da presente
presente Convenção;
Convencao:

a)
a) deverão
deverao ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas
praticas sociais,
sociais, culturais religiosos e espirituais próprios
préprios dos
povos mencionados e dever-se-á
dever-se-a levar na devida consideração
consideracao a natureza dos problemas que lhes sejam apresentados,
apresentados,

tanto coletiva
coletiva como
como Individualmente;
individualmente;
tanto
b)
práticas e instituições
b) deverá
devera ser respeitada a integridade dos valores,
valores, praticas
instituiipoes desses povos;
povos;
c)
c) deverão
deverao ser adotadas,
adotadas, com a participação
participacao e cooperação
cooperacao dos povos interessados,
interessados, medidas voltadas a aliviar as
diﬁculdades que esses povos experimentam ao enfrentarem novas condições
condicoes de vida e de trabalho.
trabalho.
dificuldades
Artigo 62
69

1. Ao aplicar as disposições
disposicoes da presente Convenção,
Convencao, os governos deverão;
deverao:
1.
a)
particularmente, através de suas
a) consultar os povos interessados,
interessados, mediante procedimentos apropriados e,
e, particulannente,
instituicoes representativas,
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis
suscetiveis de afetáafetaInstituições
los diretamente;
diretamente;
ios

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar livremente,
Iivremente, pelo menos na
b)
mesma
níveis, na
mesma medida que
que outros
outros setores
setores da
da população
populacao ee em
em todos
todos os
os niveis,
na adoção
adocao de
de decisões
decisoes em
em instituições
instituicoes efetivas
efetivas

ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis
responsaveis pelas políticas
politicas e programas que lhes sejam
concementes;
concementes;

c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituições
instituicoes e iniciativas dos povos e,
e, nos
nos casos
c)
apropriados, fomecer os recursos necessários
necessaries para esse fim.
ﬁm.
‘
apropriados,
2.
2. As consultas realizadas na aplicação
aplicacao desta Convenção
Convencao deverão
deverao ser efetuadas com boa fé e de maneira
as circunstâncias,
circunstancias, com o0 objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o0 consentimento acerca das medidas
apropriada às
propostas.
propostas.

Artigo 779
Artigo
1. Os povos interessados deverão
deverao ter o direito de escolher suas,
suas, préprias
1.
próprias prioridades no que diz respeito ao
processo de
de desenvolvimento,
desenvolvimento, na
na medida
em que
que ele
ele afete
afete as
as suas
suas \ridas,
vidas, crenças,
crencas, instituições
instituicées ee bem-estar
bem-estar espiritual,
espiritual,
processo
medida em
bem
possível, o
próprio
bem como
como as
as terras
terras que
que ocupam
ocupam ou
ou utilizam
utilizam de
de alguma
alguma forma,
forma, ee de
de controlar,
controlar, na medida
medida do
do possivel,
o seu
seu proprio
economico, social e cultural.
cultural. Além disso,
disso, esses povos deverão
deverao participar da formulação,
fomwlacao, aplicação
aplicacao e
desenvolvimento econômico,
avaliacao dos planos
pianos e programas de desenvolvimento nacional e regional suscetíveis
suscetiveis de afetá-los
afeta-los diretamente.
diretamente.
avaliação
2.
2. A melhoria das condições
condicoes de vida e de trabalho e do nível
nivel de saúde
saL'|de e educação
educacao dos povos interessados,
interessados, com a
sua
sua participação
particlpacao ee cooperação,
cooperagao, deverá
devera ser
ser prioritária
prioritaria nos
nos pianos
pianos de
de desenvolvimento
desenvolvimento econômico
econamico global
global das
das regiões
regioes onde
onde

eles moram.
moram. Os projetos especiais de desenvolvimento para essas regiões
regioes também deverão
deverao ser elaborados de forma
forma a

promoverem essa
esse melhoria.
promoverem
melhoria.

3. Os
Os governos
govemos deverão
deverao zelar
zelar para
para que,
que, sempre
sempre que
que for
for possível,
possive1, sejam
sejam efetuados
efetuados estudos
estudos junto
junto aos
aos povos
povos
3.

interessados com
com o0 objetivo
objetivo de
de se
se avaliar
avaliar aa incidência
incidéncia sodal,
social, espiritual
espiritual e
e cultural
cultural ee sobre
sobre oo meio
meio ambiente
ambiente que
que as
as
interessados
atividades de desenvolvimento,
desenvolvimento, previstas,
previstas, possam ter sobre esses povos.
povos. Os resultados desses estudos deverão
deverao ser
execucao das atividades mencionadas.
mencionadas.
considerados como critérios fundamentais para a execução
4. Os governos
govemos deverão
deverao adotar medidas em cooperação
cooperacao com os povos interessados para proteger e preservar o
4.
meio
ambiente dos
dos tenitórios
territorios que
que eies
eles habitam.
habitam.
meio ambiente
Artigo 82
B9
1.
1. Ao aplicar a legislação
legislacao nacional aos povos interessados deverão
deverao ser levados na devida consideração
consideracao seus
seus
costumes ou
ou seu
seu direito
direito consuetudinário.
consuetudinario.
costumes

2. Esses
Esses povos
povos deverão
deverao ter
ter oo direito
direito de
de conservar
conservar seus
seus costumes
costumes ee instituições
instituigﬁes próprias,
proprias, desde
desde que
que eles
eles não
nao sejam
sejam
2.
incompatlveis com os direitos fundamentais definidos
deﬁnidos pelo sistema Jurídico
juridico nacional nem com os direitos humanos
incompatíveis
intemacionalmente reconhecidos.
reconhecidos. Sempre que for necessário,
necessario, deverão
deverao ser estabelecidos procedimentos para se
se
internacionalmente
solucionar os
os conflitos
conﬂltos que
que possam
possam surgir
surgir na
na aplicação
aplicacao deste
deste princípio.
prlncipio.
solucionar
3. A aplicação
aplicacao dos parágrafos
paragrafos 1 e 2
2 deste Artigo não
nao deverá
devera impedir que os membros desses povos exerçam
exergam os
3.
direitos reconheddos
reconhecidos para todos os
cs ddadãos
cidadaos do país
pals e assumam as obrigações
obrigacées correspondentes.
correspondentes.
Artigo
Artigo 92
99
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1. Na medida em que isso for compatível
compativel com o sistema jurídico
juridico nacional e com os
os direitos humanos
1.
internacionalmente reconhecidos,
reconhecidos, deverão
deverao ser
ser respeitados
respeitados os
os métodos
aos quais
quais os
os povos
povos interessados
interessados recorrem
recorrem
internacionalmente
métodos aos
tradicionalmente
tradicionalmente para
para aa repressão
repressao dos
dos delitos
delitos cometidos
cometidos pelos
pelos seus
seus membros.
membros.
2.
As autoridades
2. As
autoridades ee os
os tribunais
tribunals solicitados
solicitados para
para se
se pronunciarem
pronunciarem sobre
sobre questões
questoes penais
penais deverão
deverao levar
levar em
em conta
conta os
os
costumes
costumes dos
dos povos
povos mencionados
mencionados aa respeito
respeito do
do assunto.
assunto.
Artigo 10
10

1.
1. Quando sanções
sancoes penais sejam impostas pela legislação
legislacao geral a membros dos povos mencionados,
mencionados, deverão
deverao ser
levadas
levadas em
em conta
conta as
as suas
suas características
caracterlsticas econômicas,
economicas, sociais
sociais ee culturais.
culturais.

2.
2. Dever-se-á
Dever-se-a dar
dar preferência
preferéncia aa tipos
tlpos de
de punição
punicao outros
outros que
que o0 encarceramento.
encarceramento.

Artigo 11
11
Artigo
A
A lei
lei deverá
devera proibir
proibir aa imposição,
imposicao, aa membros
membros dos
dos povo
povo interessados,
interessados, de
de serviços
servicos pessoais
pessoais obrigatórios
obrigatorios de
de qualquer
qualquer

natureza, remunerados
remunerados ou
ou não,
nao, exceto
exceto nos
nos casos
casos prevlstos
pela lei
lei para
para todos
todos os
os cidadãos.
cidadaos.
natureza,
previstos pela
/^igo
Artigo 12
12
Os
Os povos
povos interessados
interessados deverão
deverao ter
ter proteção
protecao contm
contra aa violação
violacao de
de seus
seus direitos,
direitos, ee poder
poder iniciar
iniciar procedimentos
procedimentos legais,
legals,

seja
seja pessoalmente,
pessoalmente, seja
seja mediante
mediante os
os seus
seus organismos
organismos representativos,
representatives, para
para assegurar
assegurar o
o respeito
respeito efetivo
efetivo desses
desses
direitos. Deverão
Deverao ser
ser adotadas
adotadas medidas
para garantir
garantir que
que os
os membros
desses povos
povos possam
possam compreender
compreender ee se
se fazer
fazer
direitos.
medidas para
membros desses

compreender em procedimentos legais,
legais, facilitando para eles,
eles, se for necessário,
necessario, intérpretes ou outros meios eficazes.
eﬁcazes.
PARTE
PARTE II-TERRAS
ll - TERRAS

Artigo 13
13

1. Ao
Ao aplicarem
aplicarem as
as disposições
disposicoes desta
desta parte
parte da
da Convenção,
Convencao, os
os governos
govemos deverão
deverao respeitar
respeitar aa importância
importancia especial
especial
1.
que
que para
para as
as culturas
culturas ee valores
valores espirituais
espirituais dos
dos povos
povos interessados
interessados possui
possui aa sua
sua relação
relacao com
com as
as ten^s
terras ou
ou territórios,
territorios, ou
ou
ambos, segundo os casos,
casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e,
e, particularmente,
particularmente, os aspectos
com ambos,
coletivos
coletivos dessa
dessa relação.
relacao.

2.
utilização do termo "tenas"
15 deverá
2. A utilizacao
"terras" nos Artigo^r
Artigos 15
15 ee15
devera incluir
inclulr o conceito
conoeito de territórios,
territorios, o que abrange a
I totalidade
tctalidade do habitat das regiões
regioes que os povoe
povos ínlere^ísados
interessados uuupevn cu utilizam
utsiiz-am de f^lguiMa
alguma outra forma.
forma.
Artigo
Artigo 14
14

1.
1. Dever-se-á
Dever-se-a reconhecer
reconhecer aos
aos povos
povos interessadas
interessados os
os direitos de
de propriedade
propriedade ee de
de posse
posse sobre
sobre as
as terras
terras que
que
tradicionalmente
tradicionalmente ocupam.
ocupam. Além
Mém disso,
disso, nos
nos casos
casos apropriados,
apropriados, deverão
deverao ser
ser adotadas
adotadas medidas
medidas para
para salvaguardar
salvaguardar oo direito
direito
dos
dos povos
povos interessados
interessados de
de utilizar
utilizar terras
terras que
que não
nao estejam
estejam exclusivamente
exclusivamente ocupadas
ocupadas por
por eles,
eles, mas
mas às
as quais,
quais,
tradicionalmente,
particular, deverá
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência.
subsisténcia. Nesse
Nessa particular,
devera ser

dada especial
especial atenção
atengao àa situação
situacao dos
dos povos
povos nômades
nomades ee dos
dos agricultores
agricultores itinerantes.
itinerantes.
dada
2.
2. Os
Os governos
govemos deverão
deverao adotar
adotar as
as medidas
medidas que
que sejam
sejam necessárias
necessaries para
para determinar
detenninar as
as terras
ten'as que
que os
os povos
povos
Interessados
interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção
protecao efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.
posse.
3.
3. Deverão
Deverao ser instituídos
instituidos procedimentos adequados no âmbito
ambito do sistema jurídico
juridico nadonal
nacional para solucionar as

reivindicacoes de
de terras
terras formuladas
formuladas pelos povos
povos interessados.
interessados.
reivindicações
Artigo 15
15

1. Os
Os direitos
direitos dos
dos povos
povos interessados
interessados aos
aos recursos
recursos naturais
naturais existentes
existentas nas
nas suas
suas terras
terras deverão
deverao ser
ser especialmente
especialmente
1.
protegidos. Esses
Esses direitos
direitos abrangem
abrangem oo direito
direito desses
desses povos
povos aa participarem da
da utilizacao,
administragao ee conservação
conservagao
protegidos.
utilização, administração
dos
dos recursos
recursos mencionados.
mencionados.

2.
ter direitos sobre
2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo,
subsolo, ou de
deter
outros recursos,
recursos, existentes
existentes na
na terras,
terras, os
os governos
governos deverão
deverao estabelecer
estabelecer ou
ou manter procedimentos
procedimentos com
com vistas
vistas aa consultar
consultar
outros
os
povos seriam
os povos
povos Interessados,
interessados, aa fim
ﬁm de
de se
se determinar
detem1inar se
se os
os interesses
interesses desses
desses povos
seriam prejudicados,
prejudicados, e
e em
em que
que medida,
medida,

se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção
prospeccao ou exploração
exploracao dos recursos existentes nas suas
antes de se
terras.
possível dos
terras. Os
Os povos interessados deverão
deverao participar sempre que for posslvel
dos benefícios
beneflcios que essas atividades
atividades produzam,
produzam,

indenizagao equitativa por qualquer dano que possam sofrer como resultado dessas
desses atividades.
atividades.
e receber indenização
Artigo 16
16
Artigo

1. Com
Com reserva
reserva do
do disposto
disposto nos
nos parágrafos
paragrafos aa seguir
seguir do
do presente
presente Artigo,
Artigo, os
os povos
povos interessados
interessados não
nao deverão
deverao ser
ser
1.
transladados das
das terras
terras que
que ocupam.
ocupam.
transladados
2. Quando,
Quando, excepcionalmente,
excepcionalmente, o
o translado
translado e
eo
o reassentamento
reassentamento desses
desses povos
povos sejam
sejam considerados
considerados necessários,
necessaries, só
so
2.
poderão
poderao ser
ser efetuados
efetuados com
com o
o consentimento
consentimento dos
dos mesmos,
mesmos, concedido
concedido livremente
livremente e
e com
com pleno
pleno conhecimento
conhecimento de
de
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causa.
causa. Quando
Quando não
nao for
for possível
posslvel obter
obter oo seu
seu consentimento,
consentimento, o0 translado
translado ee oo reassentamento
reassentamento só
so poderão
poderao ser
ser realizados
realizados
após
apos aa conclusão
conclusao de
de procedimentos
procedimentos adequados
adequados estabelecidos
estabelecidos pela
pela legislação
legislacao nacional,
nacional, inclusive
inclusive enquetes
enquetes públicas,
poblicas,
quando
quando for
for apropriado,
apropriado, nas
nas quais
quais os
os povos
povos interessados
interessados tenham
tenham aa possibilidade
possibilidade de
de estar
estar efetivamente
efetivamente representados.
representados.
3.
possível, esses
3. Sempre
Sempre que
que for
for possivel,
esses povos
povos deverão
deverao ter
ter oo direito
direito de
de voltar
voltar aa suas
suas terras
terras tradicionais
tradicionais assim
assim que
que
deixarem de existir as causas que motivaram seu translado e reassentamento.
reassentamento.

4.
possível, conforme
4. Quando o retomo não
nao for possivel,
confomie for determinado por acordo ou,
ou, na ausência
auséncia de tais acordos,
acordos,
mediante procedimento
procedimento adequado,
adequado, esses
esses povos deverão
deverao receber,
receber, em
em todos
todos os
os casos
casos em
em que
que for
for possível,
possivel, tetras
terras cuja
cuja
mediante
qualidade ee cujo
cujo estatuto
estatuto jurídico
juridico sejam
sejam pelo
pelo menos
menos iguais
iguais aqueles
aqueles das
das terras
terras que
que ocupavam
ocupavam anteriormente,
anteriormente, ee que
que lhes
lhes
qualidade
permitam cobrir
cobrir suas
suas necessidades
necessldades ee garantir
garantir seu
seu desenvolvimento
desenvolvimento futuro.
futuro. Quando
Quando os
os povos
povos interessados
interessados preﬁram
permitam
prefiram
receber indenização
indenizacao em dinheiro ou em bens,
bens, essa indenização
indenizacao deverá
devera ser concedida com as garantias apropriadas.
apropriadas.
5.
5. Deverão
Deverao ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e reassentadas por qualquer perda ou dano que

tenham sofrido
sofrido como
como conseqüência
conseqiiéncia do
do seu
seu deslocamento.
deslocamento.
tenham
,

Artigo 17
17
Artigo

1.
1. Deverão
Deverao ser
ser respeitadas
respeitadas as
as modalidades
modalidades de
de transmissão
lransmissao dos
dos direitos
direitos sobre
sobre aa terra
terra entre
entre os
os membros dos
dos povos
povos

interessados estabelecidas
estabelecidas por
esses povos.
povos.
Interessados
por esses

2.
2. Os
Os povos
povos interessados
interessados deverão
deverao ser
ser consultados
consultados sempre
sempre que
que for
for considerada
considerada sua
sua capacidade
capacidade para
para alienarem
alienarem
suas
suas terras
terras ou
ou transmitirem
transmitirem de
de outra
outra forma
forma os
os seus
seus direitos
direitos sobre
sobre essas
essas terras
terras para
para fora
fora de
de sua
sua comunidade.
comunidade.
3.
3. Dever-se-á
Dever-se-a Impedir
impedir que
que pessoas
pessoas alheias
alhelas aa esses
esses povos
povos possam
possam se
se aproveitar
aproveitar dos
dos costumes
costumes dos
dos mesmos
mesmos ou
ou do
do

desconhecimento das leis por parte dos seus membros para se arrogarem
an'ogarem a propriedade,
propriedade, a posse ou o0 uso das terras
ten'as a
eles pertencentes.
pertencentes.
eles
Aligo
Artigo 18
18

A
A lei
lei deverá
devera prever
prever sanções
sancoes apropriadas
apropriadas contra
contra toda
toda intrusão
intrusao não
nao autorizada
autorizada nas
nas terras
terras dos
dos povos
povos interessados
interessados ou
ou
contra
contra todo
todo uso
uso não
nao autorizado
autorizado das
das mesmas
mesmas por
por pessoas
pessoas alheias
alheias aa eles,
eles, ee os
os govemos
govemos deverão
deverao adotar
adotar medidas
medidas para
para
impedirem
impedirem tais
tais infrações.
infracoes.

Artigo 19
19
Artigo
Os programas agrários
nadonais deverão
gardutir aos povos interessados condições
agraiiosnacionaisi
deverao 'garantir‘“aos
condicoes equivaientec
equivalents: às
as oesfíMledas
casts-='-arias
por
por outros
outros setores
setores da
da população,
populacao, para
para fins
ﬁns de:
de:

a)
a) a alocação
alocacao de terras
tenas para esses povc^
povos quando as terras das que dispunham sejam insuficientes
insuﬁcientes para lhes
garantir os elementos de uma exlstênda
existéncia nottnal
normal ou para enfrentarem o seu possível
posslvel crescimento numérico;
numenco;

b) aa concessão
concessao dos
dos meios necessários
necessarios para
para o
0 desenvolvimento
desenvolvimento das
das terras
terras que
que esses
esses povos
povos já
ja possuam.
possuam.
b)
PARTE III
lll - CONTRATAÇÃO
CONTRATAQAO E CONDIÇÕES
CONDIQOES DE EMPREGO
Artigo
Artigo 20
20

1.
1. Os govemos deverão
deverao adotar,
adotar, no âmbito
ambito da legislação
legislacao nadonal
nacional e em cooperação
cooperagao com os povos Interessados,
interessados,
medidas especiais para garantir aos trabalhadores pertencentes a esses povos uma proteção
protecao eficaz
eﬁcaz em matéria de
contratação
contratacao e condições
condicoes de emprego,
emprego, na medida em que não
nao estejam protegidas eficazmente
eﬁcazmente pela legislação
legislacao aplicável
aplicavel
aos
aos trabalhadores
trabalhadores em
em geral.
geral.

2.
2. Os govemos deverão
deverao fazer o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer discriminação
discriminacao entre os
os
trabalhadores
trabalhadores pertencentes
pertencentes ao
ao povos
povos interessados
interessados ee os
os demais
demais trabalhadores,
trabalhadores, especialmente
especialmente quanto
quanto a:
a:

a)
a) acesso ao emprego,
emprego, inclusive aos empregos qualificados
qualiﬁcados e às
as medidas de promoção
promocao e ascensão;
ascensao;
b)
valor;
b) remuneração
remuneragao igual
igual por
por trabalho
trabalho de
de igual
igual valor,

c)
c) assistência
assisténcia médica
médlca e social,
social, sègurança
seguranca e higiene
hlgiene no trabalho,
trabalho, todos os benefícios
beneflcios da seguridade
seguiidade social e demais

beneficios derivados
derivados do
do emprego,
emprego, bem
bem como
como aa habitação;
habitapao;
benefícios

d) direito de associação,
associacao, direito a se dedicar livremente a todas as atividades sindicais para fins
ﬁns lícitos,
licitos, e direito a
d)

celebrar
celebrar convênios
convenios coletivos
coletivos com
com empregadores
empregadores ou
ou a)tn
com organizações
organizacoes patronais.
patronais.
3.
As medidas
3. As
medidas adotadas
adotadas deverão
deverao garantir,
garantir, particulamiente,
paiticularmente, que:
que:

a)
a) os trabalhadores pertencentes aos povos interessados,
interessados, inclusive os trabalhadores sazonais,
sazonais, eventuais e

mlgrantes empregados
empregados na
na agricultura
agrlcultura ou
ou em
em outras
outras atividades,
atividades, bem
bem como
como os
os empregados
empregados por
por empreiteiros
empreltelros de
de mão-demao-demigrantes
obra, gozem da proteção
protecao conferida pela legislação
legislacao e a pratica
nos
obra,
prática nacionais a outros trabalhadores dessas categorias nos
l_u_-!L.-.-
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mesmos
setores, ee sejam
sejam plenamente
plenamente informados
informados dos
dos seus
seus direitos
direitos de
de acordo
acordo com
com aa legislação
iegislacae trabalhista
trabalhista ee dos
dos
mesmos setores,
recursos de
de que
que dispõem;
dispoem;
recursos
b)
b) os
es trabalhadores pertencentes a esses povos não
nae estejam submetidos a condições
condicoes de trabalho perigosas
perigesas para
sua saúde,
saude, em particular como conseqüência
consequéncia de sua exposição
exposicao a pesticidas ou a outras substâncias
substancias tóxicas;
toxicas;
c)
_
c) os
es trabalhadores pertencentes a esses povos não
nae sejam submetidos a sistemas de contratação
centratacae coercitivos,
coercitivos,
mciumde-se todas as formas
formas de servidão
servidao por dívidas;
dividas;
Induíndo-se

d)
d) os
es trabalhadores pertencentes a esses povos gozem da igualdade de oportunidade e de tratamento para homens
e mulheres no emprego e de proteção
pretecao contra oe acossamento
acessamento sexual.
sexual.

4.
4. Dever-se-á
Dever-se-a dar especial atenção
atencao àa criação
criacao de serviços
services adequados de inspeção
inspecao do trabalho nas regiões
regioes donde
trabalhadores pertencentes aos povos interessados exerçam
exercam atividades assalariadas,
assaiariadas, a fim
ﬁm de garantir o cumprimento
das disposições
dispesicoes desta parte da presente Convenção.
Cenvencao.
INDÚSTRIAS
INDUSTRIAS RURAIS
RURAIS
Artigo
Artigo 21
21

Os
Os membros dos povos interessados deverão
deverae poder
peder dispor de meios de formação
fennacao profissional
proﬁssional pelo menos iguais

aqueles dos
dos demais
demais cidadãos.
cidadaes.
àqueles
Artigo 22
22
Artígo
1. Deverão
Deverae ser adotadas medidas para promover a participação
participacao voluntária
veluntaria de membros dos
dos povos interessados em
em
1.
programas de
de formação
fermacao profissional
proﬁssional de
de aplicação
aplicacao geral.
geral.
programas
2.
2. Quando
Quando os
es programas
programas de
de formação
formacae profissional
proﬁssional de
de aplicação
aplicacae geral
geral existentes
existentes não
nae atendam
atendam as
as necessidades
necessidades
especiais dos
dos povos
povos interessados,
interessados, os
es governos
govemos deverão
deverae assegurar,
assegurar, com
com aa participação
participacao desses
desses povos,
povos, que
que sejam
sejam
espedals
colocades àa disposição
dispesicao dos mesmos programas e meios especiais de formação.
fem1acao.
colocados
3.
3. Esses programas especiais de formação
formacae deverão
deverae estar baseado
baseade no entomo
entome econômico,
ecenomico, nas condições
condicoes sociais e
culturais ee nas
nas necessidades
necessldades concretas
cencretas dos
dos povos
povos interessados.
interessados. Todo
Tedo levantamento
levantamente neste
neste partíojiar
particular deverá
devera ser
ser realizado
realizado
culturais
em
em cooperação
ceoperacao com
com esses
esses povos,
povos, os
cs quais
quais deverão
deverae ser
ser consultados
censultades sobre
sobre aa organização
erganizacao ee oo funcionamento
funcienamento de
de tais
tais
programas. Quantíc
Quando tor
esses povos
povos deverão
deverae assumir
assumir progressivamente
pregresslvamente aa respc?nsabliidade
responsabilidade pela oc-ganizaç^aenrganiza;;2~:..e- programas.
íor posslvel;
possível; esses

o funcíonaniento
iuncionamento de
detais
programas especiais
especiais de
de formação,
fermacae, se
se assim
assim decidirem.
decidirem.
o
íais proyranids
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Artigo
Artigo 23
23
1.
1. O
O artesanato,
artesanato, as
as indústrias
indostrias rurais
rurais ee comunitárias
comunitarias ee as
as atividades
atividades tradicionais
tradicionais ee relacionadas
relacionadas com
com aa economia
ecenomia de
de

subsistênda
subsisténcia dos
dos povos
povos interessados,
interessados, tais
tais como
como aa caça,
caca, aa pesca
pesca com
com armadilhas
arrnadiihas ee aa colheita,
coiheita, deverão
deverae ser
ser reconhecidas
recenhecidas

como
como fatores
fatores importantes
impertantes da
da manutenção
manutencao de
de sua
sua cultura
cuitura ee da
da sua
sua autosuficiência
autosuﬁciéncia ee desenvolvimento
desenvolvimento econômico.
economico. Com
Com aa
participação desses povos,
participacae
povos, e sempre que for adequado,
adequado, os
es governos
govemos deverão
deverae zelar para que sejam fortalecidas
fertalecidas e
e

fementadas essas
essas atividades.
atividades.
fomentadas

2.
2. A
A pedido
pedido dos
dos povos
povos interessados,
interessados, deverá
devera facilitar-se
faciiitar-se aos
aos mesmos,
mesmos, quando
quando for
fer possível,
possivel, assistência
assisténcia técnica
técnica ee

ﬁnanceira apropriada
apropriada que
que leve
leve em
em conta
conta as
as técnicas
técnicas tradidonais
tradicionais e
e as
as características
caracteristicas culturais
culturais desses
desses povos
povos e
e a
a
financeira
importancia do desenvolvimento sustentado e equitativo.
equitativo.
importânda
PARTE
V -- SEGURIDADE
PARTE V
SEGURIDADE SOCIAL
SOCIAL E
E SAÚDE
SAUDE
Artigo 24
Artigo
24
Os
Os regimes
regimes de
de seguridade
seguridade social
social deverão
deverae ser
ser estendidos
estendidos progressivamente
pregresslvamente aos
aos povos
povos interessados
interessados ee aplicados
apiicados aos
aos
mesmos sem
sem discriminação
discriminacae alguma.
alguma.
mesmos

Artigo 25
25
Artigo
1. Os
Os governos
govemos deverão
deverae zelar
zelar para
para que
que sejam
sejam colocados
colocades àa disposição
dispesicae dos
dos povos
povos Interessados
interessados serviços
services de
de saúde
saode
1.
adequados ou
eu proporcionar
preporcionar aa esses
esses povos
povos os
es meios
meios que
que lhes
lhes permitam organizar
erganizar e
e prestar tais
tais serviços
services sob
sob aa sua
sua
adequados
propria responsabilidade e controle,
contreie, a fím
ﬁm de que possam gozar do nível
nivel maximo
posslvel de saúde
saiide física
fisica e mental.
mental.
própria
máximo possível
2.
medida do
2. Os
Os serviços
services de
de saúde
saode deverão
deverae ser
ser organizados,
organizados, na
na medida
do possível,
possivel, em
em nível
nivel comunitário.
comunitarlo. Esses
Esses serviços
services
deverae ser
ser planejados
pianejados e
e admlnlsb'ados
administrados em
em cooperação
coeperacae com
com os
es povos
povos interessados
interessados e
e levar
levar em
em conta
conta as
as suas
suas condições
condicoes
deverão
economicas, geográficas,
geegraﬁcas, sociais
sociais e
e culturais,
culturais, bem
bem como
como os
cs seus
seus métodes
de prevenção,
prevencae, práticas
praticas curativas
curativas e
e
econômicas,
métodos de

medicamentos
tradicionais.
medicamentos tradicionais.

3. O
O sistema
sistema de
de assistência
assistencia sanitária
sanitaria deverá
devera dar
dar preferência
preferéncia àa formação
fermacae e
e ao
ae emprego
emprego de
de pessoal
pesseal sanitário
sanitarie da
da
3.
eomunidade local
local ee se
se centrar
centrar no
no atendimento
atendimento primário
pnmario àa saúde,
satide, mantendo
mantendo ao
ao mesmo
tempo estreitos
estreites vínculos
vincuios com
corn os
es
comunidade
mesmo tempo
demais níveis
niveis de
de assistência
assisténcia sanitária.
sanitaria.
demais
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4.
4. A presfaçâo
prestacae desses serviços
services de saúde
saode deverá
devera ser coordenada com as demais medidas econômicas
ecenomicas e culturais
que sejam
país.
sejam adotadas no pals.
PARTE Vi
VI - EDUCAÇÃO
EDUCAQAO E MEIOS DE COMUNICAÇÃO
COMUNICAOAO
Artigo
Artigo 26
26

Deverao ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos Interessados
interessados a possibilidade de adquirirem
Deverão
educação
educacae em todos o níveis,
niveis, pelo menos
menes em condições
cendicoes de Igualdade
igualdade com oe restante da comunidade nacional.
nacional.
Artigo
Artigo 27
27

1.
1. Os programas e os
es serviços
services de educação
educacao destinados
destinades aos povos Interessados
interessados deverão
deverae ser desenvolvidos
desenvelvides e
aplicados
apiicades em cooperação
ceoperacae com eles a fim
ﬁm de responder às
as suas necessidades
necessldades particulares,
particulares, e deverão
deverae abranger a sua
história,
historia, seus conhecimentos
conhecimentes e técnicas,
técnicas, seus sistemas de valores e todas suas demais aspirações
aspiracoes sociais,
sociais, econômicas
ecenomicas

e culturais.

-»

e culturais.

2.
participação na
2. A autoridade competente deverá
devera assegurar a formação
fermacae de membros destes povos e a sua participacao
fermulacae e execução
execucao de programas de educação,
educacae, com vistas a transferir progressivamente para esses povos a
formulação
responsabilidade de
de realização
realizacae desses
desses programas,
programas, quando
quando for
for adequado.
adequado.
responsabilidade
3.
próprias Instituições
3. Além disso,
disso, os
es governos
govemos deverão
deverae reconhecer o direito desses povos de criarem suas proprias
instituicoes e meios
de educação,
educacao, desde que tais instituições
instituicoes satisfaçam
satisfacam as normas mínimas
minimas estabelecidas
estabeiecidas pela autoridade
auteridade competente em
povos. Deverão
Deverao ser facilitados
faciiitados para eles recursos apropriados
apropriadas para essa finalidade.
ﬁnalidade.
consulta com esses povos.
Artigo 28
28

1. Sempre
Sempre que
que for
for viável,
viavei, dever-se-á
dever-se-a ensinar
ensinar às
as crianças
criancas dos
dos povos
povos interessados
interessados aa ler
ler ee escrever
escrever na
na sua
sua própria
propria
1.
língua
iingua indígena
indlgena ou na língua
iingua mais comumente falada no grupo
grupe a que pertençam.
pertencam. Quando isso não
nae for
for viável,
viavei, as
autoridades competentes
eompetentes deverão
deverae efetuar
efetuar consultas
consuitas com
com esses
esses povos
povos com
com vistas
vistas aa se
se adotar
adotar medidas
medidas que
que permitam
permitam
autoridades
atingir esse
esse objetivo.
objetive.
atingir
2.
2. Deverão
Deverao ser adotadas medidas adequadas para assegurar que esses povos tenham a oportunidade de chegarem
a dominar a língua
iingua nacional ou uma das línguas
Iinguas oficiais
eﬁciais do país.
pals.
interessados e
1» . 3.
3. Devcfâo>er
Deveraoser adotadas
adotadas disposições
dispesicoes para
para se
se preservar
preservar as
as línguas
iinguas indígenas
indigenas dos5
dos povos
povosinteressades
e promover
promover oo
desenvolvimento ee pratica
das mesmas.
“
»
desenvülvinitííito
prática das
mesmas.

Artigo 29
29
Artigo
Um objetivo
objetive da educação
educacao das crianças
criancas dos povos
povos interessados deverá
devera ser o
e de lhes ministrar conhecimentos
conhecimentes gerais

e
própria comunidade
e aptidões
aptidoes que
que lhes
lhes permitam
permitam participar
participar plenamente
plenamente ee em
em condições
eendicoes de
de igualdade
igualdade na
na vida
vida de
de sua
sua propria
comunidade ee
na
na da
da comunidade
comunidade nacional.
nacional.

Artigo 30
Artigo
so

1.
1. Os
Os governos
govemos deverão
deverae adotar
adotar medidas
medidas de
de acordo
acordo com
com as
as tradições
tradicoes ee culturas
culturas dos
dos povos
povos interessados,
interessados, aa fim
ﬁm de
de
lhes dar a conhecer seus direitos e obrigações
obrigacoes especialmente no referente ao trabalho e às
as possibilidades
possibiiidades econômicas,
ecenomicas,
às
presente Convenção.
as questões
questoes de
de educação
educacae ee saúde,
satlde, aos
aos serviços
services sociais
sociais ee aos
aos direitos
direitos derivados
derivados da
da presente
Cenvencae.

2. Para
Para esse
esse fim,
ﬁm, dever-se-á
dever-se-a recorrer,
recerrer, se
se for
for necessário,
neeessario, aa traduções
traducoes escritas
escritas ee àa utilização
utilizacae dos
des meios
do
2.
meios de
comunicação
cemunicacao de
de massa
massa nas
nas línguas
linguas desses
desses povos.
povos.
Artigo 31
31
Artigo
Deverae ser
ser adotadas
adotadas medidas
medidas de
de caráter
carater educativo
educative em
em todos
todos os
es setores
setores da
da comunidade
comunidade nacional,
nacional, ee especialmente
especialmente
Deverão
naqueles
naqueies que
que estejam
estejam em
em contato
contato mais
mais direto
direto com
com os
es povos
povos Interessados,
interessados, com
com o
o objetivo
objetive de
de se
se eliminar
eliminar os
es preconceitos
precenceites

que poderiam
pederiam ter
ter com
com relação
reiacae aa esses
esses povos.
povos. Para
Para esse
esse fim,
ﬁm, deverão
deverae ser
ser realizados
realizados esforços
esforcos para
para assegurar
assegurar que
que os
es
que
livres de História
Historia e demais materiais
materials didáticos
didaticos ofereçam
eferecam uma deserção
descricae equitativa,
equitativa, exata e Instrutiva
instrutiva das sociedades e
livros

culturas dos
dos povos
povos interessados.
interessados.
culturas

c

PARTE VII
v|| -- CONTATOS
CONTATOS EE COOPERAÇÃO
COOPERAQAO ATRAVES
DAS FRONTEIRAS
FRONTEiRAS
PARTE
ATRAVÉS DAS
Artigo
32
Artigo 32
Os governos
govemos deverão
deverae adotar
adotar medidas
apropriadas, inclusive
inclusive mediante
mediante acordos
acordes internacionais,
intemacionals, para
para facilitar
facilitar os
es
Os
medidas apropriadas,
contates ee aa cooperação
ceoperacao entre
entre povos
povos indígenas
indigenas ee tribais
tribais através
através das
das fronteiras.
fronteiras, Inclusive
inclusive as
as atividades
atividades nas
nas áreas
areas
contatos
economica, social,
social, cultural,
cultural, espiritual e do melo
meio ambiente.
ambiente.
econômica,
Vlli - ADMINISTRAQAO
PARTE VIU
ADMINISTRAÇÃO
Artigo 33
33
^go
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1. A autoridade
auteridade governamental
govemamentai responsável
responsavei pelas questões
questoes que a presente Convenção
Cenvencao abrange deverá
devera se
1.
assegurar de que existem instituições
instituicoes ou outros mecanismos apropriados para administrar os programas que afetam os
es
povos Interessados,
e
de
que
tais
instituições
ou
mecanismos
dispõem
dos
meios
necessários
para
o
pleno
desempenho
interessados,
instituicoes
dispoem
necessaries
desempenhe
de
de suas
suas funções.
funcoes.
2.
2. Tais
Tais programas deverão
deverae incluir:
inciuir:

a)
a) o
e planejamento,
planejamento, coordenação,
coordenacao, execução
execucao e avaliação,
avaliacao, em cooperação
eoeperacao com os povos interessados,
interessados, das medidas
previstas na presente Convenção;
Cenvencao;

b) aa "preposta
de medidas
medidas legislativas
legislativas ee de
de outra
outra natureza
natureza às
as autoridades
autoridades competentes
cempetentes ee o
o controle
centrele da
da aplicação
aplicacae das
das
b)
proposta de
ceoperacae com os
es povos interessados.
interessados.
medidas adotadas em cooperação
IX - DISPOSIÇÕES
DISPOSIQOES GERAIS
PARTE IXArtigo 34
Artigo
34 ~-

A
A natureza
natureza ee oo alcance
alcance das
das medidas que
que sejam
sejam adotadas
adotadas para
para por
por em
em efeito
efeite aa presente
presente Convenção
Convencao deverão
deverae ser
ser
detemiinadas com fíexibilidade,
ﬂexibilidade, levando
ievande em conta as condições
cendicoes proprias
pals.
determinadas
próprias de cada país.
Artigo 35
Artigo
35

A aplicação
aplicacao das disposições
disposicoes da presente Convenção
Convencae não
nae deverá
devera prejudicar os
es direitos e as vantagens garantidos
garantides
aos
aos povos
povos interessados
interessados em
em virtude
virtude de
de outras
outras convenções
cenvencoes ee recomendações,
recomendacoes, instrumentos
instrumentos internacionais,
intemacionals, tratados,
tratades, ou
ou

leis, laudos,
iaudos, costumes
costumes ou
eu acordos
acordes nacionais.
nacionais.
leis,
PARTE X - DISPOSIÇÕES
DISPOSIQOES FINAIS
Artigo 36

Esta Convenção
Convencae revisa
revisa aa Convenção
Cenvencae Sobre
Sobre Populações
Popuiacoes Indígenas
indigenas ee Tribais,
Tribais, 1957.
1957.
Esta
Artigo
Artigo 37
37

As ratificações
ratiﬁcacoes formais
fonnais da
da presente
presente Convenção
Convencae serão
serao transmitidas
transmitidas ao
ao Diretor-Geral
Diretor-Geral da
da Repartição
Reparticao Intemacíonal
lntemacional do
do
As
e por
por ele
ele registradas.
registradas.
•Trabalho
Trabalho e

. .

,

__,,..

g

V, N, .

_

Artigo 38
38

1.
1. A
A presente
presente Convenção
Cenvencao somente
somente vinculará
vincuiara os
es Membros da
da Organização
Organizacao Intemacíonal
lntemacional do
do Trabalho
Trabalho cujas
cujas

ratiﬁcacoes tenham
tenham sido
side registradas
registradas pelo
pelo Diretor-Geral.
Diretor-Geral.
ratificações
2.
2. Esta Convenção
Cenvencao entrará
entrara em vigor doze meses após
apos o registro das ratificações
ratiﬁcacoes de dois Membros por parte do

Diretor-Geral.
Diretor-Geral.
3.
Membro, doze meses após
3. Posteriormente,
Posteriorrnente, esta Convenção
Cenvencae entrará
entrara em vigor,
vigor, para cada Membro,
apos o
e registro da sua

ratiﬁcacao.
ratificação.
Artigo 39
39
1.
1. Todo Membro
Membre que tenha ratificado
ratiﬁcade a presente Convenção
Convencae poderá
podera denunciá-la
denuncia-la após
apos a expiração
expiracao de um período
periodo de
centades da entrada em vigor mediante ato
ate comunicado ao Diretor-Geral da Repartição
Reparticao Internacional
lntemacional do
dez anos contados
Trabalho ee por
per ele
ele registrado.
registrado. A
A denúncia
denoncia só
so surtirá
surtira efeito
efeite um
um ano
ane após
apos oe registro.
registro.
Trabalho
2.
2. Todo Membro
Membre que tenha ratificado
ratiﬁcade a presente Convenção
Convencae e não
nae ftzer
ﬁzer uso
use da faculdade
faculdade de denúncia
deniiincia prevista pelo
parágrafo
paragrafo precedente
precedente dentro
dentro do
do prazo
prazo de
de um
um ano
ane após
apos aa expiração
expiracao do
do período
periodo de
de dez
dez anos
anos previsto
previsto pelo
pelo presente
presente Artigo,
Artigo,

ficará
ﬁcara obrigado por um novo
nevo período
periodo de dez
dez anos e,
e, posteriormente,
pesteiionnente, poderá
podera denunciar a presente Convenção
Cenvencao ao expirar
cada período
periodo de
de dez
dez anos,
anos, nas
nas condições
condicoes previstas no
no presente
presente Artigo.
Artigo.
cada
Artigo
Artigo 40
40

1. O
O Diretor-Geral
Diretor-Geral da
da Repartição
Repaiticao Intemacional
lntemacional do
do Trabalho
Trabalho notificará
netiﬁcara aa todos
todos os
es Membros
da Organização
Organizacao
1.
Membros da
lntemacional do Trabalho o registi'0
registro de todas as
as ratificações,
ratiﬁcacoes, declarações
declaracoes e denúncias
denoncias que lhe
ihe sejam comunicadas
cemunicadas pelos
Internacional
Membros
da Organização.
Organizacao.
Membros da
2. Ao
Ao notificar
notiﬁcar aos
aos Membros
Membros da
da Organização
Organizacao o
e registro
registro da
da segundo
segundo ratificação
ratificacae que
que lhe
ihe tenha
tenha sido
side comunicada,
comunicada, o
o
2.
chamara atenção
atencao dos Membros da Organização
Organizacao para a data de entrada em vigor da presente Convenção.
Cenvencae.
Diretor-Geral chamará
I

41
Artigo 41

.

O Diretor-Geral
Diretor-Geral da
da Repartição
Reparticao Internacional
lntemacional do
do Trabalho
Trabalho comunicará
comunicara ao
ae Secretário
Secretario -- Gerai
Gerai das
das Nações
Nacoes Unidas,
Unidas, para
para
O

ﬁns de
de registio,
registro, conforme
cenforme o
0 Artigo 102
102 da
da Carta
Carta das
das Nações
Nacoes Unidas,
Unidas, as
as informações
infonriacoes completas
compietas referentes
referentes aa quaisquer
quaisquer
fins
ratiﬁcacoes, declarações
deciaracoes e
e atos
ates de
de denúncia
demincia que
que tenha
tenha registrado
registrado de
de acordo
acordo com
com os
es Artigos
Artiges anteriores.
anterieres.
ratificações,
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42
Artigo 42

'

juigar necessário,
necessario, o Conselho
Conseiho de Administração
Administracao da Repartição
Reparticae Internacional
lntemacional do Trabalho deverá
devera
Sempre que julgar
Cenferéncia Geral
Gerai um relatório
relatorio sobre a aplicação
apiicacao da presente Convenção
Cenvencao e decidirá
decidira sobre a oportunidade
apresentar àa Conferência
de inscrever na agenda da Conferência
Conferéncia a questão
questao de sua revisão
revisao total ou pardal.
parcial.
Artigo
Artigo 43
43

1. Se a Conferência
Conferéncia adotar uma nova Convenção
Convencao que revise total ou
eu parcialmente
parclaimente a presente Convenção,
Convencao, e a
1.
menes
Cenvencao disponha contrariamente:
contrariamente:
menos que a nova Convenção

a)
Membro, da nova Convenção
a) a ratificação,
ratiﬁcacao, por
per um Membre,
Cenvencae revista implicará
implicara de pleno direito,
direito, não
nae obstante
ebstante o
0 disposto pelo
Artigo 39,
39, supra,
supra, a denúncia
denoncia imediata da presente Convenção,
Convencae, desde que a nova Convenção
Cenvencao revista tenha entrado
entrade em
vigor;
vigor;
b) a partir da entrada em vigor da Convenção
Convencao revista,
revista, a presente Convenção
Convencao deixará
deixara de estar aberta àa ratificação
ratiﬁcacao
b)
dos
Membros.
dos Membros.

2.
2. A presente Convenção
Convencae continuará
centinuara em vigor,
vigor, em qualquer caso em sua forma e teor
teer atuais,
atuais, para os
es Membros que
a tiverem ratificado
ratiﬁcade e que não
nae ratificarem
ratiticarem a Convenção
Convencao revista.
revista.

Artigo 44
44
Artigo
As versões
versoes inglesa e francesa do texto
texte da presente Convenção
Cenvencao são
sao Igualmente
igualmente autênticas.
auténticas.
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DECLARAQAO americana
AMERICANA
declaração
c SOBRE
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OS DIREITOS
DIREITOS DOS
DOS
A " 1 POVOS
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(Aprovada na terceira sessão
sesséio plenária,
plenaria, A
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realizada em 15 de junho de 2016)
3 A

AASSEMBLEIA
GERAL,
A
ASSEMBLÉIA GERAL,

RECGRDANDO o0 conteúdo
conteudo da
ca resolução
i‘es0lugéo ÀG/RES.
As/Res. 2367
RECORDANDO
2867
(XLIV-O/14), "Projeto
“Projeto de Declaração
Declaracao Americana sobre os
(XLIV-0/14),
dos Povos Indígenas",
lndigenas”, bem como
comoide
Direitos dos
de todas as
resolucoesanteriores
relacionadas aa esse
esse tema;
tema;
resoluções
anteriores relacionadas
RECORDANDO TAMBÉM
TAMBEM a "Declaração
“Declaracao sobre os
indigenas has
Direitos A dos Povos Indígenas
nas Americas”
Américas" i[AG/
[AG/
DEC.
reafirma como
prioridade
DEC. 79
79 (XLIV-0/14)],
(XLIV-O/14)], que
qu ereaﬁrma
comoprioridade
Organizagéo dos Estados Americanos avançar
avancar na
da Organização
promocao ee na
na proteção
protecao efetiva
efetiva dos
dos direitos
direitos dos
dos povos
povos
promoção
indigenas das
das Américas;
Americas;
indígenas

D0OQ OQI O Q0 O QIG O Q IO

RECONHECENDO o0 valioso apoio ao processo no
émbito do Grupo de Trabalho Encarregado de Elaborar
âmbito
um Projeto de Declaração
Declaracéio Americana sobre os Direitos
indigenas, por parte dos Estados membros,
membros,
dos Povos Indígenas,
Obsen/adores e órgãos,
érgéos, organismos e entidades
Estados Observadores
da Organização
Organizacéo dos Estados Americanos;
Americanos;

TAMBEM a importante participação
participacéio
RECONHECENDO TAMBÉM
dos povos indígenas
indigenas das Américas no processo de
elaboracéo desta Declaração;
Declaragéo; e
elaboração
LEVANDO EM
EM CONTA
CONTA aa significativa
signiﬁcativa contribuição
contribuigéo dos
dos
LEVANDO
povos
povos indígenas
indigenas das
das AmérícaG
Américas para
para aa humanidade,
humanidade,
RESOLVE:
RESOLVE:
Aprovar a seguinte Declaração
Declaracéo Americana sobre os
Direitos dos
dos Povos
Povos Indígenas:^'^/
lndigenas:1’?-’
Direitos
11

Os Estados
Estados Unidos
Unidos continuam
continuam comprometidos
comprometidos em
em abordar
abordar as
as
Os
questões
questoes urgentes
urgentes de
de preocupação
preocupacao dos
dos povos
povos indígenas
indigenas nas
nas
Américas, incluindo
incluindo o0 combate
combate àa discriminação
discriminacao contra
contra os
os povos
povos ee
Américas,
individuos (...)
(...) -- Continua
Continua na
na página
pégina 47
47
indivíduos
2
2 O
O Canadá
Canada reitera
reitera seu
seu compromisso
compromisso com
com um
um relacionamento
relacionamento re
renovado com seus povos indígenas,
indigenas, baseado no reconhecimento
reconheclmento
de direitos,
direitos, respeito,
respeito, cooperação
cooperagao ee parceria.
parceria. O
O país
pais está
esta (...)
(...) -de
Continua na página
pagina 49
49
Continúa
It-CI
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DECLARAQAO AMERICANA
DECLARAÇÃO
SOBRE
SOBRE OS
OS DIREITOS
DIREITOS DOS
DOS

POVOS INDÍGENAS
INDIGENAS
POVOS

PREAMBULO
PREÂMBULO
Os Estados membros da Organização
Organizacéo dos Estados
(doravante os "Estados"),
“Estados”),g
Americanos (doravante

RECONHECENDO:
RECONHECENDO:
Que os direitos dos povos indígenas
indigenas constituem um
importéncia histórica
historica para o
aspecto fundamental e de importância
presente ée o0 futuro
futuro das
das Américas;
Américas;
’
presente
A importante presença
presenga de povos indígenas
indigenas nas Américas
e sua imensa contribuição
contribuicao para o0 desenvolvimento,
desenvolvimento, a
pluralidade ee aa diversidade
diversidade cultural
cultural de
de nossas
nossas sociedades,
sociedades,
pluralidade
e reiterando nosso compromisso com seu bem-estar
econémico e social,
social, bem como a obrigação
obrigacéio de respeitar
econômico

seus direitos
direitos ee sua
sua identidade
identidade cultural;
cultural; ee
seus
A importância
importéncia da existência
existéncia dos povos e das culturas
indigenas das
das Américas
Américas para
para aa humanidade;
humanidade;
indígenas

«•
•
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REAFIRMANDO que os povos indígenas
indigenas são
sac sociedades
originarias, diversas e com identidade própria,
propria, que fazem
originárias,
Américas;
parte integrante das Américas;
PREOCUPADOS com o0 fato de que os povos indígenas
indigenas
injusticas históricas
historicas como resultado,
resultado, entre outros
sofreram injustiças
aspectos, da colonização
colonizacéo e de terem sido despojados de
aspectos,
terras, territórios
territérios e recursos,
recursos, o0 que os impediu de
suas terras,
exercer, em
em especial,
especial, seu
seu direito
direito ao
ao desenvolvimento,
desenvolvimento,
exercer,
préprias necessidades
necessldades e interes
interesde acordo com suas próprias
ses;
ses;
RECONHECENDO a urgente necessidade
necessidadede
de respeitar e
intrinsecos dos povos indígenas
indigenas que
promover os direitos intrínsecos
politicas, econômicas
economicas e so
sodecorrem de suas estruturas políticas,
ciais, e de suas culturas,
culturas, de suas tradições
tradicoes espirituais,
espirituais, de
ciais,
historia e de sua filosofia,
ﬁlosoﬁa, especialmente os direitos a
sua história
suas terras,
terras, territórios
territérios ee recursos;
recursos;
suas
RECONHECENDO TAMBÉM
TAMBEM que o0 respeito aos conhe
conhecimentos, às
as culturas e às
as práticas
praticas tradicionais indígenas
indigenas
cimentos,
sustentavel e equitativo
contribui para o desenvolvimento sustentável
ordenacéo adequada do meio ambiente;
ambiente;
e para a ordenação

EDI

4 I0’?

TENDO PRESENTES os avanços
avancos obtidos no âmbito
émbito inter
interreconheclmento dos direitos dos povos indíge
indigenacional no reconhecimento
nas,
Convencao 169 da Organização
Organizacao Inter
Internas, em especial a Convenção
nacional do Trabalho e a Declaração
Declaracao das Nações
Nacoes Unidas
indigenas;
sobre os Direitos dos Povos Indígenas;
TAMBEM o progresso nacional
TENDO PRESENTE TAMBÉM
constitucional, legislativo
legislative ce jurisprudcncial
jurisprudencial alcançado
alcancado
constitucional,
garantia, promoção
promocﬁo ce proteção
protccéio dos di
dinas Américas na garantia,
indigenas, bem como a vontade polí
pol1'_reitos dos povos indígenas,
dc continuar avançando
avangando no reconheci
reconhecitica dos Estados de
indigenasgpdas
Américas;
mento dos direitos dos povos indígenas
das Américas;

EsRECORDANDO os compromissos assumidos pelos Es
garantir, promover e proteger os
tados membros para garantir,
direitos e instituições
instituicoes dos povos indígenas,
indigenas, inclusive os
Cupula das Américas;
Américas;
assumidos na Terceira e na Quarta Cúpula
TAMBEM a universalidade,
universalidade, a indivisibiliRECORDANDO TAMBÉM
interdependéncia dos direitos humanos reconheci
reconhecidade e interdependência
internacional;
dos pelo direito internacional;

lltﬁl
5 ••
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reconheclmento dos direitos
CONVENCIDOS de que o reconhecimento
indigenas na presente Declaração
Declaracao promoverá
promovera
dos povos indígenas
relacoes harmoniosas e de cooperação
cooperacao entre os Estados
relações
e os povos indígenas,
indigenas, baseadas nos princípios
principios da justiça,
justica,
da democracia,
democracia, do respeito aos direitos humanos,
humanos, da não
nao
discriminacéo ee da
da boa-fé;
boa-fé;
discriminação
CONSIDERANDO aa importância
importéncia de
de se
se eliminar
eliminar todas
todas as
as
CONSIDERANDO
discriminacéo que possam afetar os povos indí
indiformas de discriminação
genas e levando em conta a responsabilidade dos Estados
de
de combatê-las;
combate-las; ee
que" respeitem e cumpram
INCENTIVANDO os Estados a que
eﬁcazmente todas as obrigações
obrigacoes para com os povos inineficazmente
digenas decorrentes
decorrentes dos
dos instrumentos
instrumentos internacionais,
intemacionals, em
em
dígenas
especial as
as relativas
relativas aos
aos direitos
direitos humanos,
humanos, em
em consulta
consulta ee
especial
cooperacao com
com os
os povos
povos interessados,
interessados,
cooperação

■I ,■ f"4V,

DECLARAM:

SEQAO
PRIMEIRA SEÇÃO
indigenas. Âmbito
Ambito de aplicação
aplicacao e alcance
Povos indígenas.
V Artigo II
T

Declaracéo Americana sobre os Direitos dos Povos
1. A Declaração
indigenas aplica-se aos povos indígenas
indigenas das Américas.
Indígenas
2. A autoidentificação
autoidentificacao como povo indígena
indlgena será
seré um
critério fundamental para determinar a quem se aplica
Declaracéio. Os Estados respeitarão
respeitarao o0
a presente Declaração.
indigena, de
direito a essa r'autoidentiﬁcagéior
auioidentificação como indígena,
préticas e
forma individual ou coletiva, conforme as práticas
instituicoes próprias
proprias de cada povo indígena.
indlgena.
instituições

_V Artigo IIll
▼
carater pluricultural
Os Estados reconhecem e respeitam o caráter
e multilíngue
multilingue dos povos indígenas
indigenas que fazem parte inte
inteA
grante de suas sociedades.

•• y «t
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7

COO

T
Y Artigo III
Ill
Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito àa livre determinação.
determinacéio. Em
direito, definem
deﬁnem livremente sua condição
condicéo
virtude desse direito,
politica ee buscam
buscam livremente
livremente seu
seu desenvolvimento
desenvolvimento
política
eoonomico, social
social ee cultural.
cultural.
econômico,
Y Artigo
Artigo ÍV
IV
▼
disposigéo da presente Declaração
Declaracao será
seré
Nenhuma disposição
Estado,
interpretada no sentido de que se confere a um Estado,
povo, grupo ou pessoa direito algum de participar de
povo,
atividade ou realizar ato contrários
contrérios àa Carta da Organização
Organizacao
do'siEstado‘s
Nacoés Unidas,
Unidas,
dos
Estados American'os*ie
Âmèricanos e àa Carta das Naçõès
nem se entenderá
entendera no sentido de que se autoriza ou
acao alguma destinada a prejudicar ou depreciar,
depreciar,
promove ação
parclaimente, a integridade territorial ou a unidade
total ou parcialmente,
politica de Estados soberanos e independentes.
independentes.
política

pol

8.
8

Q1961"

SEQAO:
SEGUNDA SEÇÃO:

Direitos humanos
humanos ee direitos
direitos coletivos
coletivos
Direitos
V Artigo
Artigo VV
"1
▼
Plena vigéncia
dos direitos
direitos humanos
humanos
Plena
vigência dos

s

indigenas têm
tém direito ao gozo ple
pleOs povos e as pessoas indígenas
no
no de
de todos
todos os
os direitos
direitos humanos
humanos ee liberdades
liberdades fundamen
fundamenNacoes Unidas,
Unidas, na Carta
tais reconhecidos na Carta das Nações
da Organização
Organizacéo dos Estados Americanos e no Direito In
lntemacional dos
dos Direitos
Direitos Humanos.
Humanos.
ternacional
!Artigo Vl. Direitos coletivos
coletivos
Direitos
povosindigenastém
coletivosindispenséveis
Os povos
indígenas têm os direitos coletivos
indispensáveis
existéncia, bem-estar e desenvolvimento integral
para sua existência,
como povos.
povos. Nesse
sentido, os
os Estados
Estados reconhecem
reconhecem ee
como
Nesse sentido,
indigenas àa ação
acéio coletiva;
coletiva;
respeitam o direito dos povos indígenas
a seus sistemas ou instituições
instituicoes jurídicos,
juridicos, sociais,
sociais, políticos
politicos
e econômicos;
economicos; às
as próprias
proprias culturas;
culturas; a professar e praticar
crencas espirituais;
espirituais; a usar suas próprias
proprias línguas
linguas e
suas crenças

IOQIO IO O QO O OI QO IQO QIO
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idiomas; ee aa suas
suas terras,
terras, territórios
territorios ee recursos.
recursos. Os
Os Estados
Estados
idiomas;
promoveréo, com a participação
participacao plena e efetiva dos povos
promoverão,
indigenas, aa coexistência
coexisténcia harmônica
harmonica dos
dos direitos
direitos ee sistemas
sistemas
indígenas,
culturas.
A
dos grupos populacionais e culturas.
V Artigo Vll
▼
Vil
igualdade de gênero
género
Igualdade
1.
1.

indigenas têm
tém direito ao
As mulheres indígenas
reconheclmento, proteção
protecéo e gozo de todos os direitos
reconhecimento,
humanos ee liberdades
liberdades fundamentais
fundamentais constantes
constantes do
do
humanos
Direito Internacional,
lntemacional, livres
livres de
de todas
todas as
as formas
formas de
de
Direito
A discriminação.
discriminagéo.

2.
2.

it

A

-

Os Estados reconhecem que a violência
violéncia contra as
pessoas e os povos indígenas,
indigenas, especialmente contra
as mulheres,
mulheres, impede ou anula o gozo de todos os

direitos humanos
humanos ee liberdades
liberdades fundamentais.
fundamentais.
direitos
3.
3.

Os Estados adotarão
adotarao as medidas necessárias,
necessarias,
em conjunto com os povos indígenas,
indigenas, para
prevenir ee erradicar
erradicar todas
todas as
as formas
formas de
de violência
violéncia
prevenir
discriminacao, em especial contra as mulheres e
e discriminação,
criancas indígenas.
indigenas.
crianças

•
•

10....
10.

V Artigo VIII
Vlll
T

O
indigenas
Direito de pertencer a povos indígenas
As pessoas e comunidades indígenas
indigenas têm
tém o direito de
varios povos indígenas,
indigenas, de acordo
pertencer a um ou a vários
identidade, tradições,
tradicoes, costumes e sistemas de
com a identidade,
pertencimento de cada povo.
povo. Do exercício
exercicio desse direito
nao pode decorrer discriminação
discriminacéo de nenhum tipo.
tipo.
não
T
Y Artigo IX
_ Personaiidade
Personalidade jurídica
juridica

reconhecerao plenamente a personalidade
Os Estados reconhecerão
juridica dos povos indígenas,
indigenas, respeitando as formas de
jurídica
organizacéo indígenas
indigenas e promovendo o exercício
exercicio pleno dos
organização
Declaracao.
direitos reconhecidos nesta Declaração.
V Artigo
Artigo X
X
Repudio àa assimiiação
assimilagéo
Repúdio
1. Os povos indígenas
indigenas têm
tém o direito de manter,
manter,
1.
expressar ee desenvolver
desenvolver livremente
livremente sua
sua identidade
identidade
expressar
aspectos, livre de toda
cultural em todos os seus aspectos,
intencéo externa de assimilação.
assimilacao.
intenção

11
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Y

2. Os Estados não
néo deverão
deveréo desenvolver,
desenvolver, adotar,
adotar, apoiar
2.
ou favorecer política
politica alguma de assimilação
assimilacao dos
indigenas nem de destruição
destruicéo de suas culturas.
culturas.
povos indígenas
V Artigo XI.
Xl.
Protegéo contra o genocídio
genocidio
Proteção
Os povos indígenas
indigenas têm
tém o direito de não
nao ser objeto de
genocidio ou intenção
intencéo de extermínio.
exterminio.
forma alguma de genocídio

Y Artigo
Artigo XII
Xll
▼
racismo, a discriminação
discriminagéio racial,
racial, a
Garantias contra o racismo,
xenofobia ee.-outras.formas-conexas
de intolerância
intoleréncla . 71
xenofobia
outras formas conexas de
indigenas têm
tém too direito de não
nao ser objeto de
Os povos indígenas
racismo, discriminação
discriminacao racial,
racial, xenofobia ou outras formas
racismo,
conexas de
de intolerância.
intolerancia. Os
Os Estados
Estados adotarão
adotarao as
as medidas
medidas
conexas
necessarias para a plena e efetiva
preventivas e corretivas necessárias
protecao desse
desse direito.
direito.
proteção

12 •
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TERCEIRA SEÇÃO:
SEQAO:

A

.

identidade Cultural
Cultural
Identidade

Y Artigo Xiil
Xlll
▼

Direito àa identidade e àa integridade cultural
indigenas têm
tam direito a sua própria
propria
1. Os povos indígenas
patrimonio
identidade e integridade cultural e a seu patrimônio
cultural, tangível
tangivel e intangível,
intangivel, inclusive o histórico
historico
cultural,
e ancestral,
arcestral, bem como àa proteção,
protecao, preservação,
presen/acao,
manutencao
desenvolvimento desse
desse patrimônio
patrimonio
manutenção ee desenvolvimento
cultural para
para sua
sua continuidade
continuidade coletiva
coletiva ee aa de
de seus
seus
cultural
membros,'ee para
para transmiti-lo
transmiti-lo às
as gerações
geracoes futuras;
luturas} ‘
membros,
2. Os Estados oferecerão
oferecerao reparação
reparacao por meio de
eﬁcazes, que poderão
poderao incluir
inclulr a
mecanismos eficazes,
restituicao, estabelecidos juntamente com os povos
restituição,
indigenas, a respeito dos bens culturais,
culturais, intelectuais,
intelectuais,
indígenas,
religiosos e espirituais de que tenham sido privados
sem seu
seu consentimento
consentimento livre,
livre, prévio
prévio ee informado,
informado, ou
ou
sem
violacao de suas leis,
leis, tradições
tradicoes e costumes.
costumes.
em violação
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3. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito a que se reconheçam
reconhecam
vida,
e respeitem todas as suas formas de vida,
cosmovisoes, espiritualidade,
espiritualidade, usos
usos ee costumes,
costumes,
cosmovisões,
tradicoes, formas de organização
organizagao social,
social,
normas e tradições,
economica ee política,
politica, formas
formas de
de transmissão
transmissao do
do
econômica
conhecimento, instituições,
instituicoes, práticas,
praticas, crenças,
crencas,
conhecimento,
valores, indumentária
indumentaria e línguas,
linguas, reconhecendo sua
valores,
inter-relacao, tal como se dispõe
dispoe nesta Declaração.
Declaracao.
inter-relação,
Y Artigo XiV
XIV
T

.
conhecimento, linguagem
llnguagem e comunicação
comunicagao
Sistemas de conhecimento,
indigenas têm
témoò direito de preservar,
preservar, usar,
usar,
1. Os povos indígenas
desenvolver, revitalizar e transmitir a gerações
geracoes futu
futudesenvolver,
ras suas próprias
proprias histórias,
historias, línguas,
linguas, tradições
tradicoes orais,
orais,
ﬁlosofias, sistemas
sistemas de
de conhecimento,
conhecimento, escrita
escrita ee litera
literafilosofias,
tura;
tura; e a designar e manter seus próprios
proprios nomes para
comunidades, indivíduos
individuos e lugares.
lugares.
suas comunidades,

2,

Os Estados adotarão
adotarao medidas adequadas e eficazes
exercicio desse direito com a partici
participara proteger o exercício
pacao plena e efetiva dos povos indígenas.
indigenas.
pação

•0
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3.
3. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito de promover e desen
desencomunicavolver todos os seus sistemas e meios de comunica
cao, inclusive seus próprios
proprios programas de rádio
radio eeteção,
te
levisao, e de ter acesso,
acesso, em pé de igualdade,
igualdade, a todos
levisão,
comunicacao e informação.
informacao. Os
os demais meios de comunicação
tomarao medidas para promover a transmis
transmisEstados tomarão
sao de programas de rádio
radio e televisão
televisao em língua
iingua indí
indisão
gena, especialmente em regiões
regioes de presença
presenca indíge
indigegena,
na. Os Estados apoiarão
apoiarao e promoverão
promoverao a criação
criacao de
na.
radio e televisão
televisao indígenas,
indigenas, bem como
empresas de rádio
informagao e comunicação.
comunicacao.
outros meios de informação
u"

_

4.
4. Os Estados,
Estados, em conjunto com
com os povos indígenas,
indigenas,
envidarao esforços
esforcos para que esses povos possam
envidarão
procompreender e se fazer compreender em suas pró
linguas em processos administrativos,
administrativos, políticos
politicos
prias línguas
judiciais, providenciando-lhes,
providenciando-lhes, caso seja necessá
necessae judiciais,
rio, intérpretes
intérpretes ou
ou outros
outros meios
meios eficazes.
eﬁcazes.
rio,

<3 «•
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Y Artigo
Artigo XV
XV
▼
Educagao
Educação
indigenas, em especial as crian
crian1. Os povos e pessoas indígenas,
gas indígenas,
indigenas, têm
tém direito a todos os níveis
niveis e formas
ças
educacao, sem discriminação.
discriminacao.
de educação,

2. Os Estados e os povos indígenas,
indigenas, em concordância
concordancia
principio de igualdade de oportunidades,
oportunidades, pro
procom o princípio
moverao a redução
redugao das disparidades na educação
educacao
moverão
indigenas e não
nao indígenas.
indigenas.
.
entre os povos indígenas
3.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém o direito de estabelecer e
instituicoes docentes
docentes que
controlar seus sistemas e instituições
educacao em seus próprios
proprios idiomas,
idiomas, em
ministrem educação
consonancia com
com seus
seus métodos
métodos culturais
culturais de
de ensino
ensino
consonância
e aprendizagem.
aprendizagem.

4. Os Estados,
Estados, em conjunto com os povos indígenas,
indigenas,
adotarao medidas eficazes
eﬁcazes para que as pessoas in
inadotarão
digenas, em especial as crianças,
criancas, que vivam fora de
dígenas,
comunidades, possam ter acesso àa educação
educacao
suas comunidades,
em suas próprias
proprias línguas
linguas e culturas.
culturas.
1

•
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5. Os Estados promoverão
promoverao relações
relacoes interculturais har
harmonicas, assegurando nos sistemas educacionais
mônicas,
estatais currículos
curriculos com conteúdo
conteudo que reflita
reﬂita a natu
natumultilingue de suas sociedades,
sociedades,
reza pluricultural e multilíngue
e que incentivem o respeito e o conhecimento das
indigenas. Os Estados,
Estados, em conjun
conjundiversas culturas indígenas.
indigenas, incentivarão
incentivarao a educação
educacao
to com os povos indígenas,
reﬂita as cosmovisões,
cosmovisoes, histórias,
historias,
intercultural que reflita
linguas, conhecimentos,
conhecimentos, valores,
valores, culturas,
culturas, práticas
praticas e
línguas,
povos.
formas de vida desses povos.
6. Os Estados,
Estados, em conjunto com os povos indígenas,
indigenas,
tomarao as medidas necessárias
necessarias e eficazes
eﬁcazes para o
tomarão
exercicio ee cumprimento
cumprimento desses
desses direitos.
direitos.
exercício
T
Y Artigo XVI

Esplritualidade indígena
indlgena
Espiritualidade
1.

indigenas têm
tém o direito de exercer
Os povos indígenas
propria espiritualidade e crenças
crengas e,
e,
livremente sua própria
disso, de praticar,
desenvolver, transmitir
em virtude disso,
praticar, desenvolver,
tradigaes, costumes e cerimônias,
cerimonias, e
e ensinar suas tradições,
realiza-las tanto em público
publico como privadamente,
privadamente,
a realizá-las
individual ee coletivamente.
coletivamente.
individual

17
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2. Nenhum povo ou pessoa será
sera sujeito a pressões
pressoes
imposicoes, ou a qualquer outro tipo de medida
ou imposições,
coercitiva que
que afete
afete ou
ou limite
limite seu
seu direito
direito de
de exercer
exercer
coercitiva
crencas
livremente sua espiritualidade e suas crenças
indigenas.
indígenas.

3. Os povos indígenas
indigenas têm
tém o direito de preservar e
proteger seus lugares sagrados e de ter acesso a

eles, inclusive seus lugares de sepultamento,
sepultamento, a usar
eles,
e controlar suas relíquias
reliquias e objetos sagrados e a
recuperar seus
seus restos
restos humanos.
humanos.
recuperar
7

4_-. Os Estados,
Estados, em conjunto com os povos
povosindigenas,
4.
indígenas,
adotarao medidas eficazes
eﬁcazes para promover o respeito
adotarão
àa espiritualidade e às
as crenças
crencas indígenas
indigenas e proteger

a integridade dos símbolos,
simbolos, práticas,
praticas, cerimônias,
cerimonias,
expressoes e formas espirituais dos povos indígenas,
indigenas,
expressões
em
em conformidade
conformidade com
com oo Direito
Direito Internacional.
lntemacional.

•
•
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T
V Artigo XVII
Famflia indígena
indlgena
Família
1.

A
A família
familia éé oo elemento
elemento natural
natural ee fundamental
fundamental da
da

sociedade. Os povos indígenas
indigenas têm
tém o direito de
sociedade.
preservar, manter
promover seus
seus próprios
proprios sistemas
sistemas
preservar,
manter ee promover
familia. Os Estados reconhecerão,
reconhecerao, respeitarão
respeitarao e
de família.
protegerao as
as diferentes
diferentes formas
formas indígenas
indigenas de
de família,
familia,
protegerão
em
em especial
especial aa família
familia extensa,
extensa, bem
bem como
como suas
suas

uniao matrimonial,
matrimonial, filiação,
ﬁliacao, descendência
descendéncia
formas de união
ee nome
nome familiar.
familiar. Em
Em todos
todos os
os casos,
casos, se
se reconhecerá
reconhecera

e respeitará
respeitara a igualdade de gênero
género e geracional.
geracional.

2.

Em assuntos relativos àa custódia,
custodia, adoção,
adocao, ruptura
do
do vínculo
vinculo familiar
familiar ee assuntos
assuntos similares,
similares, oo interesse
interesse
crianca será
sera considerado primordial.
primordial.
superior da criança
determinacao do interesse superior da criança,
crianca,
Na determinação
tribunals e outras instituições
instituicoes relevantes terão
terao
os tribunais
presente oo direito
direito de
de toda
toda criança
crianca indígena,
indlgena, em
em
presente
comum com
com membros de
de seu
seu povo,
povo, de
de desfrutar
desfrutar
comum
de sua própria
propria cultura,
cultura, de professar e praticar sua
prépria religião
religiao ou de falar sua própria
propria língua
iingua e,
e, nesse
própria
sentido, será
sera considerado o direito indígena
indlgena do povo
sentido,
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vista, direitos e interesses,
interesses,
respectivo e seu ponto de vista,
inclusive as
as posições
posicoes dos
dos indivíduos,
individuos, da
da família
familia ee da
da
inclusive
comunidade.
comunidade.

V Artigo
Artigo XVIil
XVIII
▼
Saude
Saúde
1.

indigenas têm
tém o direito,
direito, de forma coletiva e
Os povos indígenas
individual, de desfrutar do mais alto nível
nivel posslvel
individual,
possível de
saude física,
fisica, mental e espiritual.
espiritual.
saúde

2.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito a seus próprios
proprios
sistemas ee práticas
praticas de
de saúde,
saude, bem
bem como
como ao
ao uso
uso ee àa
sistemas
protecao das
das plantas,
plantas, animais
animals ee minerais
minerals de
de interesse
interesse
proteção
vital, ee de
de outros
outros recursos
recursos naturais
naturals de
de uso
uso medicinal
medicinal
vital,
em suas
suas terras
terras ee territórios
territorios ancestrais.
ancestrais.
em

3.

Os Estados tomarão
tomarao medidas para prevenir e
indigenas sejam
proibir que os povos e as pessoas indígenas
pesquisa, experimentação
experlmentacao
objeto de programas de pesquisa,
biolégica ou médica,
médlca, bem como de esterilização,
esterilizacao,
biológica
sem seu consentimento prévio
prévlo livre e fundamentado.
fundamentado.
indigenas também têm
tém o
Os povos e as pessoas indígenas
direito, conforme seja o caso,
caso, de acesso a seus
direito,
20.

proprios dados,
dados, prontuários
prontuarios médicos
médicos ee documentos
documentos
próprios
de pesquisa conduzida
conduzlda por pessoas e instituições
instltuigoes
publicas ou
ou privadas.
privadas.
públicas
4.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém o direito de utilizar,
utilizar, sem
discriminacao alguma,
alguma, todas as instituições
institulcaes e
discriminação

sen/icos de
de saúde
saude ee atendimento
atendimento médico
médico acessíveis
acessivels
serviços
àa população
populacao em geral.
geral. Os Estados,
Estados, em consulta e
coordenacao com os povos indígenas,
indigenas, promoverão
promoverao
coordenação
praticas interculturais nos serviços
sen/icos
sistemas ou práticas
médicos ee sanitários
sanitarlos prestados
prestados nas
nas comunidades
comunidades
médicos
ind.igenas, .lnclusive
formacao de técnicos
técnlcos ee
Jndígenas,
inclusive a formação
proﬁssionais indígenas
indigenas de
de saúde.
satide.
profissionais
5.
5.

Os Estados garantirão
garantlrao o exercício
exercicio efetivo
efetlvo dos direitos
constantes deste
deste artigo.
artigo.
constantes

V Artigo
Artigo XIX
XIX
T
protegao do meio ambiente
amblente sadio
sadlo
Direito àa proteção
1.

indigenas têm
tam direito a viver em harmonia
Os povos indígenas
amblente sadio,
sadlo, seguro e
com a natureza e a um meio ambiente
sustentavel, condições
condicoes essenciais
essencials para o pleno gozo
sustentável,
vida, a sua espiritualidade e cosmovisão
cosmovlsao
do direito àa vida,
e ao
ao bem-estar
bem-estar coletivo.
coletivo.
e
15100 21.
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2.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito a conservar,
conservar, restaurar
e proteger o meio ambiente
amblente e ao manejo sustentável
sustentavel
de
de suas
suas terras,
terras, territórios
territorios ee recursos.
recursos.

3.

Os povos indígenas
indigenas têm
tam direito a proteção
protecao contra
a introdução,
lntroducao, abandono,
abandono, dispersão,
dispersao, trânsito,
transito, uso
indlscriminado ou depósito
deposito de qualquer material
indiscriminado
perigoso que possa afetar negativamente as
comunidades, terras,
terras, territórios
territorios e recursos indígenas.
indigenas.
comunidades,

4. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito àa conservação
conservacao
protecao do meio ambiente
amblente e da capacidade
e proteção
p'rodutiva~
de suas
suas terras
terras ou
ou territórios
territorios ee recursos.
recursos. Os
Os
produtiva de
deverao estabelecer e executar programas
Estados deverão
de assistência
assisténcia aos povos indígenas
indigenas para assegurar
consen/acao e proteção,
protecao, sem discriminação.
discriminacao.
essa conservação
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QUARTA SEÇÃO:
SEQAO:

organizacao e políticos
politicos
Direitos de organização
Y Artigo
Artigo XX
XX
associagao, reunião,
reuniao, liberdade de
Direitos de associaçào,
expressao ee pensamento
pensamento
expressão
indigenas têm
tém os direitos de associação,
associacao,
1. Os povos indígenas
reuniao, organização
organizacao e expressão,
expressao, e a exercê-los
exercé-los
reunião,
sem interferências
lnterferéncias e de acordo com,
com, entre outros,
outros, sua
cosmovisao, seus valores,
valores, usos,
usos, costumes,
costumes, tradições
tradlcoes
cosmovisão,
ancestrais, crenças,
crengas, espiritualidade e outras práticas
praticas
ancestrais,
culturais.
o
A
‘C '
I 1
culturais.
2. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito de se reunir em seus
espacos sagrados e cerimoniais.
cerimoniais. Para essa
lugares e espaços
ﬁnalidade, terão
terao oo direito
direito de
de usá-los
usa-los ee de
de aa eles
eles ter
ter
finalidade,
livre acesso.
acesso.
livre
3. Os povos indígenas,
indigenas, em especial os que estejam
internacionais, têm
tém direito a
divididos por fronteiras internacionais,
transitar, manter,
contatos, relações
relacoes e
transitar,
manter, desenvolver contatos,
cooperacao direta,
direta, inclusive
inclusive atividades
atividades de
de caráter
carater
cooperação
espiritual, cultural,
cultural, político,
politico, econômico
econémico e social,
social, com
espiritual,
povos.
os membros de seu povo e com outros povos.
•
•
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4.
4. Os Estados adotarão,
adotarao, em consulta e cooperação
cooperacao com
indigenas, medidas efetivas para facilitar o
os povos indígenas,
exercicio e assegurar a aplicação
aplicacao desses direitos.
direitos.
exercício
T
Y Artigo XXI

autogovernanga
Direito àa autonomia ou àa autogovernança
indigenas, no exercício
exercicio de seu direito àa
1. Os povos indígenas,
determinacao, têm
tam direito àa autonomia ou ao
livre determinação,
autogoverno nas
nas questões
questoes relacionadas
relacionadas com
com seus
seus
autogoverno
locals, bem como a dispor de
assuntos internos e locais,
meios para financiar
ﬁnanciar suas funções
funcoes autônomas.
autonomas.
2.

Os povos indígenas
indigenas têm
tam direito a manter e
instituicoes indígenas
indigenas
desenvolver suas proprias
próprias instituições
decisao. Têm
Tém também direito de participar da
de decisão.
decisoes nas questões
questoes que afetam seus
tomada de decisões
Poderao fazê-lo
fazé-lo diretamente ou por meio de
direitos. Poderão
seus representantes,
representantes, de acordo com suas próprias
proprias
normas, procedimentos e tradições.
tradicoes. Têm
Tém ainda direito
normas,
àa igualdade de oportunidades de participar plena e
efetivamente, como povos,
povos, de todas as instituições
instituicoes
efetivamente,
nacionais, e a eles ter acesso,
acesso, inclusive os
e foros nacionais,
orgaos deliberativos.
dellberativos.
órgãos
$00 24"
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T
Y Artigo XXII
jurisdlgao indigena
indlgena
Direito ejurisdição

indigenas têm
tém direito a promover,
promover,
1. Os povos indígenas
desenvolver ee manter
manter suas
suas estruturas
estruturas institucionais
lnstitucionais
desenvolver
e seus próprios
proprios costumes,
costumes, espiritualidade,
espiritualidade, tradições,
tradicoes,
procedimentos, práticas
praticas e,
e, quando existam,
existam,
procedimentos,
costumes ou
ou sistemas
sistemas jurídicos,
juridicos, em
em conformidade
conformidade
costumes
com
com as
as normas
normas internacionais
internacionais de
de direitos
direitos humanos.
humanos.
2.

O direito e os sistemas
sistemas. jurídicos
juridicos indígenas
indigenas serão
serao
reconhecidos e respeitados pela ordem jurídica
juridica
nacional, ,regional=e.internacional.
»~
nacional,
regional e internacional.

3.

Os assuntos referentes a pessoas indígenas
indigenas ou a seus
jurisdlcao de cada Estado
direitos ou interesses na jurisdição
serao conduzidos de maneira a proporcionar aos indí
indiserão
representacao com dignidade
dignldade
genas o direito de plena representação
e igualdade perante a lei. Por conseguinte,
conseguinte, têm
tém direito,
direito,
sem discriminação,
discrlminagao, àa igual proteção
protecao e benefício
beneficio da lei,
lei,
linguistlcos e culturais.
culturais.
inclusive ao uso de intérpretes lingüísticos

4.

Os Estados tomarão
tomarao medidas eficazes,
eﬁcazes, em
indigenas, para assegurar a
conjunto com os povos indígenas,
implementacao deste Artigo.
Artigo.
implementação
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Y Artigo XXIII
▼
Participagao dos
dos povos indigenas
indigenas ee contribuições
contribuigoes dos
dos
Participação
sistemas iegais
legals e de organização
organizagao indigenos
lndlgenos
1. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito àa participação
parliclpacao plena
1.
e efetiva,
efetiva, por meio de representantes por eles eleitos,
eleitos,
em conformidade com suas próprias
proprias instituições,
instltuicoes, na
tomada de
de decisões
decisoes nas
nas questões
questoes que
que afetem
afetem seus
seus
tomada
direitos ee que
que tenham
tenham relação
relacao com
com aa elaboração
elaboracao ee exe
exedireitos
cução
políticas públicas,
cucao de leis,
leis, pollticas
publicas, programas,
programas, planos
pianos e
ações
acoes relacionadas com os assuntos indígenas.
indigenas.
2.
2.

Os
realizarão consultas
boOs Estados
Estados realizarao
consultas ees cooperarão
cooperarao de
de boa-fé com os povos indígenas
indigenas interessados por meio
de suas instituições
instituigoes representativas antes de adotar e
aplicar medidas legislativas ou administrativas que os
afetem,
afetem, a fim
ﬁm de obter seu consentimento livre,
livre, prévio
e
e informado.^'
informado.3’

3 O
O Estado
Estado da
da Colômbia
Colombia afasta-se
afasta-se do
do consenso
consenso aa respeito
respeito do
do Artigo
Artigo
3
XXIII,
XXIII, parágrafo
paragrafo 2,
2, da Declaração
Declaracao dos Povos Indígenas
indigenas da OEA,
OEA,
referente às
as consultas
consultas para
para obter
obter oo consentimento
consentimento prévio,
prévio, livre
livre ee
referente
(...)
(...) - Continúa
Contintia na página
pagina 50
50
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T
V Artigo XXIV
Tratados, acordos e outros pactos construtivos
Tratados,

1.

indigenas têm
tam direito ao reconhecimento,
reconheclmento,
Os povos indígenas
observancia e aplicação
aplicacao dos tratados,
tratados, acordos e ou
ouobservância
tros pactos
pactos construtivos
construtivos concertados
concertados com
com os
os Estados,
Estados,
tros
e
e seus
seus sucessores,
sucessores, em
em conformidade
conformidade com
com seu
seu ver
ver-

dadelro espírito
espirito e intenção,
intencao, de boa-fé,
boa-fé, e a fazer com
dadeiro
que sejam respeitados e acatados pelos Estados.
Estados. Os
dispensarao a devida consideração
consideracao ao enten
Estados dispensarão
indigenas tenham dos tratados,
tratados,
dimento que os povos indígenas
acordos ee outros
outros pactos
pactos construtivos.
construtivos.
acordos
Ii
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2.

Quando as controvérsias
controvérslas não
nao puderem ser resolvidas
entre as
as partes
partes em
em relação
relacao aa esses
esses tratados,
tratados, acordos
acordos
entre

e outros
outros pactos
pactos construtivos,
construtivos, serão
serao submetidas
submetidas aos
aos
e
orgaos competentes,
competentes, inclusive os órgãos
orgaos regionais e
órgãos
internacionais, pelos
pelos Estados
Estados ou
ou pelos
pelos povos
povos indíge
lndigeinternacionais,
nas interessados.
interessados.
nas
3.

Nenhuma disposição
disposicao desta Declaração
Declaracao será
sera interpre
interpretada de
de maneira
maneira que
que prejudique
prejudique ou
ou suprima
suprima os
os direitos
direitos
tada
dos povos indígenas
indigenas que figurem
ﬁgurem em tratados,
tratados, acordos
e
e outros
outros pactos
pactos construtivos.
construtivos.
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QUINTA SEÇÃO
SEQAO
Direitos sociais,
sociais, econômicos
economicos ee de
de propriedade
propriedade
Direitos
T
V Artigo XXV
.
Formas tradicionais
tradicionais de
de propriedade
propriedade ee sobrevivência
sobrevlvéncla
Formas

cultural.
cultural. Direito a terras,
terras, territórios
territorios e recursos
1. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito a manter e fortalecer
sua própria
propria relação
relacao espiritual,
espiritual, cultural e material
com
com suas
suas terras,
terras, territórios
terrltorios ee recursos,
recursos, ee aa assumir
assumir
suas responsabilidades
responsabilidades para
para conservá-los
consen/a-los para
para eles
eles
suas
mesmos e para as gerações
geracoes vindouras.
vindouras.
2.

Os povos indígenas
indigenas têm
tam direito às
as terras e territórios
territorlos
bem como aos recursos que tradicionalmente tenham
ocupado,
ocupado, utilizado
utilizado ou
ou adquirido,
adquirido, ou
ou de
de que
que tenham
tenham
sido proprietários.
proprietarios.

3.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito àa posse,
posse, utilização,
utilizagao,

desenvolvimento ee controle
controle das
das terras,
terras, territórios
territorios
desenvolvimento
e recursos de que sejam proprietários,
proprietarios, em razão
razao
da propriedade
propriedade tradicional
tradicional ou
ou outro
outro tipo
tipo tradicional
tradicional
da
de ocupação
ocupacao ou
ou utilização,
utilizagao, bem
bem como
como àqueles
aqueles que
que
de
tenham adquirido
adquirido de
de outra
outra forma.
forma.
tenham
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4.

Os Estados assegurarão
assegurarao o reconhecimento
reconheclmento e a
protecao jurídica
juridica dessas terras,
terras, territórios
territorios e recursos.
recursos.
proteção
Esse reconhecimento
reconheclmento respeitará
respeitara devidamente os

costumes, as
as tradições
tradicoes ee os
os sistemas
sistemas de
de posse
posse da
da
costumes,
terra dos povos indígenas
indigenas de que se trate.
trate.
5.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito ao reconhecimento
reconheclmento
legal das
das modalidades
modalidades ee formas
formas diversas
diversas ee
legal
particulares de propriedade,
propriedade, posse ou domínio
dominio
de
de suas
suas terras,
terras, territórios
terrltorios ee recursos,
recursos, de
de acordo
acordo

com o ordenamento jurídico
juridlco de cada Estado e os
instrumentos internacionais
internacionais pertinentes.
pertinentes. Os
Estados
instrumentos
Os Estados
estabelecerão
estabelecerao os
os regimes
regimes especiais
especiais apropriados
apropriados para
para
esse reconhecimento
reconheclmento e sua efetiva demarcação
demarcacao ou
titulacao.
titulação.

V Artigo
Artigo XXVI
XXVI
▼
indigenas em isolamento voluntário
voluntario ou em
Povos indígenas
contato inicial
1. Os povos indígenas
indigenas em isolamento voluntário
voluntario ou
em
em contato
contato inicial
inicial têm
tém direito
direito aa permanecer
permanecer nessa
nessa
condicao ee aa viver
viver livremente
livremente ee de
de acordo
acordo com
com suas
suas
condição
culturas.
culturas.
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2.

Os Estados adotarão
adotarao políticas
pollticas e medidas adequadas,
adequadas,
com o conhecimento e a participação
participacao dos povos e
organizacoes indígenas,
indigenas, para reconhecer,
reconhecer,
das organizações
respeitar e proteger as terras,
terras, territórios,
territorlos, o meio
amblente e as culturas desses povos,
povos, bem como sua
ambiente
vida e integridade individual e coletiva.
coletiva.

T
V Artigo
Artigo XXVII
XXVII

Direitos trabalhistas
1. Os povos e as pessoas indígenas
indigenas têm
tam os direitos e
as garantias
garantlas reconhecidas pela legislação
legislacao trabalhista
intsrnacional. Os
nacional e pelo direito trabalhista internacional.
adotarao todas as medidas especiais para
Estados adotarão
prevenir, punir
punir ee reparar
reparar aa discriminação
discriminacao de
de que
que os
os
prevenir,
povos ee as
as pessoas
indigenas sejam
sejam objeto.
objeto.
povos
pessoas indígenas
2.

Os Estados,
Estados, em conjunto com os povos indígenas,
indigenas,

deverao adotar
adotar medidas
medidas imediatas
imediatas ee eficazes
eﬁcazes
deverão
para eliminar práticas
praticas de exploração
exploracao do trabalho
com respeito aos povos indígenas,
indigenas, em especial as
criancas, as mulheres e os idosos indígenas.
indigenas.
crianças,

•t
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Caso 08
os povos indígenas
indigenas não
nao estejam protegidos
eﬁcazmente pelas leis aplicáveis
aplicaveis aos trabalhadores
eficazmente
em geral,
geral, os Estados,
Estados, em conjunto com os povos
indigenas, tomarão
tomarao todas as medidas que possam
indígenas,
ser necessárias
necessarias para:
para:

3.

a.

proteger os trabalhadores e empregados ind
ígenas
indigenas
no que
que se
se refere
refere àa contratação
contratagao em
em condições
condicoes de
de
no
emprego justas
justas ee igualitárias,
igualitarias, tanto
tanto nos
nos sistemas
sistemas
emprego
de
de trabalho
trabalho formais
formals como
como nos
nos informais;
informais;

b.

estabelecer,
estabelecer, aplicar ou melhorar a inspeção
inspecao do
trabalho ee aa aplicação
aplicacao. de
de normas
normas com
com especial
especial
trabalho
atencao, entre
entre outros,
outros, aa regiões,
regioes, empresas
empresas ou
ou
atenção,
Iaborais de que participem trabalhadores
atividades laborais
ou empregados indígenas;
indigenas;

0.

estabelecer,
estabelecer, aplicar ou fazer cumprir as leis
de maneira que tanto trabalhadoras como
indigenas:
trabalhadores indígenas:
i. gozem de
tratamento
tratamento
beneficlos
benefícios

igualdade de oportunidades e de
em todos
todos os
os termos,
termos, condições
condicoes ee
em
de emprego,
emprego, inclusive formação
formacao
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e capacitação,
capacitacao, de acordo com a legislação
legislacao

nacional ee oo Direito
Direito Internacional;
internacional;
nacional
11. gozem do direito de associação,
associacao, do direito
de estabelecer organizações
organizacoes sindicais e de
participar de atividades sindicais,
sindicais, bem como
do direito de negociar de forma coletiva com
empregadores, por
por meio de
de representantes
representantes de
de
empregadores,
sua escolha ou organizações
organizacoes de trabalhadores,
trabalhadores,
inclusive suas
suas autoridades
autoridades tradicionais;
tradicionais;
inclusive

nao estejam sujeitos a discriminação
discriminacao ou assédio
iii. não
por motivos
motlvos de,
de, entre outros,
outros, raça,
raca, sexo,
sexo, origem
orlgem
ou
ou identidade
identidade indígena;
indlgena;
iv. não
nao estejam sujeitos a sistemas de contratação
contratacao
coercitivos, inclusive a escravidão
escravidao por dívidas
dividas
coercitivos,
forcado ou
ou qualquer outra forma de trabalho forçado
obrigatorio, caso
caso este
este acordo
acordo trabalhista
trabalhista tenha
tenha
obrigatório,
orlgem na
na lei,
lei, no
no costume
costume ou
ou em
em um
um pacto
pacto
origem

individual ou coletivo,
coletivo, caso em que o acordo
trabalhista será
sera absolutamente
absolutamente nulo
nulo ee sem
sem valor;
valor;
trabalhista

••
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V.
v. não
nao sejam forçados
forgados a condições
condlcoes de trabalho
saude e segurança
seguranca pessoal;
pessoal;
nocivas para sua saúde
e que estejam protegidos de trabalhos que não
nao

cumpram as
as normas
normas de
de saúde
saude ocupacional
ocupacional ee de
de
cumpram
seguranca; ee
segurança;
vi.
vi. recebam proteção
protecao legal plena e efetiva,
efetiva, sem
discriminacao, quando prestem serviços
sen/icos como
discriminação,
trabalhadores sazonais,
sazonais, eventuais
eventuais ou
ou migrantes,
mlgrantes,
trabalhadores
bem como quando sejam contratados por
empregadores, de
de maneira que
que recebam
recebam os
os
empregadores,
beneficios da legislação
leglslacao e da prática
pratica nacionais,
nacionais,
benefícios
os quais devem ser compatíveis
compativeis com os direito
e
e as
as normas
normas internacionais
lnternacionais de
de direitos
direitos humanos
humanos

para
para essa
essa categoria
categoria de
de trabalhador.
trabalhador.

d.
d.

indigenas e
assegurar que os trabalhadores indígenas
seus empregadores estejam informados sobre os
indigenas segundo as
direitos dos trabalhadores indígenas
normas nacionais
nacionais ee oo Direito
Direito Internacional
lnternaclonal ee as
as
normas

indigenas, e sobre os recursos e ações
acoes de
normas indígenas,
direitos.
que disponham para proteger esses direitos.
4.
4. Os Estados adotarão
adotarao medidas para promover o
emprego das pessoas indígenas.
indigenas.
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T
V Artigo
Artigo XXVIII
XXVIII
A
Protecao do patrimônio
patrimonio cultural e da propriedade
Proteção

intelectual
intelectual
1.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito ao pleno
reconheclmento ee respeito
respeito àa propriedade,
propriedade, domínio,
dominio,
reconhecimento
posse, controle,
controle, desenvolvimento e proteção
protecao de seu
posse,
patrimanio cultural material e imaterial,
imaterial, e propriedade
patrimônio
intelectual, inclusive
inclusive sua
sua natureza
natureza coletiva,
coletiva,
intelectual,
transmitidos por milênios,
milénios, de geração
geracao a geração.
geracao.

2.

Apropriedade intelectual coletiva dos povos indígenas
indigenas

compreende, entre
entre outros,
outros, os
os conhecimentos
conhecimentos e_e
compreende,

expressoes culturais
culturais tradicionais
tradicionais entre
entre os
os quais
quais
expressões
se
se

encontram
encontram

os
os

conhecimentos
conhecimentos

tradicionais
tradicionais

associados aos recursos genéticos,
genéticos, aos desenhos
e aos procedimentos ancestrais,
ancestrais, as manifestações
manifestacoes
culturais, artísticas,
artisticas, espirituais,
espirituais, tecnológicas
tecnologlcas e
culturais,
cientiﬁcas, oo patrimonio
cultural material
material ee imaterial,
imaterial,
científicas,
patrimônio cultural

bem como
como os
os conhecimentos
conhecimentos ee desenvolvimentos
desenvolvimentos
bem
proprios relacionados
relacionados com
com aa biodiversidade
biodlversidade ee aa
próprios
sementes, das plantas
utilidade e qualidades das sementes,
medicinals,
da flora
ﬂora ee da
da fauna.
fauna.
medicinais, da
I«•
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3.

Os Estados,
Estados, com a participação
participacao plena e efetiva dos
povos indígenas,
indigenas, adotarão
adotarao as medidas necessárias
necessarias
para
para que
que os
os acordos
acordos ee regimes
regimes nacionais
nacionais ou
ou inter
internacionais disponham
disponham oo reconhecimento
reconheclmento ee aa proteção
protecao
nacionais
patrimonio cultural e da propriedade
adequada do patrimônio
intelectual associada
associada aa esse
esse patrimônio
patrimanio dos
dos povos
povos in
inintelectual
digenas. Para a adoção
adocao dessas medidas,
medidas, serão
serao reali
realidígenas.
zadas
zadas consultas
consultas destinadas
destinadas aa obter
obter oo consentimento
consentimento

livre, prévio e informado dos povos indígenas.
indigenas.
livre,
▼
V Artigo XXIX

S ~
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t A
1. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito a manter e
determinar
determinar suas
suas próprias
proprias prioridades
prioridades em
em relação
relacao
ao seu desenvolvimento político,
politico, econômico,
econémlco,
social
social ee cultural,
cultural, em
em conformidade
conformidade com
com sua
sua própria
propria
cosmovisão.
cosmovisao. Têm
Tém também direito àa garantia do
proprios meios de subsistência
subsisténcia e
desfrute de seus próprios
desenvolvimento ee aa dedicar-se
dedicar-se livremente
livremente aa todas
todas
desenvolvimento
as
as suas
suas atividades
atividades econômicas.
economicas.

2.

Direito
Direito ao
ao desenvolvimento
desenvolvimento

Esse direito inclui a elaboração
elaboracao das políticas,
politicas, planos,
pianos,
programas ee estratégias
estratégias para
para oo exercício
exercicio de
de seu
seu
programas
36 ..i
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direito ao desenvolvimento e àa implementação
implementacao de
acordo com
com sua
sua organização
organizacao política
politica ee social,
social, normas
normas
acordo
e procedimentos,
procedimentos, e suas próprias
proprias cosmovisões
cosmovisoes e
instituicoes.
instituições.
3.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito a participar ativamente
elaboracao e determinação
determinacao dos programas de
da elaboração
respeitoe,
desenvolvimento que lhes digam respeito
e, na
possivel, administrar esses programas
medida do possível,
mediante suas
suas próprias
proprias instituições.
instituicoes.

4.

Os Estados realizarão
realizarao consultas e cooperarão
cooperarao de
COITI-OS
indigenas interessados por
boa-fé com
os povos indígenas
proprias instituições
instituicoes representativas a
meio de suas próprias
ﬁm de
de obter
obter seu
seu consentimento
consentimento livre
livre ee fundamentado
fundamentado
fim
antes de
de aprovar
aprovar qualquer
qualquer projeto
projeto que
que afete
afete suas
suas
antes
territorios e outros recursos,
recursos, especialmente
terras ou territórios
em relação
relacao ao desenvolvimento,
desenvolvimento, àa utilização
utilizacao ou àa
exploracao de
de recursos
recursos minerais,
minerals, hídricos
hidricos ou
ou de
de outro
outro
exploração
tipo.‘
tipo.4

4 O Estado da Colômbia
Colombia afasta-se do consenso a respeito do Artigo
XXIX,
XXIX, parágrafo
paragrafo 4,
4, da Declaração
Declaracao dos Povos Indígenas
indigenas da OEA,
OEA,

referente às
as consultas
consultas para
para obter
obter oo consentimento
consentimento prévio,
prévio, livre
livre ee
referente
(. . .) - Continua na página
pagina 51
(...)-
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5.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito a medidas
eﬁcazes para reduzir os impactos adversos
eficazes

ecologicos, econômicos,
economicos, sociais,
sociais, culturais
culturais ou
ou
ecológicos,
execucao de projetos de
espirituais decorrentes da execução
desenvolvimento que afetem seus direitos.
direitos. Os povos
indigenas que tenham sido despojados de seus
indígenas
proprios meios
meios de
de subsistência
subsisténcia ee desenvolvimento
desenvolvimento
próprios
têm
tom direito àa restituição
restituicao e,
e, quando não
nao seja possível,
possivel,
àa indenização
indenizaoao justa e equitativa,
equitativa, o que inclui o direito
àa compensação
compensacao por qualquer dano que lhes tenha
execucao de planos,
pianos, programas
sido causado pela execução
oiyprojetos odo”E-stado,
de organismos
organismos financeiros
finanoeiros
ou-projetos
do'Estado, de
lnternacionais ou de empresas privadas.
privadas.
internacionais
T
V Artigo XXX

paz, àa segurança
seguranga e àa proteção
protegao
Direito àa paz,
1. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito àa paz e àa segurança.
seguranca.
2.

Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito ao reconhecimento
reconheclmento
e ao respeito de suas próprias
proprias instituições
instituicoes para a
manutencao
de sua
sua organização
organizacao ee controle
controle de
de suas
suas
manutenção de
comunidades ee povos.
povos.
comunidades
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3.

Os povos indígenas
indigenas têm
tam direito àa proteção
protecao e

seguranca em
em situações
situacoes ou
ou períodos
periodos de
de conflito
conflito
segurança
armado interno
interno ou
ou internacional,
internaclonal, em
em conformidade
conformidade
armado
com
com o0 Direito
Direito Internacional
lntemacional Humanitário.
Humanitario.

4.

Os Estados,
Estados, em cumprimento aos acordos
lnternacionais em que são
sao Partes,
Panes, em especial
internacionais
o
o Direito
Direito Internacional
lntemacional Humanitário
Humanitario ee oo Direito
Direito

lntemacional dos
dos Direitos
Direitos Humanos,
Humanos, inclusive
inclusive aa
Internacional
Quarta Convenção
Convencao de Genebra,
Genebra, de 1949,
1949, relativa
àa proteção
protecao devida às
as pessoas civis em tempo de
guerra^
proteção
guerra, e o0 Protocolo IIll de 1977,
1977, relativo àaprotegao
das
das vítimas
vitimas dos
dos conflitos
conﬂitos armados
armados sem
sem caráter
carater

internaclonal, em
em caso
caso de
de conflitos
conflitos armados,
armados, tomarão
tomarao
internacional,
medidas adequadas
adequadas para
para proteger
proteger os
os direitos
direitos
humanos, as
as instituições,
instituicoes, as
as terras,
terras, os
os territórios
territorios ee os
os
humanos,
indigenas e suas comunidades.
comunidades.
recursos dos povos indígenas
Os
Os Estados:
Estados:

a. Nao
recrutarao crianças
criancas e adolescentes indígenas
indigenas
a.
Não recrutarão
para servir
sen/ir nas
nas forças
forcas armadas
armadas em
em nenhuma
nenhuma
para
circunstancia;
circunstância;

•
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b. Tomarão
Tomarao medidas de reparação
reparacao efetiva devido
b.
a prejuízos
por um
prejuizos ou danos ocasionados por
conflito
conﬂito armado,
armado, juntamente com os povos
indigenas afetados,
afetados, e proporcionarão
proporclonarao os recursos
indígenas
necessarios aa essas
essas medidas;
medidas; ee
necessários
c.
c. Tomarão
Tomarao medidas especiais e efetivas,
efetivas, em
colaboracao com os povos indígenas,
indigenas, para garantir
colaboração
que as mulheres e crianças
criancas indígenas
indigenas vivam
livres de toda forma de violência,
violéncia, especialmente
sexual, e garantirão
garantirao o direito de acesso àa justiça,
justica,
sexual,
, ^
àa proteção
efetiva dos danos
protecao e àa reparação
reparagao efetiva-

causados às
as vítimas.
vitimas.
causados
5.

Não
Nao serão
serao realizadas
realizadas atividades
atividades militares
militares nas
nas

terras ou
ou nos
nos territórios
territorios dos
dos povos
povos indígenas,
indigenas, salvo
salvo
terras
justiﬁcado por uma razão
razao de interesse público
publlco
se justificado
pertinente ou
ou se
se tiver
tiver sido
sido acordado
acordado livremente
livremente
pertinente
com os povos indígenas
indigenas interessados ou se estes o
tiverem solicitado.®
solicitado.5
tiverem

.

5 o
O Estado da Colômbia
Colombia afasta-se a respeito do Artigo XXX,
XXX,

paragrafo 55 da
da Declaração
Declaracao dos
dos Povos
Povos indígenas
indigenas da
da OEA,
OEA, consi
consiparágrafo
Constituicao Polí
Poliderando que conforme o mandato constante da Constituição
(...) - Continúa
Continua na página
pagina 53
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SEXTA SEÇÃO
SEQAO
Disposigoes gerais
gerais
Disposições
T
V Artigo XXXI

it

>

1.
1.

garantlrao o pleno gozo dos direitos civis,
civis,
Os Estados garantirão
politicos, econômicos,
economicos, sociais e culturais dos povos
políticos,
indigenas, bem
bem como
como seu
seu direito
direito de
de manter
manter sua
sua
indígenas,
espiritual, sua tradição
tradicao religiosa
identidade cultural e espiritual,
e sua cosmovisão,
cosmovisao, seus valores e a proteção
protecao de seus
culto, além de todos os direitos
lugares sagrados e de culto,
Declaragao.
humanos constantes da presente Declaração.

2.
2.

Os Estados promoverão,
promoverao, com a participação
participacao
indigenas, a adoção
adocao
plena e efetiva dos povos indígenas,
das medidas legislativas e de outra natureza que
sejam necessárias
necessarias para tornar efetivos os direitos
reconhecidos nesta
nesta Declaração.
Declaragao.
reconhecidos

V Artigo XXXii
XXXII
T
Todos os direitos e liberdades reconhecidos na presente
Declaracao serão
serao garantidos igualmente às
as mulheres e
Declaração
indigenas.
aos homens indígenas.
...
41 ...
.41.

v Artigo
Artigo XXXIII
xxxm
▼
Os povos e pessoas indígenas
indigenas têm
tém direito a recursos efetivos
e adequados,
adequados, inclusive os recursos judiciais expeditos,
expeditos, para
a reparação
reparacao de toda violação
violagao de seus direitos coletivos e
individuals. Os Estados,
Estados, com a participação
participacao plena e efetiva
individuais.
indigenas, disporão
disporao os mecanismos necessários
necessarios
dos povos indígenas,

para oo exercício
exercicio desse
desse direito.
direito.
para
V Artigo XXXIV
)()(XIV
▼
No caso de conflitos e controvérsias com os povos
indigenas, os Estados disporão,
disporao, com a participação
participacao plena
indígenas,
e efetiva desses povos,
mecanismos e procedimentos
povos, mecanismos
justos, equitativos e eficazes
eﬁcazes para sua pronta solução.
solucao. Para
justos,
essa finalidade,
ﬁnalidade, se dispensará
dispensara a devida consideração
consideracao e
reconheclmento aos
aos costumes,
costumes, às
as tradições,
tradicoes, às
as normas
normas ou
ou
reconhecimento
aos sistemas jurídicos
juridicos dos povos indígenas
indigenas interessados.
interessados.

T
V Artigo XXXV
Nada nesta Declaração
Declaracao pode ser interpretado no sentido
limitar, restringir
restrlngir ou negar de maneira alguma os direitos
de limitar,
humanos, ou no sentido de autorizar ação
acao alguma que não
nao
humanos,

42 •
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esteja de
deg acordo com o Direito Internacional
lntemacional dos Direitos
Humanos.
Humanos.
T
V Artigo XXXVI

“
,
exercicio dos direitos enunciados na presente
No exercício
Declaracao, serão
serao respeitados os direitos humanos e
Declaração,
as liberdades
liberdades fundamentais
fundamentais de
de todos.
todos. O
O exercício
exercicio dos
dos
as
Declaragao estará
estara
direitos estabelecidos na presente Declaração
as limitações
limitacoes determinadas por
sujeito exclusivamente às
lei e em conformidade com as obrigações
obrigacoes internacionais
lnternacionais
em matéria de direitos humanos.
humanos. Essas limitações
limltacoes não
nao
serao discriminatórias
discriminlatorias ea serão
serao somente
somente as
as estritamente
estritamante
serão
necessarias para garantir o reconhecimento
reconheclmento e o respeito
necessárias
as liberdades dos demais e para
devidos aos direitos e às
as justas e mais prementes necessidades
necessldades de uma
atender às
sociedade democrática.
democratica.
sociedade
dlsposicoes enunciadas na presente Declaração
Declaracao serão
serao
As disposições
interpretadas de acordo com os princípios
principios da justiça,
justica,
demooracia, do respeito aos direitos humanos,
humanos, da
da democracia,
igualdade, da não
nao discriminação,
discriminacao, da boa governança
governanca e da
igualdade,
boa-fé.
boa-fé.

«•
•
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T
v Artigo
Artigo XXXVII
xxxvlr

indigenas têm
tém direito a receber assistência
assisténcia
Os povos indígenas
ﬁnanceira e técnica dos Estados e por meio da cooperação
cooperacao
financeira
internacional para o gozo dos direitos enunciados nesta
Declaragao.
Declaração.
T
V Artigo XXXVIII
X)()(\IIII

Organizacao dos Estados Americanos,
Americanos, seus órgãos,
orgaos,
A Organização
organismos ee entidades
entidades tomarão
tomarao as
as medidas
necessarias
organismos
medidas necessárias

para promover
promover oo pleno
pleno respeito,
respeito, aa proteção
protecao ee aa aplicação
aplicaoao
para
das disposições
disposicoes constantes desta Declaração
Declaracao e zelarão
zelarao
3

"piorsua
eﬁcacia.
por sua eficácia.

I

'

' I

V Artigo XXXIX
▼
A natureza e o alcance das medidas a serem tomadas para
dar cumprimento àa presente Declaração
Declaracao serão
serao determinadas
espirito e propósito.
proposito.
de acordo com seu espírito

... 44 ....
•
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T
v Artigo
Artigo XL
XL
Nenhuma disposição
disposicao da presente Declaração
Declaracao será
sera
interpretada no sentido de limitar ou prejudicar os direitos
de que gozam os povos indígenas
indigenas na atualidade,
atualidade, ou que
possam vir a gozar no futuro.
futuro.
V Artigo XLI
▼
Declaracao e na Declaração
Declaracao
Os direitos reconhecidos nesta Declaração
Nacoes Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas
indigenas
das Nações
sobrevivéncia,
constituem as normas minimas
mínimas para a sobrevivência,
dignldade e bem-estar dos povos indígenas
indigenas das Américas.
Américas.
dignidade

45
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RODAPE
NOTAS DE RODAPÉ
(...) indígenas,
indigenas, aumentando a participação
participagao deles nos
1 - (...)
processos políticos
politicos nacionais;
nacionais; em
em enfocar
enfocar aa falta
falta de
de
processos
condicoes de vida precárias
precarias nas áreas
areas
infraestrutura e as condições
indigenas, combatendo
combatendo aa violência
violéncia contra
contra mulheres
mulheres ee
indígenas,
indigenas; em promover a repatriação
repatriacao de restos
meninas indígenas;
mortals
cerimoniais; e em colaborar
mortais ancestrais e objetos cerimoniais;
em questões
questoes de direitos de terras e autogovernança,
autogovernanga,
entre muitas outras questões.
questoes. A multitude de iniciativas
em
em andamento
andamento relacionadas
relacionadas com
com esses
esses temas
temas oferece
oferece
consequéncias das ações
acoes
formas de abordar algumas das conseqüências
do passado.
passado. No entanto,
entanto, os Estados Unidos objetam de
Declaracao Americana,
Americana,
modo persistente ao texto desta Declaração
a qual em si
sl mesma não
nao é juridicamente
jurldicamente vinculante e,
e,
portanto, não
nao cria um novo direito e não
nao é uma declaração
declaracao
portanto,
obrigagoes dos Estados membros da Organização
Organizacao
das obrigações
dos Estados Americanos(OEA)
(OEA) nos termos de tratados ou
do direito
direito internacional
internacional consuetudinário.
consuetudinario.
do

$00
•
•
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Os Estados Unidos reiteram sua crença
crenca de longa data em
que a implementação
implementacao da Declaração
Declaracao das Nações
Nagoes Unidas
indigenas (doravante
(doravante a
sobre os Direitos dos Povos Indígenas
“Declaragao da ONU")
ONU”) deve continuar sendo o enfoque da
"Declaração
OEA
membros. Os
OEA ee de
de seus
seus Estados
Estados membros.
Os Estados
Estados membros
membros
da
da OEA
OEA uniram-se
uniram-se aos
aos Estados
Estados membros
membros da
da ONU
ONU na
na
renovacao de
de seus
seus compromissos
compromissos de
de políticas
pollticas no
no tocante
tocante àa
renovação
Declaracao da
da ONU
ONU na
na Conferência
Conferéncia Mundial
Mundial sobre
sobre Povos
Povos
Declaração
indigenas, realizada
realizada em
em setembro
setembro de
de 2014.
2014. As
As iniciativas
iniciativas
Indígenas,
importantes e desafiadoras
desaﬁadoras em andamento no nível
nivel global
para acatar
acatar os
os respectivos
respectivos compromissos
compromissos constantes
constantes
para
da Declaração
da
Declaracao da ONU e do documento resultante
resultantada
Conferéncia Mundial são
sao apropriadamente o enfoque da
Conferência
atencao e recursos dos Estados,
Estados, dos povos indígenas,
indigenas,
atenção
da sociedade civil e das organizações
organizacoes internacionais,
internacionais,
inclusive nas
nas Américas.
Américas. Neste sentido,
sentido, os
os Estados
Estados Unidos
Unidos
inclusive
esforcos diligentes e proativos
planejam continuar seus esforços
tom envidado em estreita colaboração
colaboracao com os povos
que têm
indigenas dos
dos Estados
Estados Unidos
Unidos ee de
de muitos
muitos outros
outros Estados
Estados
indígenas
membros da OEA no sentido de promover a consecução
consecucao
Declaracao da ONU,
ONU, bem como
dos objetivos da Declaração

43
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promover o cumprimento dos compromissos constantes

do documento
documento resultante
resultante da
da Conferência
Conferéncia Mundial.
Mundial. Em
Em
do
conclusao, os
os Estados
Estados Unidos
Unidos reiteram
reiteram sua
sua solidariedade
solidariedade
conclusão,
com as preocupações
preocupacoes expressas pelos povos indígenas
indigenas
paiticipacao plena e efetiva
referentes àa sua falta de participação
nessas negociações.
negoclagoes.
nessas

2 - (...)
(...) empenhado,
empenhado, em plena parceria com seus
2
indigenas, em fazer avançar
avangar a implementação
implementacao
povos indígenas,
Declaracao das Nações
Nacoes Unidas sobre os Direitos
da Declaração
dips Povos Indígenas,
indigenas, de acordo com.
Constituicao
dps
com aa- Constituição
canadense. Por não
nao ter participado substantivamente em
canadense.
negociacoes da Declaração
Declaragao Americana
anos recentes das negociações
indigenas, o Canadá
Canada não
nao
sobre os Direitos dos Povos Indígenas,
condicoes neste momento de assumir uma posição
poslcao
tem condições
com relação
relagao àa redação
redacao proposta para esta declaração.
declaracao. O
Canada está
esta comprometido em continuar trabalhando com
Canadá
nossos parceiros
parceiros na
na OEA
OEA para
para fazer
fazer avançar
avancar as
as questões
questoes
nossos
indigenas nas
nas Américas.
Américas.
indígenas

49

3
3 - (...)
(...) informado das comunidades indígenas
indigenas antes de
adotar e aplicar medidas legislativas ou administrativas
que
que os
os afetem,
afetem, aa fim
ﬁm de
de obter
obter seu
seu consentimento
consentimento livre,
livre,
prévio ee informado.
informado.
prévio

Isso
isso leva em consideração
consideragao o fato de que o ordenamento
juridlco colombiano define
deﬁne o direito de consulta prévia
jurídico

dessas comunidades,
comunidades, de
de acordo
acordo com
com oo Convênio
Convénio N°
N° 169
169
dessas
da Organização
Organizacao Internacional
internacional do Trabalho (OIT).
(OIT). Nesse

sentido, aa Corte
Colte Constitucional
Constitucional Colombiana
Colombiana estabelece
estabelece
sentido,
que
que oo processo
processo de
de consulta
consulta deve
deve ser
ser realizado
realizado "com
“com vistas
vistas

a alcançar
alcancar um acordo ou alcançar
alcancar o consentimento das
comunidades indígenas
indigenas no
no tocante
tocante às
as medidas legislativas
legislativas
comunidades

propostas”. ÉE importante esclarecer que isso não
nao se traduz
propostas".
em um poder de veto das comunidades étnicas àquelas
aquelas
medidas que
que as
as afetem
afetem diretamente,
diretamente, ou
ou seja,
seja, que
que não
nao
medidas
podem ser adotadas sem seu consentimento.
consentimento. Isso
lsso significa
que, ante
ante oo desacordo,
desacordo, devem
devem apresentar
apresentar "fórmulas
“formulas de
de
que,
concertacao ou
ou acordo
acordo com
com aa comunidade".
comunidade”.
concertação

50
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disso, a Comissão
Comissao de Peritos da OIT determinou que
Além disso,
a consulta prévia não
nao implica um direito de vetar decisões
decisoes
estatais, mas é um mecanismo idôneo
idoneo para que os povos
estatais,
indigenas e tribais
trlbais tenham o direito de se expressar e de
indígenas
inﬂuenclar o processo de tomada de decisões.
decisoes.
influenciar
Ante o exposto e entendendo que o enfoque desta
Declaragao com relação
relacao ao consentimento prévio é distinto
Declaração
e poderia eqüivaler
equivaler a um possível
posslvel veto na ausência
auséncia de um
acordo, o que poderia frear processos de interesse geral,
geral, o
acordo,
conteudo deste Artigo é inaceitável
inaceitavel para a Colômbia.
Colombia.
conteúdo
.4. _
.. _

_.,..
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4 - (...)
(...) informado das comunidades indígenas
indigenas antes de
4
aprovar projetos que afetem suas terras ou territórios
territorlos e
outros recursos.
recursos.
outros
lsso leva em consideração
consideracao o fato de que,
que, apesar de o
Isso
Estado colombiano
colombiano ter
ter incorporado
incorporado em
em seu
seu ordenamento
ordenamento
Estado

juridlco uma ampla gama de direitos com o objetivo
jurídico
reconhecer, garantir e tornar exigíveis
exigiveis os direitos e
de reconhecer,
principios constitucionais
constituclonais de
de pluralismo
pluralismo ee diversidade
diversidade
princípios
danacao
ambito da Constituição
Constltuigao
étnica e cultural da
nação no âmbito
Politica, oo reconhecimento
reconheclmento dos
dos direitos
direitos coletivos
coletivos dos
dos
Política,
•
•
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indigenas é regulado por disposições
dlsposicoes jurídicas
juridicas e
povos indígenas
administrativas, em harmonia com os objetivos do Estado
administrativas,
e com princípios
principios tais como função
funcao social e ecológica
ecologica da
propriedade, propriedade
propriedade estatal
estatal do
do subsolo
subsolo ee recursos
recursos
propriedade,
naturais não
nao renováveis.
renovaveis.
naturais

sentido, nestes territórios
territorlos os povos indígenas
indigenas
Neste sentido,
exercem a própria
propria organização
organizacao política,
politica, social e judicial.
judicial.
Por mandato
mandato constitucional,
constitucional, suas
suas autoridades
autoridades são
sao
Por
reconhecldas como
como autoridades
autoridades estatais
estatais públicas
publicas de
de
reconhecidas
caráter
carater especial e,
e, em matéria judicial,
judicial, reconhece-se a
jurisdigao especial indígena,
indlgena avanço
avanco notável
notavel em relação
relacao
jurisdição
com outros países
paises da região.
regiao.
No contexto internacional,
internacional, a Colômbia
Colombia é um país
pals líder
lider
aplicacao das disposições
disposicoes sobre consulta prévia
na aplicação
do Convênio
169 da Organização
Convénio N°
N°169
Organizacao Internacional
internacional do
Trabalho (OIT),
(OIT), do
do qual
qual faz
faz parte
parte nosso
nosso Estado.
Estado.
Trabalho

Entendendo que o enfoque desta Declaração
Declaracao Americana
relativo ao consentimento prévio é distinto e poderia
equivaler a um possível
posslvel veto na exploração
exploracao de recursos
eqüivaler
naturais que
que se
se encontrem
encontrem em
em territórios
territorlos indígenas,
indigenas, na
na
naturais
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auséncia de um acordo,
acordo, o qual poderia frear processos de
ausência
geral, o conteúdo
conteudo deste artigo é inaceitável
inaceitavel para
interesse geral,
a
a Colômbia.
Colombia.
disso, é importante destacar que muitos Estados,
Estados,
Além disso,
Colombia, consagram constitucionalmente
inclusive a Colômbia,
que oo subsolo
subsolo ee os
os recursos
recursos naturais
naturais não
nao renováveis
renovaveis
que
sao propriedade do Estado para conservar e garantir
são
publica em benefício
beneficio de toda a nação.
nacao.
sua utilidade pública
razao, as disposições
dlsposicoes constantes deste Artigo
Por esta razão,
são
sao contrárias
contrarias àa ordem jurídica
juridica interno da Colômbia,
Colombia,
sustentada no
no interesse
interesse nacional.
nacional.
.
sustentada

55 ■- (...)
(...) Colômbia,
Colombia, a Força
Forca Pública
Publica tem a obrigação
obrigacao de
presenca em qualquer lugar do território
territorio nacional
marcar presença
protecao
para oferecer e garantir a todos os habitantes a proteção
vida, honra e bens,
bens, tanto individuais
individuals
e respeito de sua vida,
como coletivos.
coletivos. A
A proteção
protecao dos
dos direitos
direitos das
das comunidades
comunidades
como
indigenas e sua integridade dependem em grande medida
indígenas
seguranga de seus territórios.
territorlos.
da segurança
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assim, na Colômbia
Colombia foram expedidas instruções
instrucoes
Sendo assim,
àa Força
Forga Pública
Publica para dar cumprimento àa obrigação
obrlgacao de
protegao dos
dos povos
povos indígenas.
indigenas. Neste
Neste sentido,
sentido, aa referida
referida
proteção
disposicao da Declaração
Declaracao dos "Povos
indigenas da
disposição
Povos indígenas
OEA contraria o princípio
principio de Necessidade e Eficácia
Eficacia da
Forca Pública,
Publica, impedindo o cumprimento de sua missão
missao
Força
institucional, o que o torna inaceitável
inaceitavel para a Colômbia.
Colombia.
institucional,

t

0 ANEXO
ANEXO II
•
interpretacao da delegação
delegacao da Colômbia
Colombia
Notas de interpretação
NOTA
NOTA DE
DE INTERPRETAÇÃO
INTERPRETAQAO NN° 1
O

Do ESTADO DA COLOMBIA REFERENTE Ao
ARTIGO Vil!
Vlll DA
DA DECLARAÇÃO
DECLARACAO DOS
DOS POVOS
POVOS
ARTIGO
INDIGENAS DA
DA OEA.
OEA.
INDÍGENAS

DO ESTADO DACOLOMBIA REFERENTE AO

relacao a Artigo VIII sobre o Direito a pertencer a po
poCom relação
indigenas, a Colômbia
Colombia declara expressamente que o
vos indígenas,
direito a pertencer a um ou aa, vários
varios povos indígenas,
indigenas, é
indlgena.
regido pela autonomia de cada povo indígena.
O parágrafo
paragrafo anterior baseia-se no Artigo 8,
8, parágrafo
paragrafo 22 do
Convénio 169 da OIT:
OIT: "Esses
“Esses povos deverão
deverao ter o direito
Convênio
instituicoes próprias,
proprias, con
conde conservar seus costumes e instituições

tanto que
que estas
estas não
nao sejam
sejam incompatíveis
incompativeis com
com os
os direitos
direitos
tanto
fundamentais definidos
deﬁnidos pelo sistema jurídico
juridlco nacional nem
com
com os
os direitos
direitos humanos
humanos internacionalmente
internacionalmente reconheci
reconheci-

dos. Sempre que for necessário,
necessario, deverão
deverao ser estabeleci
estabelecidos.
conﬂitos que pos
posdos procedimentos para solucionar os conflitos
aplicagao deste princípio".
principio”.
sam surgir na aplicação
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E importante precisar que na situação
situacao em que uma pessoa
indigenas, ou seja,
seja, quando
compartilhar diversas origens indígenas,
a mãe
mae pertence a uma etnia e o pai
pal a outra (para
(para dar um
exemplo), somente se poderá
podera definir
deﬁnir a pertinência
pertinéncia a um
umnou
exemplo),
ou
indigenas, dependendo das tradições
tradicoes em
outro dos povos indígenas,
contato. Ou seja,
seja, para efeitos de estabelecer a pertinência
peitinéncia
contato.
de um indivíduo
individuo a determinado povo indígena,
indlgena, será
sera preciso
casuistica os padrões
padroes culturais que
examinar de maneira casuística
deﬁnem as relações
relagoes de parentesco,
parentesco, autoridade e adscrição
adscricao
definem
étnica.
étnica.

Nao é o mesmo um caso de contato entre duas tradições
tradlcoes
Não
matrilineares ee um
um contato
contato entre
entre uma
uma tradição
tradicao matrilinear
matrilinear
matrílíneares
e outra patrilinear.
patrilinear. Cumpre igualmente estabelecer a
jurisdicao dentro da qual habita o indivíduo,
individuo, as obrigações
obrigacoes
jurisdição
derivadas do regime de direito constante do foro
proprio, bem como o contexto sociogeográfico
sociogeograﬁco no qual
próprio,
especiflcamente desenvolve
desenvolve suas
suas atividades
atividades cotidianas,
cotidianas,
especificamente

culturais ee políticas.
pollticas.
culturais
Transcreve-se, a seguir,
seguir, o parágrafo
paragrafo a que se refere a nota
Transcreve-se,
anterior:
anterior:

•
•
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T
V Artigo VIII

3
indigenas
Direito a pertencer a povos indígenas
As pessoas e comunidades indígenas
indigenas têm
tém o direito de
varios povos indígenas,
indigenas, de acordo
pertencer a um ou a vários
com a identidade,
identidade, tradições,
tradlcoes, costumes e sistemas de
perlencimento de
de cada
cada povo.
povo. Do
Do exercício
exercicio desse
desse direito
direito
pertencimento
nao pode decorrer discriminação
discriminacao de nenhum tipo.
tipo.
não

l
l
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NOTA DE INTERPRETAÇÃO
INTERPRETAQAO N°
N° 2
2
DO
Do ESTADO
ESTADO DACOLOMBIACOM
DA COLOMBIA COM RELAÇÃO
RELACAO AOS
AOS

ARTIGOS Xili,
Xlll, PARÁGRAFO
PARAGRAFO 2;
2; XVi,
xvi, PARÁGRAFO
PARAGRAFO
ARTIGOS
3;
3; XX,
xx, PARÁGRAFO
PARAGRAFO 2;
2; EE XXXI,
xxxi, PARÁGRAFO
PARAGRAFO 11 DA
DA
DECLARACAO DOS
DOS POVOS
POVOS INDÍGENAS
INDIGENAS DA
DA OEA.
OEA.
DECLARAÇÃO
nocao de lugares e objetos sagrados a que se
No tocante àa noção
referem os Artigos
Arligos XIII,
XIII, parágrafo
paragrafo 2;
2; XVI,
XVI, parágrafo
paragrafo 3;
3; XX,
XX,
paragrafo 2;
2; e XXXI,
X)()(l, parágrafo
paragrafo 1 da Declaração
Declaracao dos Povos
parágrafo
indigenas da OEA,
OEA, o Estado Colombiano declara expres
expresIndígenas
deﬁnigao e regulamentação
regulamentacao dos lugares e
samente que a definição
indigenas serão
serao regidas pelos
objetos sagrados dos povos indígenas
desenvolvimentos alcançados
alcancados no
no plano
piano nacional.
nacional. Dado
Dado
desenvolvimentos
nao existe uma definição
definicao internacionalmente aceita
que não
e que nem o Convênio
Convénio 169 da Organização
Organizacao Internacional
internacional
do Trabalho (OIT),
(OIT), nem a Declaração
Declaragao das Nações
Nacoes Unidas
indigenas fazem referência
referéncia a
sobre os Direitos dos Povos Indígenas
esses termos
termos nem
nem os
os definem.
deiinem.
esses
respeito, a Colômbia
Colombia vem avançando
avancando em uma
A este respeito,
regulamentacao sobre
sobre este
este ponto
ponto que
que contou
contou ee continuará
continuara
regulamentação
paiticipacao dos povos indígenas
indigenas e
a contar com a participação
avancara nesse
nesse propósito,
proposito, de
de acordo
acordo com
com oo ordenamento
ordenamento
avançará

59
59

••• n?f ••

OQIO QCO QIO QU QOIQO IQO Q GO

juridlco colombiano e,
e, quando pertinente,
pertinente, conforme os
jurídico
lnternacionais aplicáveis.
aplicaveis.
instrumentos internacionais
Transcreve-se, a seguir,
seguir, o parágrafo
paragrafo a que se refere a nota
Transcreve-se,
anterior:
anterior:

V Artigo
Artigo XIII
XIII
▼
Direito àa identidade e integridade cultural
2.
2. Os Estados oferecerão
oferecerao reparação
reparacao por meio de
eﬁcazes, que poderão
poderao incluir
inclulr a restituição,
restituicao,
mecanismos eficazes,
estabelecidos juntamente com os povos indígenas,
indigenas,
a respeito dos bens culturais,
culturais, intelectuais,
intelectuais, religiosos
e espirituais de que tenham sido privados sem seu
livre, prévio e informado,
informado, ou em violação
violacao
consentimento livre,
leis, tradições
tradiooes e costumes.
costumes.
de suas leis,
T
V Artigo XVI

indlgena
Espiritualidade indígena
3.
3. Os povos indígenas
indigenas têm
tém o direito de preservar e proteger
eles, inclusive
seus lugares sagrados e de ter acesso a eles,
sepultamento, a usar e controlar suas
seus lugares de sepultamento,
reliquias e objetos sagrados e a recuperar seus restos
relíquias
humanos.
humanos.
•
•
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v Artigo
Artigo XX
xx
T
assoclacao, reunião,
reuniao, liberdade de expressão
expressao
Direito de associação,
e
e pensamento
pensamento
2.
2. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito de se reunir em seus
espacos sagrados e cerimoniais.
cerimoniais. Para essa
lugares e espaços
finalidade, terão
terao oo direito
direito de
de usá-los
usa-los ee de
de aa eles
eles ter
ter livre
livre
finalidade,

acesso.

acesso.

v Artigo
Artigo XXXI
XXXI
▼
1. Os Estados garantirão
garantlrao o pleno gozo dos direitos civis,
civis,
1.
politicos, economicos,
políticos,
econômicos, sociais e culturais dos povos
indigenas,“ bem
bem como
seu direito
direito de
dew manter
manter sua
sua
indígenas,
como seu
espiritual, sua tradição
tradicao religiosa
identidade cultural e espiritual,
cosmovisao, seus valores e a proteção
protecao de seus
e sua cosmovisão,
lugares sagrados
sagrados ee de
de culto,
culto além
além de
de todos
todos os
os direitos
direitos
lugares
humanos constantes da presente Declaração.
Declaracao.
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INTERPRETAQAO N°
N° 3
3
NOTA DE INTERPRETAÇÃO

Do ESTADO DA COLOMBIA REFERENTE Ao
ARTIGO Xlli,
Xlll,__PARAGRAFO
DA DECLARAÇÃO
DECLARACAO DOS
DOS
ARTIGO
PARÁGRAFO 22 DA
POVOS INDÍGENAS
INDIGENAS DA
DA OEA.
OEA.
POVOS
DO ESTADO DA COLOMBIA REFERENTE AO

O Estado da Colômbia
Colombia declara expressamente que o
indigenas de promover e desenvolver
direito dos povos indígenas
comunicacao está
esta
todos seus sistemas e meios de comunicação
sujeito ao cumprimento dos requisitos e procedimentos
vigente.
estabelecidos na normatividade interna vigente.

Transcreve-se, a seguir,
seguir, o parágrafo
paragrafo a que se refere a nota
Transcreve-se,

anterior:
anterior:

3

T
V Artigo
Artigo XIV
XIV

Sistemas de conhecimento,
conhecimento, linguagem
llnguagem e comunicação
comunicacao
3.
3. Os povos indígenas
indigenas têm
tém direito de promover e
desenvolver todos
todos os
os seus
seus sistemas
sistemas ee meios
meios de
de
desenvolver
comunicacao, inclusive seus próprios
proprios programas de
comunicação,
radio e televisão,
televisao, e de ter acesso,
acesso, em pé de igualdade,
igualdade,
rádio
a todos os demais meios de comunicação
comunicacao e informação.
informagao.

53
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Os Estados tomarão
tomarao medidas para promover a
transmissao de
de programas
programas de
de rádio
radio ee televisão
televisao em
em
transmissão
iingua indígena,
ind igena, especialmente em regiões
regioes de presença
presenca
língua
indlgena. Os Estados apoiarão
apoiarao e promoverão
promoverao a criação
criacao
indígena.
de empresas de rádio
radio e televisão
televisao indígenas,
indigenas, bem como
outros meios de
de informação
informacao ee comunicação.
comunicacao.
outros
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Recordando sua resolução 61/178, de 20 de
dezembro de 2006, em que decidiu adiar o exame e
a adoção de medidas sobre a Declaração a fim de
dispor de mais tempo para seguir realizando
consultas a respeito, e decidiu também concluir o
exame da Declaração antes de que terminasse o
sexagésimo-primeiro período de sessões.

Direitos dos Povos Indígenas,

OO__mi
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da presente resolução.

107^ Sessão Plenária
13 de setembo de 2007

Aprova a Declaração das Nações Unidas sobre
08 Direitos dos Povos Indígenas que figura no anexo
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NAÇÕES UNIDAS
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indígenas
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sobre os Direitos dos Povos
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Tomando nota da recomendação que figura na
resolução 1/2 do Conselho dos Direitos Humanos,
de 29 de junho de 2006, na qual o Conselho aprovou
o texto da Declaração das Nações Unidas sobre os
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Declaração das Nações Unidas

A Assembléia Geral,
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Declaração das Nações Unidas sobre os
Direitos dos Povos Indígenas

Anexo
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todos os povos aserem diferentes, a se considerarem diferentes
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constituem patrimônio comum da humanidade,

a diversidade e a riqueza das civilizações e culturas, que
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DBciaraçãe das Nações Unidas sobra os Direitos dos Povoa Indioanas
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Preocupada com o fato de os povos Indígenas terem
sofrido injustiças históricas como resultado,entre outras coisas,
da colonização e da subtração de suas terras, territórios e
recursos, o que lhes tem impedido de exercer,em especial,
seu direito ao desenvolvimento, em conformidade com suas
próprias necessidades e interesses,
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dos seus filhos, em conformidade com os direitos da criança,

Reconhecendo, em particular, o direito das famílias e
comunidades indígenas a continuarem compartilhando a
responsabilidade pela formação, a educação e o bem-estar

Enfatizando a contribuição da desmilitarização das terras
e territórios dos povos indígenas para a paz, o progresso e o
desenvolvimento econômico e social, a compreensão e as
relações de amizade entre as nações e os povos do mundo.

adequada do meio ambiente.

culturas e às práticas tradicionais indígenas contribui para o
desenvolvimento sustentável e eqüitativo e para a gestão
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Reafirmando que, no exercício de seus direitos, os povos
Indígenas devem ser livres de toda forma de discriminação,
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Reconhecendo que o respeito aos conhecimentos, às

com suas aspirações e necessidades,

culturas e tradições e promover seu desenvolvimento de acordo

recursos lhes permitirá manter e reforçar suas instituições,

Convencida de que o controle, pelos povos indígenas,dos
acontecimentos que os afetam e as suas terras, territórios e
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moralmente condenáveis e socialmente injustas.

Afirmando ainda que todas as doutrinas, políticas e
práticas baseadas na superioridade de determinados povos ou
Indivíduos, ou que a defendem alegando razões de origem
nacional ou diferenças raciais, religiosas, étnicas ou culturais,
são racistas, cientificamente falsas, juridicamente Inválidas,

organizando-se para promover seu desenvolvimento político,
econômico,social e cultural, e para pôr fim a todas asformas
de discriminação e de opressão,onde quer que ocorram.
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Afirmando também que todos os povos contribuem para

e a serem respeitados como tais.
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Celebrando o fato de os povos indígenas estarem
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Afirmando que os povos indígenas são iguais a todos os

Estados,

respeitare promover os direitos dos povos indígenas afirmados
em tratados, acordos e outros arranjos construtivos com os

Reconhecendo também a necessidade urgente de
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demais povos e reconhecendo ao mesmo tempo o direito de

territórios e recursos,

sua concepção da vida,especialmente os direitos àssuas terras,

derivam de suas estruturas políticas, econômicas e sociais e de
suas culturas, de suas tradições espirituais, de sua história e de
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Guiada pelos propósitos e princípios da Carta das Nações
Unidase pela ix)a-fé no cumprimenia das obrigações assumidas

A Assembléia Geral,

Reconhecendo a necessidade urgente de respeitar e
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promover os direitos intrínsecos dos povos indígenas, que
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Considerando que os direitos afirmados nos tratados,
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Considerando também que os tratados, acordos e
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associação entre os povos indígenas e os Estados,

representam, servem de base para o fortalecimento da
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Convencida de que o reconhecimento dos direitos dos
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Declaração àea Nações Unidas sobre os Direitos doa Povos Indígenae

Declaração Universal dos Direitos Humanos'^ e o direito

fundamentais reconhecidos pela Carta das Nações Unidas, a
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08 demais povos e indivíduos e têm o direito de não serem

Os povos e pessoas indígenas são livres e iguais a todos

Artigo 2

intemacional dos direitos humanos.
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cooperação com os povos interessados.
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incentivando os Estados a cumprirem e aplicarem
eficazmente todas as suas obrigações para com os povos
indígenas resultantes dos insfrumentos internacionais, em
particular as relativas aos direitos humanos, em consulta e
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Os indígenas têm direito, a título coletivo ou Individual, ao
pleno desfrute de todos os direitos humanos e liberdades

Artigo 1

um espírito de solidariedade e de respeito mútuo:
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boa-fé,

povos indígenas na presente Declaração fomentará relações
harmoniosas e de cooperação entre os Estados e os povos
indígenas, baseadas nos princípios da justiça, da democracia,
do respeito aos direitos humanos,da não-discriminação e da
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continuação,como ideai comum que deve ser perseguido em

Prociama solenemente a Declaração das Nações Unidas
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, cujo texto figura à
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direito internacional.

M

direito à autodeterminação,exercido em conformidade com o

Reconhecendo também que a situação dos povos
Indígenas varia conforme as regiões e os países e que se deve
levar em conta o significado das particularidades nacionais e
regionais e das diversas tradições históricas e culturais,

existência, bem-estar e desenvolvimento integral como povos,

__

Tendo em mente que nada do disposto na presente
Declaração poderá ser utilizado para negar a povo algum seu
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autodeterminação, em virtude do qual estes determinam
livremente sua condição política e buscam livremente seu
desenvolvimento econômico,social e cultural,
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Reconhecendo e reafirmandoc{ue os indivíduos indígenas
têm direito, sem discriminação, a todos os direitos humanos
reconhecidos no direito internacional,e que os povos indígenas
possuem direitos coletivos que são indispensáveis para sua

das Nações Unidas nessa área,

para o desenvolvimento de atividades pertinentes ao sistema

Considerando que a presente Declaração constitui um
novo passo importante para o reconhecimento, a promoção e
a proteção dos direitos e das liberdades dos povos indígenas e
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Reconhecendo que a Carta das Nações Unidas,o Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais^ e o
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos^, assim como a
Declaração e o Programa de Ação de Viena® afirmam a
importância fundamental do direito de todos os povos à

proteção dos direitos dos povos indígenas.
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demais arranjos construtivos, e as relações que estes

Enfatizando que corresponde às Nações Unidas

desempenhar um papel importante e contínuo de promoção e
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caráter internacional,

povos Indígenas são, em algumas situações, assuntos de
preocupação, interesse e responsabilidade intetnacional,e têm

acordos e outros arranjos construtivos entre os Estados e os
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2. Os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em
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liberdade, paze segurança,como povos distintos, e não serão
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Artigo 9

ou nação em questão. Nenhum tipo de discriminação poderá

conformidade com as tradições e costumes da comunidade

pertencerem a uma comunidade ou nação indígena, em
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Os povos e pessoas indígenas têm o direito de

contra eles.
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1. Os indígenas têm direito à vida, à integridade física e
mental, à liberdade e à segurança pessoal.

Artigo 7
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e)Toda forma de propaganda que tenha por finalidade
promover ou incitar a discriminação racial ou étnica dirigida

d)Toda forma de assimilação ou integração forgadas.

de qualquer dos seus direitos.
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Todo indígena tem direito a uma nacionalidade.

Artigo 6
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c)Toda forma de transferência forçada de população que
tenha por objetivo ou conseqüência a violação ou a diminuição
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e cultural do Estado.

subtrair-lhes suas terras, territórios ou recursos.

b) Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência

distintos, ou de seus valores culturais ou desua identidade étnica;
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Os povos indígenas tem o direito de conservar e reforçar
suas próprias instituições polltices,jurídica,econômicas,sociais
e culturais, mantendo ao mesmo tempo seu direito de participar
plenamente,caso o desejem,da vida política, econômica,social
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a)Todo ato que tenha por objetivo ou conseqüência privar
os povos e as pessoas indígenas desua integridade como povos

a prevenção e a reparação de:

2. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para

1. Os povos e pessoas indígenas têm direito a não sofrer
assimilação forçada ou a destruição de sua cultura.
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autodeterminação,têm direito à autonomia ou ao autogovemo
nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais,
assim como a disporem dos meios para financiar suasfunções

Os povos Indígenas, no exercício do seu direito à

Artigo 4
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para outro grupo.
Artigos

de violência, incluída a fransferênciaforçada de crianças do grupo

submetidos a qualquer ato de genocídio ou a qualquer outro ato
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social e cultural.
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Os povos Indígenas têm direito à autodeterminação. Em
virtude desse direito determinam livremente sua condição
política e buscam livremente ^u desenvolvimento econômico,

Artigo 3
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origem ou identidade indígena.

submetidos a nenhuma forma de discriminação no exercício
de seus direitos, que esteja fundada, em particular, em sua
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tecnologias, artes visuais e interpretativas e literaturas.

arqueológicos e históricos, utensílios, desenhos,cerimônias,

presentes e futuras de suas culturas, tais como sítios

manter, proteger e desenvolver as manifestações passadas,

suas tradições e costumes culturais. Isso inclui o direito de
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de utilizar e dispor de seus objetos de culto e de obter a
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conjuntamente com os povos indígenas interessados.

de objetos de culto e restos humanos que possuam, mediante
mecanismos justos, transparentes e eficazes, estabelecidos
08EOO
HwO>C$®C_0UQOE_3nC_UOWC__u m$9Q_C_
DwuﬂDU“
m_BB3
WOCEEMO
mg
@D0>Ol
uk“_ﬂU_aCD9s5UvURQZ
C_

Declaração das Nações Unldes sobre os Direitos dos Povos Indígenas

de informação públicos.

sejam devidamente refletidas na educação pública e nos meios

diversidade de suas culturas, tradições, histórias e aspirações
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1. Os povos indígenas têm direito a que a dignidade e a

Artigo 15
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2. Os Estados procurarãofecilítar o ac^so e/ou a repatriaçâo

cultura e em seu próprio idioma.
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repatriaçâo de seus restos humanos.
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tenham acesso, quando possível, à educação em sua própria

3. Os Estados adotarão medidas eficazes,junto com os
povos indígenas, para que os indígenas, em particular as
crianças, Inclusive as que vivem fora de suas comunidades,

discriminação.
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espirituais e religiosas: de manter e proteger seus lugares
religiosos e culturais e de ter acesso a estes de forma privada;

2. Os indígenas,em particular as crianças, têm direito a

todos os níveis e formas de educação do Estado, sem
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1. Os povos Indígenas têm o direito de manifestar, praticar,
desenvolver e ensinar suas tradições, costumes e cerimônias

Artigo 12

educação em seus próprios idiomas,em consonância com seus
métodos culturais de ensino e de aprendizagem.

controiar seussistemas e instituições educativos,que ofereçam
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costumes.

de que tenham sido privados sem o seu consentimento livre,
prévio e informado, ou em violação às suas leis, tradições e

estabeiecidos conjuntamente com os povos indígenas, em
relação aos bens culturais, intelectuais, religiosos e espirituais

Artigo 14
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1. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer e
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mecanismos eficazes, que poderão Incluir a restituição,

adequados.

necessário, serviços de interpretação ou outros meios

2^ Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir a
proteção desse direito e também para assegurar que os povos
indígenas possam entendere ser entendidos em atos políticos,
jurídicos e administrativos, proporcionando para Isso, quando

pessoas e de mantê-los.
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2. Os Estados proporcionarão reparação por meio de

idiomas, tradições orais, filosofias, sistemas de escrita e
literaturas, e de atribuir nomes às suas comunidades, lugares e

1. Os povos indígenas têm o direito de revitalizar, utilizar,

Artigo 13

desenvolver e transmitir às gerações futuras suas histórias,'
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1. Os povos indígenas têm o direito de praticar e revitalizar

Artigo 11

consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas
interessados e sem um acordo prévio sobre uma indenização
Justa e eqüitativa e, sempre que possível, com a opção do

terras ou territórios. Nenhum traslado se realizará sem o

Os povos indígenas não serão removidos à força de suas
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2. Os Estados adotarão medidas eficazes, em consulta e
cooperação com os povos Indígenas interessados, para
combater o preconceito e eliminar a discriminação, e para
promover a tolerância, a compreensão e as boas relações entre
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^. Os povos indígenas têm o direito de estabelecer seus
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próprios meios de informação,em seus próprios idiomas,e de
ter acesso a todos os demais meios de informação nãoIndígenas,sem qualquer discriminação.
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2. Os Estados adotarão medidas eficazes para assegurar
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2. Os Estados,em consulta e cooperação com os povos
indígenas, adotarão medidas específicas para proteger as

1. Os indivíduos e povos indígenas têm o direito de
desfrutar plenamente de todos os direitos estabelecidos no
direito trabalhista intemaclonai e nacional aplicável.

crianças indígenas contra a exploração econômica e contra todo
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3. As pessoas indígenas têm o direito de não serem

Declaração dea Naçóea Unidas sobra oa Direitos dos Povoa Indígenas
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•couber, medidas especiais para assegurar a melhora contínua

2. Os Estados adotarão medidas eficazes e, quando

saúde e seguridade social.
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submetidas a condições discriminatórias de trabalho,
especialmente em matéria de emprego ou de remuneração.

Artigo 21
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1. Os povos Indígenas têm direito, sem qualquer
discriminação, à melhora de suas condições econômicas e
sociais, especialmente nas áreas da educação, emprego,
capacitação e reconversão profissionais, habitação,saneamento,
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direitos.

e eqüitativa.

subsisfêncla e desenvolvimento têm direito a uma reparaçãojusta

2. Os povos indígenas privados de seus meios de

todas assuas atividades econômicas,tradicionais e de outro tipo.

subsistência e desenvolvimento e de dedicar-se livremente a

seussistemas ou instituições políticas, econômicas e sociais, de
que lhes seja assegurado o desltute de seus próprios meios de
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criança, ou que possa ser prejudicial à saúde ou ao
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social da
criança, tendo em conta sua especial vulnerabilidade e a
importância da educação para o pleno exercício dos seus

trabalho que possa ser perigoso ou interferir na educação da
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1.Os povos indígenastêm o direito de mantere desenvolver

Artigo 20
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Artigo 17

administrativas que os afetem.

povos indígenas interessados, por meio de suas instituições
representativas, a fim de obter seu consentimento livre, prévio e
informado antes de adotar e aplicar medidas legislativas e
020
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deverão incentivar os meios de comunicação privados a
refletirem adequadamente a diversidade cultural indígena.
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que os meios de informação púbiicos reflitam adequadamente
a diversidade cultural indígena. Os Estados, sem prejuízo da
obrigação de assegurar plenamente a liberdade de expressão,
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Os Estados consultarão e cooperarão de boa-fé com os

Artigo 19

procedimentos, assim como de manter e desenvolver suas
próprias instituições de tomada de decisões.
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Artigo 16
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os povos indígenas e todos os demais setores da sociedade.
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Os povos indígenas têm o direito de participar da tomada
de decisões sobre questões que afetem seus direitos, por meio
de representantes por eles eleitos de acordo com seus próprios

Artigo 18
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Declaração.

e portadores de deficiência indígenas na aplicação da presente

necessidades especiais de idosos, mulheres,jovens,crianças
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2. Os Estados adotarão medidas, junto com os povos
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1. Os povos indígenas têm direito a seus medicamentos
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também direito ao acesso,sem qualquer discriminação,a todos
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2. Os indígenas têm o direito de usufruir, por Igual, do

os serviços sociais e de saúde.
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Declaração das Naçôea Unidaa sabre os O/rsftos dos Povoa Indlgertea

mais alto nível possível de saúde física e mental. Os Estados

3. Os Estados assegurarão reconhecimento e proteção

regimes de posse da terra dos povos indígenas a que se refiram.

respeitará adequadamente os costumes, as tradições e os

jurídicos a essasterras, territórios e recursos.Tal reconhecimento

reconhecer e adjudicar os direitos dos povos indígenas sobre

suas terras, territórios e recursos, compreendidos aqueles que
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Os Estados estabelecerão e aplicarão,em conjunto com
os povos indígenas interessados, um processo eqüitativo.
Independente, imparcial, aberto e transparente, no qual sejam
devidamente reconhecidas as leis, tradições, costumes e
regimes de posse da terra dos povos indígenas, para

Artigo 27
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vital do ponto de vista médico. As pessoas indígenas têm

que de outra forma tenham adquirido.
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conservação de suas plantas, animais e minerais de interesse

tradicionais e a manter suas práticas de saúde, incluindo a

possuem em razão da propriedade tradicional ou de outra forma

tradicional de ocupação ou de utilização, assim como aqueles
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Artigo 24

2. Os povos Indígenas têm o direito de possuir, utilizar,

desenvolver e controlar as terras, territórios e recursos que

_wnQO0‘$35
_EQ0OWNE
MNU
$Q_CDOuUE50MU
OMFCQ
_OU_QMEhQ _mgwwﬂ
C0“
OMOMQD
JOONU
_OEOOM$O_Ug_O%Umo_OuU$N_ _S
we
20
wO>MMCQQUE
OE9
O#__O0n_ N‘_Um_N‘_$Q_
_OaM0Hjdtg
_b_2Cg3OO_0C¢>9Q_O>_ E988

instituições.

de participar ativamente da elaboração e da determinação dos
programas de saúde, habitação e demais programas
econômicose sociais que lhes afetem e, na medida do possível,
de administrar esses programas por meio de suas próprias
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Os povos indígenas têm o direito de determinar e elaborar
prioridades e estratégias para o exercício do seu direito ao
desenvolvimento. Em especial, os povos indígenas têm o direito
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Artigo 26
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1. Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e
recursos que possuem e ocupam tradicionalmente ou que
tenham de outra forma utilizado ou adquirido.

gerações futuras.

responsabilidades que a esse respeito incorrem em relação às

possuam ou ocupem e utilizem, e de assumir as

mares costeiros e outros recursos que tradicionalmente

sua própria relação espiritual com as terras, territórios, águas,
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indígenas desfrutem de proteção e de garantias plenas contra
todas asformas de violência e de discriminação.

Indígenas, para assegurar que as mulheres e as crianças
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1. Particular atenção será prestada aos direitos e às
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Os povos indígenas têm o direito de manter e de fortalecer

Artigo 25

progressivamente a plena realização deste direito.

gC®MQWQU
MC®_Q
EOMm20$M®aNO_aO$#o_®‘_:O

Artigo 22

tomarão as medidas que forem necessárias para alcançar
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das condições econômicas e sociais dos povos indígenas.
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Particular atenção será prestada aos direitos e às necessidades
especiais de Idosos, mulheres,jovens, crianças e portadores
de deficiência Indígenas.
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Os povos indígenas terão direito de participar desse processo.
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tomados, ocupados, utilizados ou danificados sem seu

forma ocupavam ou utilizavam,e que tenham sido confiscados,
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discriminação.

proteção do melo ambiente e da capacidade produtiva de suas
terras ou territórios e recursos. Os Estados deverão estabelecer
e executar programas de assistência aos povos indígenas para
assegurar essa conservação e proteção, sem qualquer
N
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Deoieraçãe daa Nmçõea Unidaa eabra os Direitas doe Fovoa Indígenas

ou a utilização de suas terras ou territórios e outros recursos.

elaborar as prioridades e estratégias para o desenvolvimento
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1. Os povos indígenas têm o direito de determinar e de

Artígo 32
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povos,sejam devidamente aplicados.

direitos.

2.Em conjunto com os povos indígenas,os Estados adotarão
medidas eficazes para reconhecere proteger o exercício desses

_ wQ_ Q_ O

3. Os tstados também adotarão medidas eficsizes para
garantir,conforme seja necessário,que programas de vigilância,
manutenção e restabelecimento da saúde dos povos indígenas
afetados por esses materiais, elaboradoseexecutados por esses

proteger e desenvolver sua propriedade intelectual sobre o
mencionado patrimônio cultural, seus conhecimentos
tradicionais e suas expressões culturais tradicionais.

interpretativas. Também têm o direito de manter, controlar,

desenhos,os esportes e jogos tradicionais e as artes visuais e

tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologiase
culturas, compreendidos os recursos humanos e genéticos, as
sementes,os medicamentos,o conhecimento das propriedades
da fauna e da flora, as tradições orais, as literaturas, os

conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais
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consentimento livre, prévio e informado.

2. Os Estados adotarão medidas eficazes para garantir
que não se armazenem,nem se eliminem materiais perigosos
nas terras ou territórios dos povos indígenas, sem seu
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1. Os povos indígenas têm o direito de manter, controlar,
proteger e desenvolver seu patrimônio cultural, seus
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reparação adequada.
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atividades militares.

Artigo 31

representativas, antes de utilizar suas terras ou territórios para

indígenas interessados, por meio de procedimentos apropriados
e, em particular, por intermédio de suas instituições

2. Os Estados realizarão consultas eficazes com os povos

por estes solicitadas.
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Artigo 29

2. Salvo se de outro modo livremente decidido pelos povos
interessados, a indenização se fará sob a forma de terras,
territórios e recursos de igual qualidade, extensão e condição
jurídica, ou de uma indenização pecuniária ou de qualquer outra

consentimento livre, prévio e informado.

livremente decididas com os povos indígenas interessados,ou
__OO_
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territórios e recursos que possuíam tradicionalmente ou de outra

uma indenização justa, imparcial e eqüitativa, pelas terras,'

1. Os povos indígenas têm direito à reparação, por meios
que podem incluir a restituição ou,quando isso não for possível,

1. Não se desenvolverão atividades militares nas terras ou
territórios dos povos indígenas,a menos que essas atividades
sejam justificadas por um interesse público pertinente ou
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Artigo 30
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tradicionalmente possuem,ocupam ou de outra forma utilizem.
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espiritual.
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conformidade com seus próprios procedimentos.
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Dmalaração dea Neçõea Unidas sobra os Direitos doa Povoa Indlganas
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responsabilidades dos indivíduos para com suas comunidades.

técnica dos Estados e por meio da cooperação internacional
para o desfrute dos direitos enunciados na presente Declaração.
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Os povos indígenas têm direito a assistência financeira e

Artigo 39

legislativas, para alcançar os fins da presente Declaração.
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Os povos indígenas têm o direito de determinar as

Artigo 35
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humanos.
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Os Estados, em consulta e cooperação com os povos
indígenas, adotarão as medidas apropriadas,incluídas medidas

Artigo 38
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conformidade com as normas internacionais de direitos

arranjos construtivos.

2. Nada do disposto na presente Declaração será
interpretado de forma a diminuir ou suprimir os direitos dos
povos indígenas que figurem em tratados, acordos e outros
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próprios costumes,espiritualidade, tradições, procedimentos,
práticas e,quando existam,costumes ou sistemajurídicos,em

desenvolver e manter suas estruturas institucionais e seus

Os povos indígenas têm o direito de promover,

Artigo 34

tratados, acordos e outros arranjos construtivos.

Estados ou seus sucessores sejam reconhecidos,observados
e aplicados e de que os Estados honrem e respeitem esses

acordos e outros arranjos construtivos concluídos com os
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estruturas e de eleger a composição de suas instituições em

2. Os povos indígenas têm o direito de determinar as

a cidadania dos Estados onde vivem.
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1. Os povos Indígenas têm o direito de que os tratados,

Artigo 37
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própria identidade ou composição conforme seus costumes e
tradições. Isao não prejudica o direito dos indígenas de obterem

e garantir a aplicação desse direito.

2. Os Estados,em consulta e cooperação com os povos
indígenas, adotarão medidas eficazes para facilitar o exercício
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■ 1. Os povos indígenas têm o direito de determinar sua

Artigo 33

nocivas nos planos ambiental, econômico, social, cultural ou

adotadas medidas apropriadas para mitigarsuasconseqüências

povos através das fronteiras.
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a reparação justa e eqüitativa dessas atividades, e serão

3. Os Estados estabelecerão mecanismos eficazes para

atividades de caráter espiritual, cultural, político, econômico e
social,com seus próprios membros,assim como com outros

desenvolver contatos, relações e cooperação, incluindo

1. Os povos indígenas,em particular os que estão divididos
por fronteiras internacionais, têm o direito de manter e

QW
ODFQ

consentimento livre e informado antes de aprovar qualquer
projeto que afete suas terras ou territórios e outros recursos,
particularmente em relação ao desenvolvimento, à utilização
ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de outro tipo.

Artigo 36
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2. Os Estados celebrarão consultas e cooperarão de boafé com os povos indígenas interessados, por meio de suas
próprias instituições representativas, a fim de obter seu
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Os povos indígenas têm direito a procedimentos justos o

normase ossistemasjurídicos dos povos indígenas inter^sados
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estabelecidos os meios para assegurar a participação dos
povos indígenas em relação aos assuntos que lhes afetem.

cooperação financeira e da assistência técnica. Serão
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constituem as normas mínimas para a sobrevivência, a
dignidade e o bem-estar dos povos indígenas do mundo.

Os direitos reconhecidos na presente Declaração

presente Deciaração.

Artigo 43

Estados, promoverão o respeito e a plena aplicação das
disposições da presente Declaração e zelarão pela eficácia da

especializados, particularmente em nível local, bem como os

Permanente sobre Questões Indígenas, e organismos
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democrática.

aos direitos e ás liberdades dos demais e para satisfazer as
justas e mais urgentes necessidades de uma sociedade

necessárias para garantir o reconhecimento e o respeito devidos

exclusivamente às limitações previstas em lei e em
conformidade com as obrigações internacionais em matéria
de direitos humanos. Essas limitações não serão
discriminatórias e serão somente aquelas estritamente

estabelecidos na presente Declaração estará sujeito

Declaração, serão respeitados os diretos humanos e as
liberdades fundamentais de todos. O exercício dos direitos
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2, No exercício dos direitos enunciados na presente

soberanos e independentes.

a integridade territorial ou a unidade política de Estados

entendido no sentido de autorizar ou defomentar qualquer ação
direcionada a desmembrar ou a reduzir, total ou parcialmente,

de realizar um ato contrário à Carta das Nações Unidas ou será

ou pessoa qualquer direito de participar de uma atividade ou
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As Nações Unidas, seus órgãos, incluindo o Fórum

Artigo 42
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1. Nada do disposto na presente Declaração será
interpretado no sentido de conferir a um Estado, povo. grupo

Artigo 46
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Deciaração mediante a mobilização, especialmente, da

Os órgãos e organismos especiaiizados do sistema das
Nações Unidas e outras organizações intergovernamentais
contribuirão para a plena realização das disposições da presente

Artigo 41

Nada do disposto na presente Declaração será
interpretado no sentido de reduzirou suprimir os direitos que os
povos indígenas têm na atualidade ou possam adquirir no futuro.

Artigo 45
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e as normas intemacionais de direitos humanos.

homem e a mulher indígenas.

na presente Declaração são garantidos igualmente para o
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devidamente em consideração os costumes,as tradições, as

outras partes e a uma decisão rápida sobre essas cxíntnovérsias,
assim como a recursos eficazes contra toda violação de seus
direitos individuais e coletivos. Essas decisões tomarão
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Todos os direitos e as liberdades reconhecidos
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eqüitativos para a solução de controvérsias com os Estados ou

Artigo 44

GUQZ
O_U
OEOQQU
NCmam
mgOmowp_wgm_aO0DOOC092$
U0U
30_
£0USUw
_W0a_ ®w_OC_N_E0JUt0wO>OQ
®g_mEQ
_ME_OC3M_UWMO_UwgUQ__OLBE
E_MCDO®
UQCM_U_ _mJ_ﬂ

19

OWgg‘

Artigo 40

_C O O OI QO O I O UwQIO O IQO § .IOC OG‘

_MO_“ ﬂ_ O E®U

®
QO‘WOU
_UMQCQU
OUm
Q8'_mCO>___8D_OQC_ _MCE®D_ UC_

3. As disposições enunciadas na presente

boa governança e da boa-fé.

princípios da justiça, da democracia, do respeito aos
direitos humanos, da igualdade, da não-discriminação, da

Declaração serão interpretadas em conformidade com os
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'Ver a resolução 2200 A (XXI), anexo.
'A/CONF.157/24 (Parte I), cap. IH.
'Resolução 217 A (III).
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Dispﬁe sobre o
0 Estatuto do índio.
Indio.
Dispõe

0
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
REPUBLICA , faço
faco saber que o Congresso Nadonal
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Lei:
TITULO II
TÍTULO
Dos
Dos Princípios
Princlpios e Definições
Deﬁnigﬁes

Art. r
Art.
1° Esta Lei regula a situação
situacéo jurídica
juridica dos fndios
lndios ou silvícolas
silvlcolas e das comunidades indígenas,
indigenas, com o0 propósito
proposito de

preservar a sua cultura
culture e integrá-los,
integré-los, progressiva
progressive e harmoniosamente,
harmoniosamente, àa comunhão
comunhéo nacional.
nacional.

Parégrafo único.
Llnico. Aos índios
lndios e às
as comunidades Indígenas
lndlgenas se estende a proteção
protecao das leis do País,
Pals, nos mesmos
Parágrafo
tennos em que se aplicam aos demais brasileiros,
brasileiros, resguardados os usos,
usos, costumes e tradições
tradigﬁes indígenas,
indigenas, bem como as
termos
condigoes peculiares
reconhecidas nesta
nesta Lei.
Lei.
condições
peculiares reconhecidas

Art.
Art. 2
2° Cumpre àa União,
Uniéo, aos Estados e aos Municípios,
Municlpios, bem como aos órgãos
organs das respectivas administrações
administracoes
indiretas, nos limites
Iimites de sua competência,
competéncia, ipara
protecéo das comunidades indígenas
lndlgenas e a preservação
preservagao dos seus
indiretas,
para a proteção
direitos:
direitos:
Indios os benefícios
beneficios da legislação
legislacéo comum,
comum, sempre que possível
posslvel a sua aplicação;
aplicacéio;
1I - estender aos índios

II - prestar assistência
nacional;
assisténcia aos índios
Indios e às
as comunidades indígenas
indigenas ainda não
nao integrados àa comunhão
comunhéo nacional;
Ill - respeitar,
respeitar, ao proporcionar aos índios
indios meios para o0 seu desenvolvimento,
desenvolvimento, as peculiaridades inerentes àa sua
III
cnndigéo;
condição;

V

IV - assegurar aos índios
lndios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e subsistência;
subsisténcia;

V - garantir aos índios
lndios a permanência
permanéncia voluntária
voluntaria no seu habitat,
habitat , proporcionando-lhes ali
all recursos para seu
desenvolvimento ee progresso;
progresso;
desenvolvimento

VI - respeitar,
respeitar, no processo de Integração
integracéo do índio
lndio àa comunhão
oomunhao nacional,
nacional, a coesão
coeséo das comunidades indígenas,
indigenas, os
seus valores culturais,
culturais, tradições,
tradicoes, usos e costumes;
costumes;

VII
executar, sempre que possível
posslvel mediante a colaboração
colaboracéo dos índios,
lndios, os programas e projetos tendentes a
Vil - executar,
beneﬁciar as comunidades indígenas;
indigenas;
beneficiar

VIII - utilizar a cooperação,
cooperacéio, o espírito
espirito de iniciativa e as qualidades pessoais do índio,
indio, tendo em vista a melhoria de
condicoes de vida e a sua integração
integragéo no processo de desenvolvimento;
desenvolvimento;
suas condições

IX - garantir aos índios
indios e comunidades indígenas,
indigenas, nos termos da Constituição,
Constituigéo, a posse permanente
pennanente das terras que
habitam, reconhecendo-lhes o
0 direito ao usufmto
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras
habitam,
existentes;
existentes;

X - garantir aos índios
indios o pleno exercício
exercicio dos direitos civis e políticos
politicos que em face da legislação
Iegislagéo lhes couberem.
couberem.
Paragrafo único.
Linico. (Vetado).
(Vetado).
Parágrafo
Art. 3° Para os efeitos de lei,
Iei, ficam
ﬁcam estabelecidas as definições
deﬁnigﬁes a seguir discriminadas:
discriminadas:
Art.
lndio ou Silvícola
Silvicola - É
E lodo
todo indivíduo
individuo de origem e ascendência
ascendéncia pré-colombiana que se identifica
identiﬁca e é identificado
identiﬁcado
I - índio
caracterlsticas culturais o0 distinguem
distlnguem da sociedade nacional;
nacicnal;
como pertencente a um grupo étnico cujas características
indlgena ou Grupo Tribal - É
E um conjunto de famílias
familias ou comunidades índias,
indias, quer vivendo em
liII - Comunidade Indígena
relacéo aos outros setores da comunhão
comunhao nacional,
nacional, quer em contatos intermitentes
intemﬂtentes ou
estado de completo isolamento em relação
permanentes, sem
sem contudo
contudo estarem
estarem neles
neles integrados.
integrados.
permanentes,
Art
4° Os
Os índios
indios são
sao considerados:
considerados:
Art 4°
3' ttp:IIwww.planaIto.gov.br/cclviI_03/leIsIL6001.htm
http://www.planalio.gov.br/ccivil_03/lels/L6001.htm

DO IO IO IO IUCOQ O UO QIO Q OQ O I

I

^/g
1/9

.4

2/04/2018
12/04/2018

L6001
L6001

II -- Isolados
lsolados -- Quando
Quando vivem
vivem em
em grupos
grupos desconhecidos
desconhecidos ou
ou de
de que
que se
se possuem
possuem poucos
poucos ee vagos
vagos informes
informes através
através de
de

contatos eventuais
eventuais com
com elementos
elementos da
da comunhão
comunhao nacional;
nacional;
contatos
IIll -- Em
Em vias
vias de
de integração
integracao -- Quando,
Quando, em
em contato
contato intermitente
intermitente ou
ou permanente
pennanente com
com grupos
grupos estranhos,
estranhos, conservam
conservam
menor ou
menor
ou maior
maior parte
parte das
das condições
condicoes de
de sua
sua vida
vida nativa,
native, mas
mas aceitam
aceitam algumas
algumas práticas
praticas ee modos
modos de
de existência
existéncia comuns
comuns
aos demais setores da comunhão
próprio sustento;
comunhao nacional,
nacional, da qual vão
vao necessitando cada vez mais para o
0 proprio
sustento;
III
Ill -- Integrados
integrados - Quando incorporados
inoorporados àa comunhão
comunhéo nacional e reconhecidos no pleno exercido
exercicio dos
dos direitos civis,
civis,

ainda
ainda que
que conservem
conservem usos,
usos, costumes
costumes ee tradições
tradicoes característicos
caracteristicos da
da sua
sua cultura.
cultura.
TÍTULO
TITULO il||

‘

Dos Direitos
Direitos Civis
Civis e
e Políticos
Politicos
Dos
CAPÍTULO
CAPITULO I|
Dos
Dos Princípios
Principios
Art. 5®
artigos 145
da Constituição
Federal, relativas
Art.
5° Aplicam-se
Aplicam-se aos
aos índios
indios ou
ou siivfcolas
silvlcolas as
as normas
normas dos
dos artiggs
145 ee 146.
146,_da
ConstituicQFederal,
relativas àa

nacionalidade ee àa cidadania.
cidadania.
nacionalidade

Parágrafo
políticos pelo
Paragrafo único.
unico. O
O exercício
exercicio dos
dos direitos civis
civis ee politicos
pelo índio
indio depende
depende da
da verificação
veriﬁcacao das
das condições
condicoes especiais
especiais
legislacao pertinente.
pertinente.
estabelecidas nesta Lei e na legislação

Art.
Art. 6°
6° Serão
Serao respeitados os usos,
usos, costumes e tradições
tradicoes das comunidades indígenas
indigenas e seus efeitos,
efeitos, nas relações
relacoes de
familia, na ordem de sucessão,
sucessao, no regime de propriedade e nos atos ou negócios
negocios realizados entre índios,
indios, saivo
salvo se
fam^ia,
optarem
optarem pela
pela aplicação
aplicacéo do
do direito
direito comum.
comum.

Parégrafo único.
unico. Aplicam-se
as normas
normas de
de direito
direito comum
comum às
as relações
relacﬁes entre
entre índios
indios não
nao integrados
integrados ee pessoas
pessoas
Parágrafo
Aplicam-se as
estranhas àa comunidade
comunidade indígena,
indlgena, excetuados
excetuados os
os que
que forem
forem menos
favoraveis aa eles
eles ee ressalvado
ressalvado o
0 disposto
disposto nesta
nesta Lei.
Lei.
estranhas
menos favoráveis
CAPÍTULO
CAPITULO lill
Da
Do Asíiistêncio
Aseisténcia ou
ou Tirtel»
Tut-=.la

.

Art.
Art. 7®
7° Os índios
indios e as
as comunidades indígenas
indigenas ainda não
nao integrados àa comunhão
comunhéo nacional ficam
ﬁcam sujeito ao regime

tutelar
tutelar estabelecido
estabelecido nesta
nesta Lei.
Lei.

§ 1®
1° Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber,
couber, os principios
§
princípios e normas da tutela de direito
comum, independendo,
independendo, todavia,
todavia, o exercício
exercicio da tutela da especialização
especializacao de bens imóveis
iméveis em hipoteca legal,
legal, bem como da
comum,
prestacéo de
de caução
caucéo real
real ou
ou fidejussória.
ﬁdejussdria.
prestação

§ 2®
2° Incumbe
lncumbe aa tutela
tutela àa União,
Uniao, que
que aa exercerá
exerceré através
através do
do competente
competente órgão
érgﬁo federai
federal de
de assistência
assisténcia aos
aos siivícolas.
silvicolas.
§
Art.
Art. 8®
8° São
Sao nulos os atos praticados
pratlcados entre o0 índio
indio não
nao integrado e qualquer pessoa estranha àa comunidade Indígena
indlgena
quando não
nao tenha havido assistência
assisténcia do órgão
érgéo tutelar competente.
competente.

Paragrafo único.
unico. Não
N50 se
se aplica
aplica aa regra
regra deste
deste artigo
artigo no
no caso
caso em
em que
que oo índio
indio revele
revele consciência
consciéncia ee conhecimento
conhecimento do
do
Parágrafo
ato
praticado, desde
ato praticado,
desde que
que não
nao lhe
Ihe seja
seja prejudicial,
prejudicial, ee da
da extensão
extenséo dos
dos seus
seus efeitos.
efeitos.
Art.
Art. 9° Qualquer índio
indio poderá
podera requerer ao Juiz competente a sua liberação
liberacéo do regime tutelar previsto nesta Lei,
Lei,
civil, desde que preencha os requisitos seguintes:
seguintes:
investindo-se na plenitude da capacidade dvil,
II -- idade
idade mínima
mlnima de
de 21
21 anos;
anos;

IIll - conhecimento da língua
llngua portuguesa;
portuguesa;

habilitacéo para o exercício
exercicio de atividade útil,
litil, na comunhão
comunhéo nacional;
nacional;
III - habilitação
IV
IV -- razoável
razoével compreensão
compreensao dos
dos usos
usos ee costumes
costumes da
da comunhão
comunhéo nacional.
nacional.

Paragrafo único.
lflnico. O Juiz decidirá
decidira após
apos instrução
instrucéo sumária,
suméria, ouvidos o órgão
orgiio de assistência
assisténcia ao índio
indio e o Ministério
Parágrafo
Publico, transcrita
transcrlta a sentença
sentence concessiva
conoessiva no regisfro
registro civil.
civil.
Público,

GODI OQ IO QOI QO IDOQ OQ QO

Art.
Art. 10.
10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado,
lnteressado, o órgão
orgéo de assistência
assisténcia poderá
podera
indio, mediante declaração
declaracéo formal,
formal, a condição
condicéo de integrado,
integrado, cessando toda restrição
restricéo à
a capacidade,
capacidade, desde
reconhecer ao índio,
que, homologado
judicialmente oo ato,
ato, seja
seja inscrito
inscrito no
no registro
registro civil.
civil.
que.
homologado judicialmente
D’tto :I/www.nlanalto.oov.brIcciviI 03/Íels/L6001
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Art.
11. Mediante decreto do Presidente da República,
Republica, poderá
podera ser declarada a emancipação
emancipagéo da comunidade
Art. 11.
indlgena e de seus membros,
membros, quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos
indígena
membros do grupo e comprovada,
comprovada, em inquérito realizado pelo ór^ão
orgao federal competente,
competente, a sua plena Integração
integracéo na
comunhão
comunhao nacional.
nacional.

Paragrafo único.
unico. Para os efeitos do disposto neste artigo,
artigo, exigir-se-á
exigir-se-a o0 preenchimento,
preenchimento, pelos requerentes,
requerentes, dos
Parágrafo

9°.
requisitos estabelecidos no artigo 9^

CAPlTULO III|||
CAPÍTULO
Do Registro Civil

Art. 12. Os nascimentos e obitos, e os casamentos civis dos lndios nao integrados, serao registrados de acordo com

1^"comum,
nascimentos
óbitos,
e os casamentos civis
dos índios não
Integrados, serão
registrados de acordo
com
legislagéo comum,
peculiaridades de sua condição
condicao quanto à
a qualificação
qualiﬁcacéo do nome,
nome, prenome e filiação.
ﬂliacéo.
a legislação
atendidase as
Paraigrafo único.
unico. O registro civil será
sera feito a pedido do interessado ou da autoridade administrativa
administrative competente.
competente.
Parágrafo

^ Art.
próprios, no órgão
Art. 13.
13. Haverá
Havera livros
Iivros proprios,
organ competente de
dc assistência,
assisténcia, para o registro administrativo
administrative de nascimentos e
dbitos dos índios,
indios, da cessação
cessacao de sua incapacidade e dos casamentos contraídos
contraidos segundo os costumes tribais.
tribais.
óbitos
Parégrafo único.
unico. O registro administrativo
administrative constituirá,
constituira, quando couber documento hábil
hébil para proceder ao registro civil
Parágrafo
do ato correspondente,
correspondente, admitido,
admitido, na falta deste,
deste, como meio subsidiário
subsidiario de prova.
prova.

CAPITULO IV
IV
CAPÍTULO
Das Condições
Condicoes de
de Trabalho
Trabalho
Das
Art. 14.
14. Não
Nao haverá
havera discriminação
discriminagéo entre trabalhadores indígenas
ind igenas e os demais trabalhadores,
trabalhadores, aplicando-se-lhes
Art.
previdéncia social.
social.
todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência
Paragrafo único.
unico. É
E permitida a adaptação
adaptacao de condições
condicoes de trabalho aos usos e costumes da comunidade a que
Parágrafo

pertencer o
0 índio.
indio.
pertencer

^

I.

Art. 15.
15. Será
Sera nulo o0 contrato de
do trabalho ou
cu de
do íoí.8»,ho
locaciio de serviços
servicos realizado com os índios
indios de que trata o0 artigo 4°,
4°,

Art. 16.
16. Os contratos de trabaiho
trabalho ou de locação
Iocacéo de serviços
services realizados com indígenas
indigenas em processo de integração
integracéo ou
Art.
colonies agrícolas
agricolas dependerão
dependerao de prévia aprovação
aprovacéo do órgão
orgao de proteção
protecao ao índio,
indio,
habitantes de parques ou colônias
obedecendo, quando necessário,
necessario, a normas proprias.
obedecendo,
próprias.
§ 1° Sei^
Sera estimulada a realização
realizacéo de contratos por equipe,
equipe, ou a domicílio,
domicilio, sob a orientação
orientacéo do órgão
orgao competente,
competente,
§
de
de modo
modo aa favorecer
favorecer aa continuidade
continuidade da
da via
via comunitária.
comunitaria.

2° Em qualquer caso de prestação
prestacéo de serviços
services por Indígenas
indigenas não
nao integrados,
integrados, o órgão
organ de proteção
protecéo ao índio
indio
§§ 2®
exerceré permanente fiscalização
ﬁscalizacéo das condições
condicées de trabalho,
trabalho, denunciando os abusos e providenciando a aplicação
aplicacéo das
exercerá
sancoes cabíveis.
cablveis.
sanções
3“ O órgão
orgéo de assistência
assisténcia ao indígena
indlgena propiciará
propiciaré o acesso,
acesso, aos seus quadros,
quadros, de índios
indios Integrados,
integrados, estimulando a
§§ 3®
sua especialização
especializacéo indigenlsta.
indigenista.
TÍTULO
TITULO lílm

Das Terras
Ten'as dos
dos índios
lndios
Das
CAPITULO II
CAPÍTULO
Das Disposições
Disposlcoes Gerais
Gerais
Das
Art. 17.
17. Reputam-se temas
terras indígenas;
indigenas:
Art.

E

silvicolas, a que se referem os adjggs
4°._l_\1.
19§,Q
I - as terras ocupadas ou habitadas pelos siivícolas,
artigos 4°.
IV. e 198.
da
Constituição;
.(BeguiamêDÍQ)
fVide
Decreto
n" 22. da 1991^
A/lde Decreto
n° 1.77R. da
HS t sic;
.(Be9uIemsn1Q)
lm
.1um)
ﬂl
.de_ﬁi%).
areas reservadas
resen/adas de que trata o Capítulo
Capitulo III deste Título;
Titulo;
IIll -- as áreas
dominio das comunidades indígenas
indigenas ou de siivícolas.
silvlcolas.
III - as terras de domínio

5
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Art.
Art. 18.
18. As
As terras
ten'as indígenas
indigenas nâo
nao poderão
poderéo ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negódo
negocio jurídico
juridico que
restrinja oo pleno
pleno exercício
exercicio da
da posse
posse direta
direta pela
pela comunidade
comunidade indígena
indigena ou
ou pelos
pelos silvícolas.
silvlcolas.
restrinja
§
§ 1°
1° Nessas
Nessas áreas,
areas, éé vedada
vedada aa qualquer
qualquer pessoa
pessoa estranha
estranha aos
aos grupos
grupos tribais
tribais ou
ou comunidades
comunidades indígenas
indigenas aa prática
pratica da
da
caça,
caca, pesca
pesca ou
ou coleta
coleta de
de frutos,
frutos, assim
assim como
como de
de atividade
atividade agropecuária
agropecuaria ou
ou extrativa.
extrativa.
§
§ 2°
2° (Vetado).
(\/etado).

Art. 19.
19. As
As terras
terras indígenas,
indigenas, por
por iniciativa
iniciativa ee sob
sob orientação
orientacéo do
do órgão
orgao federal
federal de
de assistência
assisténcia ao
ao índio,
indio, serão
serao
Art.
administrativamente demarcadas,
demarcadas, de
de acordo
acordo com
com oo processo
processo estabelecido
estabelecido em
em decreto
decreto do
do Poder
Poder Executivo.
Executivo.
administrativamente
§
§ 11°® A demarcação
demarcacao promovida nos termos deste artigo,
artigo, homologada pelo Presidente da República,
Republica, será
sera registrada
em livro próprio
proprio do Serviço
Sen/ico do Patrimônio
Patrimonio da União
Uniao (SPU)
(SPU) e do registro imobiliário
imobiliério da comarca da situação
situacao das terras.
terras.
§
§ 2°
2° Contra a demarcação
demarcacao processada nos termos deste artigo nâo
nao caberá
wbera a concessão
concessao de interdito possessóiio,
possessorio,
facultado aos interessados contra ela recorrer à
petitória ou à
a ação
acéo petitdria
a demarcatória.
demarcatdria.

Art. 20.
Art.
20. Em caráter
carater excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados,
enumerados, poderá
podera a União
Uniéo intervir,
inten/ir, se não
nao
solucéo alternativa,
altemativa, em área
area indígena,
indlgena, determinada
deterrninada a providência
providéncia por decreto do Presidente da República.
Republica.
houver solução
1° A intervenção
intervencéo poderá
podera ser decretada:
decretada:
1®
a)
pôr termo à
a) para por
a luta
Iuta entre grupos tribais;
tribais;

b)
b) para combater graves surtos epidêmicos,
epidémicos, que possam acarretar
acanetar o extermínio
exterminio da comunidade indígena,
indlgena, ou
qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola
silvicola ou do grupo tribal;
tribal;
c)
c) por
por imposição
imposicao da
da segurança
seguranca nacional;
nacional;
d)
d) para a realização
realizacéo de obras públicas
publicas que interessem ao desenvolvimento nacional;
nacional;

e)
e) para reprimir a turbação
turbacéo ou esbulho em larga escala;
escala;

f)
f) para oa expioraçâo
exploracao de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança
seguranca e o dí^«envni\4menio
dI=senvnIvirner+lo nadonsL^j
nacicr;aI..,,_ _
2®
2° A
A Intervenção
inten/engao executar-se-á
executar-se-a nas
nas condições
condicoes estipuladas
estipuladas no
no decreto
decreto ee sempre
sempre por
por meios
meios suasórios,
suasorios, dela
dela podendo
podendo
resultar,
resultar, segundo a gravidade do fato,
fato, uma ou algumas das medidas seguintes:
seguintes:
a)
hostilidades, evitando-se
a) contenção
contencéio de
de hostilidades,
evitando-se oo emprego
emprego de
de força
force contra
contra os
os índios;
indios;
b)
b) deslocamento temporário
temporérlo de grupos tribais de uma para outra área;
area;
c)
c) remoção
remocéo de grupos tribais de uma para outra área.
area.

3°
3° Somente caberá
cabera a remoção
remocéo de grupo tribal quando de todo impossível
impossivel ou desaconselhável
desaconselhavel a sua permanência
permanéncia
area sob intervenção,
intervencéo, destinando-se àa comunidade indígena
indlgena removida área
area equivalente àa anterior,
anterior, inclusive quanto às
as
na área
condicoes ecológicas.
ecoldgicas.
condições
4° A comunidade indígena
indigena removida será
sera integralmente ressarcida dos prejuízos
prejuizos decorrentes da remoção.
remocao.
4®
5®
5° O ato de intervenção
inten/encéo terá
tera a assistência
assisténoia direta do órgão
orgéo federal que exercita a tutela do índio.
indio.

Art.
21. As terras espontânea
espontanea e definitivamente
deﬁnitivamente abandonadas por comunidade indígena
indigena ou grupo tribal reverterão,
reverterao,
Art. 21.
por proposta do órgão
érgéo federal de assistènda
assistencia ao índio
indio e mediante ato declaratório
declaratorio do Poder Executivo,
Executivo, àa posse e ao
dominio pleno
pleno da
da União.
Uniéo.
domínio

CAPITULO II||
CAPÍTULO
Das
Das Terras
Terras Ocupadas
Ocupadas

Art. 22.
22. Cabe aos índios
indios ou silvícolas
silvlcolas a posse permanente
pennanente das terras que habitam e o direito ao usufruto
usuﬁuto exclusivo ,
Art.
das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes.
existentes.
Paragrafo único.
unico. As terras
ten'as ocupadas pelos índios,
indios, nos termos deste artigo,
artigo, serão
serao bens inalienáveis
inalienéveis da União
Uniao fartigo
(itigg
Parágrafo
‘

4°,_j1,
e 198.
198, da
da Constituição
CQ_gsti§g_i_<;éo FederalV
Federal).
4°.
IV. e

OI QO I O CO IO CQO Q Q OC

Art.
ArL 23.
23. Considera-se posse do índio
indio ou silvícola
silvicola a ocupação
ocupacao efetiva da terra que,
que, de acordo com os usos,
usos, costumes
e tradições
tradigoes tribais,
tribais, detém e onde habita ou exerce atividade indispensável
indispensavel à
a sua subsistência
subsisténcia ou economicamente útil.
util.
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Art. 24.
24. O usufruto assegurado
assegurada aos índios
indios ou sllvícolas
silvlcolas compreende o0 direito àa posse,
posse, uso e percepção
percepcao das riquezas
Art.
ocupadas, bem assim ao produto da exploração
exploracao econômica
economica de tais
naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
riquezas naturais
e utilidades.
utilidades.
riquezas
naturais e

§§ 1"
1" Incluem-se,
Incluem-se, no usufruto,
usufruto, que se estende aos acessórios
acessérios e seus acrescidos,
acrescidos, o uso dos mananciais e das águas
aguas
dos trechos das vias fluviais
ﬂuviais compreendidos nas ten'as
terras ocupadas.
ocupadas.
2° É
E garantido ao índio
indio o exclusivo exercido
exercicio da caça
oaca e pesca nas áreas
areas por ele ocupadas,
ocupadas, devendo ser
§§ 2®

forma suasória
suasciria as medidas de polícia
policia que em relação
relacao a ^e
ele eventualmente tíverem
tiverem de ser aplicadas.
aplicadas.
executadas por fornia
Art.
Art. 25.
25. O reconhedmento
reconhecimento do direito dos índios
indios e grupos tribais à
a posse permanente das ten^as
terras por eles habitadas,
habitadas,
nos termos do artigo 198,
198, da Constituição
Constituicao Federai.
Federal, Independerá
independera de sua demarcação,
demarcacao, e será
sera assegurado pelo órgão
drgao
assisténcia aos sllvícolas,
silvlcolas, atendendo àa situação
situacao atual e ao consenso histórico
histérico sobre a antigüidade
antigiiidade da
federal de assistência
ocupação,
ocupacao, sem prejuízo
prejuizo das medidas cabíveis
cabiveis que,
que, na omissão
omissao ou erro do referido
refen'do órgão,
orgao, tomar qualquer dos Poderes
da
da República.
Repﬁblica.

s

CAPITULO IIIIII
CAPÍTULO
Das
Das Áreas
Areas Reservadas
Reservadas

Art.
Art. 26.
26. A União
Unlao poderá
podera estabelecer,
estabelecer, em qualquer parte do território
tenitorio nacional,
nacional, áreas
areas destinadas àa posse e ocupação
ocupacao
pelos índios,
indios, onde possam viver e obter meios de subsistência,
subsisténcia, com direito ao usufruto e utilização
utilizacao das riquezas naturais
e dos bens nelas existentes,
existentes, respeitadas as restrições
restricoes legais.
legals.
Paragrafo único.
|Jnico. As áreas
areas reservadas na forma
fon"na deste artigo não
nao se confundem com as de posse imemorial das
Parágrafo
indigenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes modalidades;
modalidades:
tribos indígenas,

'

a)
a) reserva
resen/a indígena;
indigena;

b)
b) parque
parque indígena;
indigena;

c)
c) colônia
oolonia agrícola
agricola indígena.
indigena.

Art. 27;
2-7; Reserya indígena
indlgena é uma área
area destinada a servidor de habitat a grupo indígena,
indigena, com
com_os,nj|eios
syﬁcientes àa
-.Art.
os meios sufidentes
sua
sua subsistência.
subsisténcia.
A -~ -1 .

Art. 28.
permita assistência
Art.
28. Parque indígena
indlgena é a área
area contida em teira
terra na posse de índios,
indios, cujo grau de integração
integracao pennita
assisténcia
economica, educacional e sanitária
sanitaria dos órgãos
organs da União,
Uniao, em que se preservem
presen/em as reservas de flora
ﬂora e fauna
fauna e as belezas
econômica,

naturais da
da região.
regiao.
naturais

§ 1®
1° Na administração
administracao dos parques serão
serao respeitados a liberdade,
liberdade, usos.
usos, costumes e tradições
tradicﬁes dos índios.
indios.
§
§ 2®
2° As medidas de polícia,
policia, necessárias
necessarias àa ordem interna
intema e àa preservacao
area do
§
preservação das riquezas existentes na área
parque, deverão
deverao ser tomadas por meios suasórios
suasorios e de acordo com o interesse dos índios
indios que nela habitem.
habitem.
parque,
§
§ 3° O loteamento das terras dos parques indígenas
indigenas obedecerá
obedecera ao regime de propriedade,
propriedade, usos e costumes tribais,
tribais,
bem como às
as normas administrativas nadonais,
nacionais, que deverão
deverao ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas.
indigenas.

Art.
Art. 29.
29. Colônia
Colonia agrícola
agrlcola indígena
indlgena ée a área
area destinada àa exploração
exploracao agropecuária,
agropecuaria, administrada pelo órgão
drgao de
assisténcia ao
ao índio,
indio, onde
onde convivam
convivam tribos
tribos aculturadas
aoulturadas e
e membros
da comunidade
comunidade nacional.
nacional.
assistência
membros da

Art.
Território federal Indígena
Art. 30.
30. Territdrio
indigena é a unidade administrativa
administrative subordinada àa União,
Uniao, instituída
instituida em região
regiao na qual pelo

menos um
um terço
terco da
da população
populacao seja
seja formado
fomiado por
por índios.
indios.
menos

Art. 31.
31. As disposições
disposicées deste Capítulo
Capitulo serão
serao aplicadas,
aplicadas, no que couber,
couber, às
as áreas
areas em que a posse decorra
decon'a da
Art.
aplicacao do
do artloo
artigo 198.
198,_¢iQonstit\ic§_o
Federal.
aplicação
da Constituição Federal.
CAPITULO IV
IV
CAPÍTULO
Dominio Indígena
indigena
Das Terras de Domínio
Alt. 32.
32. São
Sao de propriedade plena do índio
indio ou da comunidade indígena,
indigena, conforme o caso,
caso, as íen^s
ten'as havidas por
Art.
aquisicao do domínio,
dominio, nos termos da legislação
legislacao civil.
civil.
qualquer das formas de aquisição
Art. 33.0
33. 0 índio,
indio, integrado ou não,
nao, que ocupe como próprio,
prdprio, por dez anos consecutivos,
consecutivos, trecho de terra inferior a
Art.
cinqﬁenta hectares,
hectares, adquirir-lhe-á
adqulrlr-Ihe-a a propriedade plena.
cinqüenta
plena.
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. Parágrafo
Paragrafo único.
Unico. O
O disposto
disposto neste
neste artigo
artigo não
nao se
se aplica
aplica às
as terras
terras do
do domínio
dominio da
da União,
Uniao, ocupadas
ocupadas por
por gmpos
grupos tribais,
tribais,
às
as áreas
areas reservadas
reservadas de
de que
que trata
trata esta
esta Lei,
Lei, nem
nem às
as terras
terras de
de propriedade
propriedade coletiva
coletiva de
de grupo
grupo tribal.
tribal.
CAPÍTULO
CAPlTULO Vv
Da
Da Defesa
Defesa das
das Terras
Terras Indígenas
lndigenas

Art.
Art. 34.
34. O órgão
érgao federal de assistência
assisténcia ao índio
indio poderá
podera solicitar a colaboração
colaboracao das Forças
Forces Armadas e Auxiiiares
Auxiliares e da
Polícia
Policia Federal,
Federal, para
para assegurar
assegurar aa proteção
protecao das
das terras
terras ocupadas
ocupadas pelos
pelos índios
indios ee pelas
pelas comunidades
comunidades indígenas.
indigenas.
Art.
Art. 35.
35. Cabe ao órgão
orgao federai
federal de assistência
assisténcia ao índio
indio a defesa judicial ou extrajudicial dos
dos direitos dos sitvícolas
silvicolas e
das comunidades indígenas.
indigenas.

Art.
propor,
Art. 36.
36. Sem prejuízo
prejulzo do disposto no artigo anterior,
anterior, compete àa União
Uniao adotar as medidas administrativas ou propor,

porgintermédio
Pdblico Federai,
Federal, as medidas judiciais adequadas áa proteção
protecao da posse dos silvícolas
silvicolas sotire
sobre
por
intermédio do Ministério Público
as
as terras
terras que
que habitem.
habitem.

Paragrafo único.
ﬁnico. Quando
Quando as
as medidas
medidas judiciais
judiciais previstas neste
neste artigo
artigo forem
forem propostas
propostas pelo
pelo órgão
drgao federal
federal de
de
Parágrafo
assistência,
assisténcia, ou
ou contra
contra ele,
ele, a
a União
Uniao será
sera lltisconsorte
Iitisconsorte ativa
ativa ou
ou passiva.
passive.

Art.
Art. 37.
37. Os grupos tribais ou
cu comunidades indígenas
indigenas são
sao partes legítimas
legitimas para a defesa dos seus direitos em juízo,
julzo,

cabendo-lhes,
cabendo-lhes, no
no caso,
caso, aa assistência
assisténcla do
do Ministério
Ministério Público
Publico Federal
Federal ou
ou do
do órgão
orgao de
de proteção
protecao ao
ao índio.
indio.

Art. 36.
38. As
As terras
terras Indígenas
ind Igenas são
sao Inusucapíveis
inusucaplveis ee sobre
sobre elas
elas não
nao poderá
podera recair
recair desapropriação,
desaproprlacao, salvo
salvo oo previsto
no
Art.
previsto no
artigo
artigo 20.
20.

TITULO IV
|v
TÍTULO
Dos
Dos Bens
Bens ee Renda
Renda do
do Patrimônio
Patrimbnio indígena
indigena
Art 39.
39. Constituem bens do Patrimônio
Patrimonio Indígena:
lndlgena:

I -- as terras pertencentes ao domínio
dominio dos grupos tribais ou comunidades indígenas;
indigenas;
.~'.

-

'

‘-wt

-~

...u-

.r

,

.

.

0 usufmtü
usufruto exclusivo
exclusivo das
das riquezas
riquezas naturais
naturais ee de
de todas
todas as
as utiiiciades
utilidades exjsíentes
existentes nas
nas torras
terras ocupadas
ocupadas por
por grupos
grupos
IIll -- o
tribais ou
ou comunidades
comunidades Indígenas
indigenas ee nas
nas áreas
areas aa eles
eles reservadas;
reservadas;
tribais
Ill -- os
cs bens
bens móveis
méveis ou
ou imóveis,
imdveis, adquiridos
adquiridos aa qualquer
qualquer título.
tftulo.
III
Art. 40.
40. São
Sao titulares
titulares do
do Patrimônio
Patrimonio Indígena:
lndlgena:
Art.
a população
populacao indígena
indlgena do
do País,
Pals, no
no tocante
tocante aa bens
bens ou
ou rendas
rendas pertencentes
pertencentes ou
ou destinadas
destinadas aos
aos silvícolas,
silvicolas, sem
sem
II -- a
discriminacao de
de pessoas
ou grupos
grupos tribais;
tribais;
discriminação
pessoas ou
o grupo
grupo tribal
tribal ou
ou comunidade
comunidade indígena
indigena determinada,
detemﬂnada, quanto
quanto àa posse
posse ee usufruto
usufruto das
das terras
ten'as por
por ele
ele exclusivamente
exclusivamente
IIll -- o
ocupadas, ou
ou aa ele
ele reservadas;
reservadas;
ocupadas,
III
III -- aa comunidade
comunidade indígena
indigena ou
ou grupo
grupo tribal
tribal nomeado
nomeado no
no título
titulo aquisitivo
aquisitivo da
da propriedade,
propriedade, em
em relação
relacao aos
aos respectivos
respectivos

imoveis ou
ou móveis.
moveis.
imóveis
Art.
Art. 41.
41. Não
Nao integram o Patrimônio
Patrimonio Indígena:
lndlgena: .

as terras
terras de
de exclusiva
exclusiva posse
posse ou
ou domínio
dominio do
do índio
indio ou
ou silvícola,
silvicola, Individualmente
individualmente considerado,
considerado, ee oo usufruto
das
II -- as
usufruto das
respectivas riquezas
riquezas naturais
e utilidades;
utilidades;
respectivas
naturais e
a habitação,
habitacao, os
os mdveis
e utensílios
utensilios domésticos,
doméstioos, os
os objetos
objetos de
de uso
uso pessoal,
pessoal, os
os instrumentos
instrumentos de
de trabalho
trabalho ee os
os
IIII -- a
móveis e
produtos da
da lavoura,
Iavoura, caça,
caca, pesca
pesca ee coleta
coleta ou
ou do
do trabalho
trabalho em
em geral
geral dos
dos silvícolas.
silvlcolas.
produtos
Art.
Art. 42.
42. Cabe ao órgão
drgao de assistência
assisténcla a gestão
gestao do Patrimônio
Patrimonio Indígena,
lndigena, propiclando-se,
propiciando-se, porém,
porém, a participação
partlcipacao dos
dos
silvlcolas ee dos
dos grupos
grupos tribais
tribais na
na administração
adminislracao dos
dos proprios
bens, sendo-lhes
sendo-lhes totalmente
totalmente confiado
conﬁado oo encargo,
encargo, quando
quando
silvícolas
próprios bens,
demonstrem capacidade
capacidade efetiva
efetiva para
para oo seu
seu exercício.
exercicio.
demonstrem

Paragrafo único.
tinlco. O
0 arrolamento
arrolamento dos
dos bens
bens do
do Patrimônio
Patrimonio Indígena
indigena será
sera permanentemente
permanentemente atualizado,
atualizado, procedendo-se
procedendo-se
Parágrafo
à
a fiscalização
iiscalizacao rigorosa de sua gestão,
gestao, mediante controle interno
intemo e extemo,
extemo, a fim
ﬁm de tomar efetiva a responsabilidade dos
seus administradores.
administradores.
seus

0 0 0 co oc oec o

Art.
43. A renda indígena
indigena é a resultante da aplicação
aplicagﬁo de bens e utilidades integrantes do Patrimônio
Patrirnﬁnio Indígena,
lndigena, sob a
Art. 43.
responsabilidade do
do óigão
érgao de
de assistência
assisténcia ao
ao índio.
indio.
responsabilidade
D‘ttpiliwwlmplanalto.gov.brIcciviI_03lIeislL6001.hlrn
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§ 1®
1° A renda indígena
indigena será
sera preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis
rentaveis ou utilizada em programas de
§

assisténcia ao
ao índio.
indio.
assistência
§ 2° A reaplicaçâo
reaplicacao prevista no parágrafo
paragrafo anterior reverterá
revertera príndpaímente
prlncipalmente em benefício
beneficio da comunidade que
§
produziu
produziu os
os primeiros
primeiros resultados
resultados econômicos.
economicos.

Art.
Art. 44.
44. As riquezas do solo,
solo, nas
nas áreas
areas indígenas,
indigenas, somente petos
pelos silvícolas
silvlcolas podem ser exploradas,
exploradas, cabendo-lhes
com exclusividade o exercício
ÍReoulamento)
exercicio da garimpagem,
garimpagem, faiscaçáo
faiscacao e cata das áreas
areas referidas.
referidas.
_(B_§gulamento)
Art.
Art. 45.
45. A exploração
exploracao das riquezas do subsolo nas áreas
areas pertencentes aos índios,
indios, ou do domínio
dominio da União,
Uniao, mas
mas na
posse de comunidades indígenas,
wgente, observado o disposto nesta Lei.
indigenas, far-se-á
far-se-a nos termos da legislação
legislacao vigente,
Lei.
.(Regulaniento).
.(EQ )

§ 1° O Ministério do Interior,
Interior, através do órgão
érgao competente de assistência
assisténcia aos índios,
indios, representará
representara os interesses da
§
União,
Uniao, como proprietária
proprietaria do solo,
solo, mas a participação
participacao no resultado da exploração,
exploracao, as Indenizações
indenizacoes e a renda devida pela
ocupacao do terreno,
terreno, reverterão
reverterao em benefício
beneficio dos índios
indios e constituirão
constituirao fontes de renda indígena.
indigena.
ocupação
§
§ 2° Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio
Patrimonio Indígena
lndigena e do bem-estar dos silvícolas,
silvicolas, a autorização
autorizacao de
Iavra, a terceiros,
terceiros, nas posses tribais,
tribais, estará
estara condicionada a prévio entendimento com o0 OTgão
orgao de assistênda
assisténcia
pesquisa ou lavra,
ao
ao índio.
indio.

Art.
46. O corte de madeira nas florestas
ﬂorestas indígenas,
indigenas, consideradas em regime de preservação
preservacao permanente,
permanente, de
Art. 46.
Ietra ag e §
§g1’,_¢Q_a;t_ig9_3j,dg@g
, está
esta condicionado àa existência
existéncia de programas ou projetos
acordo com a letra
2°. do artigo 3°. do Código Florestal,
para o aproveitamento
aproveltamento das terras respectivas
respectlvas na exploração
exploracao agropecuária,
agropecuaria, na indústria
inddstria ou no reflorestamento.
reﬁorestamento.

TITULO Vv
TÍTULO
Da Educação,
Educacao, Cultura
Cultura ee Saúde
Salide
Da
Art. 47.
47. É
E assegurado o0 respeito ao patrimônio
patrimonio cultural das comunidades Indígenas,
indigenas, seus valores artísticos
artisticos e meios
Art.
de expressão.
expressao.

Art.
Art. 48.
48. Estende-se à
a população
populacao indígena,
ind igena, com as necessárias
necessarias adaptações,
adaptacoes, o sistema de ensino em vigor no País.
Pais.

' Art.
Art. 49.
49. A alfabetizaçâo
alfabetizacao dos
dos índios
indios far-sc
far-so âa na
na iínguu
iingua do
dosgrupo
que pertencam,
e em
em português,
portugués, salvaguardado
salvaguardado oo
grupo ea
a quo
pensnçain,s
uso
uso da
da primeira.
primeira.

Art.
Art. 50.
50. A educação
educacao do índio
indio será
sera orientada para a integração
Integracao na comunhão
comunhao nadona!
nacional mediante processo de
compreensao dos problemas gerais e valores da sociedade nacional,
nacional, bem como do aproveitamento das suas
suas
gradativa compreensão

aptidoes individuais.
individuais.
aptidões
Art.
Art. 51.
51. A assistência
assisténcia aos menores,
menores, para fins
ﬁns educacionais,
educacionais, será
sera prestada,
prestada, quanto possível,
possivel, sem afastá-los
afasta-Ios do
convívio
convlvio familiar
familiar ou
ou tribal.
tribal.

Art.
Art. 52.
52. Será
Sera proporcionada ao índio
indio a formação
formacao profissional
proﬁssional adequada,
adequada, de acordo com o seu grau de aculturação.
aculturacao.
Art. 53.
Art.
53. O artesanato e as indústrias
indﬁstrias rurais serão
serao estimulados,
estimulados, no sentido de elevar o0 padrão
padrao de vida do índio
indio com a

conveniente adaptação
adaptacao às
as condições
condicoes técnicas
técnicas modemas.
conveniente
modernas.

Art.
Art. 54.
54. Os índios
indios têm
tém direito aos meios de proteção
protecao à
a saúde
saﬁde facultados àa comunhão
comunhao nacional.
nacional.

Paragrafo único.
tinico. Na infância,
infancia, na maternidade,
matemidade, na doença
doenca e na velhice,
velhice, deve ser assegurada ao silvícola,
silvicola, especial
Parágrafo
assisténcia dos
dos poderes
poderes públicos,
pﬂblicos, em
em estabelecimentos
estabelecimentos aa esse
esse fim
ﬁm destinados.
destinadas.
assistência
Art.
Art. 55.
55. O regime geral da previdência
previdéncia social será
sera extensivo aos índios,
indios, atendidas as condições
condicﬁes sociais,
sociais, ecx)nômicas
economicas

e culturais
culturais das
das comunidades
comunidades beneficiadas.
beneﬁciadas.
e

'

TITULO v|
TÍTULO
VI
Das Normas
Nonnas Penais
Penais
Das

CAPITULO I|
CAPÍTULO
Dos
Dos Princípios
Principios

Art.
Art. 56.
56. No caso de condenação
condenacao de índio
indio por infração
infracao penal,
penal, a pena deverá
devera ser atenuada e na sua aplicação
aplicacao o Juiz
Juiz
atendera também ao grau de integração
integracao do silvícola.
silvicola.
atenderá

UOQ QIO O O GO IOQI OQG Q GQOQI
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Paragrafo único.
Linico. As penas de reclusão
reclusao e de detenção
detencao serão
serao cumpridas,
cumpridas, se possível,
possivel, em regime especial de
Parágrafo
semiliberdade, no local de funcionamento do órgão
érgao federal de assistência
assisténcia aos índios
indios mais próximos
prdximos da habitação
habitacao do
semitiberdade,
condenado.
condenado.
Art.
próprias, de sanções
Art. 57.
57. Será
Sera tolerada a aplicação,
aplicacao, pelos grupos tribais,
tribais, de acordo com as instituições
instituicoes préprias,
sancées penais
ou disciplinares contra os seus membros,
membros, desde que não
nao revistam caráter
carater cruel ou infamante,
infamante, proibida em qualquer caso
a pena
pena de
de morte.
morte.
a
CAPÍTULO
CAPITULO IIll
Dos
Dos Crimes Contra os índios
indios

Art.
Art. 58.
58. Constituem crimes contra os índios
indios e a cultura indígena:
indigena:

I

I - escarnecer
perturbar, de
escamecer de cerimônia,
cerimonia, rito,
rito, uso,
uso, costume ou tradição
tradicao culturais indígenas,
indigenas, vilipendiá-los
vilipendia-Ios ou perturbar,
modo, a sua prática.
pratica. Pena - detenção
detencao de um a três
trés meses;
qualquer modo,
meses;

indio ou comunidade indígena
indigena como objeto de propaganda turística
turistica ou de exibição
exibicao para fins
ﬁns lucrativos.
lucrativos.
IIll - utilizar o índio
Pena -- detenção
detencao de
de dois
dois aa seis
seis meses;
Pena
meses;
propiciar, por qualquer meio,
meio, a aquisição,
aquisicao, o uso e a disseminação
dlssemlnacao de bebidas alcoólicas,
alooélicas, nos grupos tribais ou
III - propiciar,
entre índios
indios não
nao integrados.
integrados. Pena - detenção
detencao de seis meses a dois anos.
anos.

Paragrafo único.
Clnico. As penas estatuídas
estatuidas neste artigo são
sao agravadas de um terço,
terco, quando o crime for praticado por
Parágrafo
funcionario ou empregado
empregada do órgão
drgao de assistência
assisténcia ao índio.
indio.
funcionário
Art.
patrimônio ou os costumes,
Art. 59.
59. No caso de crime contra a pessoa,
pessoa, o0 patrimbnio
costumes, em que o ofendido seja índio
indio não
nao
indigena, a pena será
sera agravada de um terço.
terco.
integrado ou comunidade indígena,
TÍTULO
TITULO Vil
vn

Disposicoes Gerais
Disposições
Gerais
Art. 60.
S 'atrimônlo Indígena gozam de plena isenção
Art.
60. Os bens e rondas
rcndas do :"atrim6nio.|ndigena
isencao tributária.
tributaria.

- . r,.

- ..

-

Art.
Art. 61.
61. São
Sao extensivos aos interesses do Patrimônio
Patrimonio Indígena
lndigena os privilégios da Fazenda Pública,
Pﬁblica, quanto àa
impenhorabilidade de bens,
bens, rendas e serviços,
services, ações
acﬁes especiais,
especiais, prazos processuais,
processuais, juros e custas.
custas.
impenhorabiiidade

Art. 62.
62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção
extincao dos efeitos jurídicos
juridicos dos atos de qualquer natureza que tenham
Art.
por objeto o domínio,
dominio, a posse ou a ocupação
ocupacao das terras habitadas
habltadas pelos índios
indios ou comunidades indígenas.
indigenas.
§ 1°
0 disposto deste artigo às
as terras que tenham sido desocupadas pelos índios
indios ou comunidades
§
T* Aplica-se o
indigenas em
em virtude
virtude de
de ato
ato ilegítimo
ilegitimo de
de autoridade
autoridade ee particular.
indígenas
particular.
§ 2°
2° Ninguém
Ninguém terá
tera direito
direito aa ação
acao ou
ou Indenização
indenizacao contra
contra aa União,
Uniao, oo órgão
érgao de
de assistência
assisténcia ao
ao índio
indio ou
ou os
os silvícolas
silvicolas em
em
§
extincao de que trata este artigo,
artigo, ou de suas conseqüências
conseqiiéncias econômicas.
econﬁmicas.
virtude da nulidade e extinção
§
§ 3° Em caráter
carater excepcional
exoepcional e a juízo
julzo exclusivo do dirigente do órgão
orgao de assistência
assistencia ao índio,
indio, será
sera permitida a
continuacao, por prazo razoável
razoavel dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data desta Lei,
Lei, desde que a sua
continuação,
extincao acarrete
acarrete graves
graves conseqüências
conseqiléncias sociais.
sociais.
extinção
Art.
Art. 63.
63. Nenhuma medida judicial será
sera concedida liminarmente em causas que envolvam Interesse
interesse de silvícolas
silvicolas ou
Patrimonio Indígena,
lndigena, sem prévia audiência
audiencia da Uniao
orgao de proteção
protecao ao índio.
indio.
do Patrimônio
União e do órgão
Art. 64
64 (Vetado).
(Vetado).
Art.
Paragrafo único.
linico. (Vetado).
(Vetado).
Parágrafo

A

Art.
não
Art. 65.0
65. O Poder Executivo fará,
fara, no prazo de cinco anos,
anos, a demarcação
demarcacao das terras indígenas,
indigenas, ainda nao

demarcadas.
demarcadas.

Art.
66. O órgão
érgao de protecao
as silvícola
silvicola fará
fara divulgar e respeitar as normas
nonnas da Convenção
Convencao 107,
107, promulgada pelo
Art. 66.0
proteção ao
Q” 58.824.
58,824, de 14 jglho
de iQfifi
1966.
Decreto n°
jiilhn Hp
Art.
67. É
E mantida a Lei n° 5.371.
5.371, de 5
5 de dezembro de 1967.
1967.
Art.67.

Q O OQ IO IOQ QO Q OGQI Q OI

Art. 68.
68. Esta Lei ento"ará
entrara em vigdrrla
publicacao, revogadas as disposições
disposicﬁes em contrário.
contrario.
Art.
vigor na data de sua publicação,
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G. MEDICI
EMÍLIO
Alfredo
Buzaid
I
Alfredo Buzaid
Antônio
Antdnio Delfim
Delﬁm Netto
Netto
José
José Costa
Costa Cavalcanti
Cavalcanti
Este texto não
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Presidéncia da
da República
R/eplibica
Presidência

;

Subcheﬁa para
para Assuntos
Assuntos Jurídicos
Juridicos
Subchefla

;

Case Civil
Civil
Casa

N‘ 13.123.
13,123,_DE
20 DE MAIO DE 2015,
2015,
LEI N"
DE 20

Regulamenta o
0 inciso IIll do §
§ 1S
19 e o §
§ 4^
49 do art.
art. 225 da
Constltuicao Federal,
Federal, o0 Artigo 1,
1, a alínea
allnea j
j do Artigo 8,
8, a
Constituição
dg veto
vetg
Mensagem de

allnea c do Artigo 10,
10, o Artigo 15 e os §§ 32
39 e 4^
49 do Artigo
alínea
Convencao sobre Diversidade Biológica,
Bioldgica, promulgada
16 da Convenção

.(Vide
_(\f|de Inciso
inciso II do
do_§ 1° e S§ 4° do art. 225 da Constitiiiçãn)
Constituigao)
_(V|de Decreto n° 2.519.
2.519, de 19981
1993)
A/ide

pelo Decreto n2
pelo
I19 2.519,
2.519, de 16 de março
marco de 1998;
1998; dispõe
disp6e
sobre o acesso ao patrimônio
patriménio genético,
genético, sobre a proteção
protecao e
o
o acesso
acesso ao
ao conhecimento
conhecimento íradiclonal
tradicional associado
associado ee sobre
sobre aa

_\ﬂg§ncia
Agência

reparticao de benefícios
beneficios para conservação
conservacao e uso
repartição

sustentavel da
da biodiversidade;
biodlversidade; revoga
revoga aa Medida
Medida Provisória
Provisoria
sustentável
n2
n9 2.186-16,
2.186-16, de 23
23 de agosto de 2001;
2001; e dá
da outras
providéncias.
providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA
REPIJBLICA Faço
Faco saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei;
Lei:

CAPITULO 1|
CAPÍTULO
DISPOSICOES GERAIS
DISPOSIÇÕES

Art. 12
19 Esta Lei dispõe
dispﬁe sobre bens,
bens, direitos e obrigações
obrigacﬁes relativos:
relativos:
Art.

patriménio genético do País,
Pals, bem de uso comum do povo encontrado em condições
condicées in situ.
situ,
I - ao acesso ao patrimônio
inclusive
asnespécies
populacﬁes espontâneas,
espontaneas, ou
ou_ rnantido
condicées ex
ex, situ.
situ, desde que
nriusive as
especies dornesticadas e populações
mantido em condições
encontrado eiu
em ujndiçõaa
wndicoes In situ no território
temtoﬁo nacional,
nacional, na plataforma continental,
continental, no mar teíritoriaJ
territorial ue rra
na zona econômica
econémica
Gncontrado
exclusive;
exclusiva;

II "- 30
ao conhecimento tradicional associado ao patrimonio
genético, relevante àa conservação
conservacao da diversidade
patrimônio genético,
biolégica, a integridade do patrimônio
patrimonio genético
genétioo do País
Pals e àa utilização
utilizacao de seus componentes;
componentes;
biologica,
acesso àa tecnologia
tecnologia ee áa transferência
transferéncia de
de tecnologia
tecnologia para
para aa conservação
consenlacao ee aa utilização
utilizacao da
da diversidade
diversidade
..
,, Ill ~- ao acesso
bioldgica;
biológica;
exploracao econômica
economica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio
patrimonio
IV - àa exploração

genético ou
ou ao
ao conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado;
associado;
genetico

V - àa repartção
reparticao justa e equitativa dos benefícios
beneficios derivados da exploração
exploracao econômica
economica de praduto
produto acabado ou
material
patrimonio genético ou ao conhecimento tradidonal
tradicional associado
associado, oara
para
matenal reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio
conservacao ee uso
uso sustentável
sustentavel da
da biodiversidade;
biodlversidade;
conservação
'

VI - àa remessa para o exterior de parte ou do todo de organismos,
organismos, vivos
vlvos ou mortos,
moltos, de espécies animais,
animais, vegetais,
vegetais,
natureza, que se destine ao acesso ao patrimônio
patriménio genético;
genético; e
microbianas ou de outra natureza,
VII - àa implementação
implementacao de tratados internacionais
intemacionals sobre o patrimônio
patrimonio genético ou o conhecimento tradicional
associado aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados.
promulgados.

19 O acesso
acesso ao
ao patrimônio
patrimonio genético
genético ou
ou ao
ao conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado
associado será
sera efetuado
efetuado sem
sem prejuízo
prejulzo dos
dos
.. § de
direitos
propriedade
material ou Imaterial
imaterial que
incidam sobre o patrimônio
patrimonio genético
genétioo ou
sobre o conhecimento
propne^dade
Incidam
oconéncla.
tradicional associado acessado ou sobre o local de sua ocorrência.

If

§ 29 o
O acesso ao patrimônio
patrimonio genético existente na plataforma continental observará
observara o disposto na Lei n2
n9 8.617.
8.617,j§
§22
de

^ 00
de |9n6iro
'aneiro 00
de m93«
1993.

Art. 22
29 Além dos conceitos e das definições
deﬁniciies constantes da Convenção
Convencao sobre Diversidade Biológica
Bioldgica - CDB,
CDB,
Art.
promulgada pelo Decreto n2^^i
n9 2.519,
de
16
de
marco
de
1998,
consideram-se
para
os
ﬁns
desta
Lei:
9,
1998.
fins
Lei;
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patrimonio genético - informação
informacao de origem genética de espécies vegetais,
vegetais, animais,
animals, microblanas
microbianas ou espécies
I - patrimônio
natureza, incluindo substâncias
substancias oriundas do metabolismo destes seres vivos;
vivos;
de outra natureza,
informacao ou prática
pratica de população
populacao indígena,
indigena, comunidade tradicional ou
IIll - conhecimento tradicional associado - informação
agricultor tradicional sobre as propriedades ou usos diretos ou indiretos associada ao patrimônio
patrimonlo genético;
genético;
agncultor
Ill - conhecimento tradicional associado do origem nao identiﬁcavel - conhecimento tradicional associado em que

- há
conhecimentodetradicional
de origem
identificável
- conhecimento
tradicional
associado
em que
haJ"a"possibilidade
a, pelo não
menos,
populacao
indigena,
nao
vincular aassociado
sua origem
a,
menos,
uma população
indígena,
comunidade
tradicional
ou
agricultor tradicional;
tradicional;
agncultor

iV
IV - comunidade tradicional - grupo culturalmente diferenciado que se reconhece como tal,
tal, possui forma própria
prcipria de

organizacao social e ocupa
ocupe e usa territórios
territdrios e recursos naturais como condição
condicao para a sua reprodução
reproducao cultural,
cultural, social,
social,
organização
religiosa, ancestral e econômica,
econémica, utilizando conhecimentos,
conhecimentos, inovações
inovacées e práticas
praticas geradas e transmitidas pela tradição;
tradicao;
religiosa,
provedor de
de conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado
associado -- população
populacao Indígena,
indlgena, comunidade
comunidade tradicional
tradicional ou
ou agricultor
agricultor
^ V "- P'"*^vedor
fomece a informação
informacao sobre conhecimento tradicional associado para o acesso;
acesso;
'
tradicional que detém e fome^

yi - consentimento prévio informado - consentimento formal,
VI
formal, previamente concedido por população
populacao indígena
indigena ou

usos, costumes e tradições
tradicoes ou protocolos comunitários;
comunitarios;
comunidade tradicional segundo os seus usos,
_

comunitario - norma
nonna procedimental das populações
populacﬁes Indígenas,
indigenas, comunidades tradicionais ou
cu
VII - protocclo
protocolo comunitário
agricultores tradicionais que estabelece,
estabelece, segundo seus usos,
usos, costumes e tradições,
tradicoes, os mecanismos para o acesso ao
conhecimento tradicional associado e a repartição
reparticao de benefícios
beneficios de que trata esta Lei;
Lei;
patriménio genético - pesquisa ou desenvolvimento tecnológico
tecnolcigico realizado sobre amostra de
VIII - acesso ao patrimônio
patrlménio genético;
genético;
patrimônio

iX
IX - acesso ao conhecimento tradicional associado - pesquisa ou desenvolvimento tecnológico
tecnologioo realizado sobre

conhecimento tradicional associado ao patrimônio
patrimonio genético que possibilite ou facilite o acesso ao
ac patrimônio
patrimonio genético,
genético,

secundarias tais como feiras,
feiras, publicações,
publicacﬁes, Inventários,
inventarios, filmes,
ﬁlmes, artigos científicos,
cientlﬁcos, cadastros e
ainda que obtido de fontes secundárias
sistematizacao e registro de conhecimentos tradicionais associados;
associados;
outras formas de sístematização

X - pesquisa - atividade,
atividade, experimental ou teórica,
tedrica, realizada sobre uo patrimônio
patrimonio genético ou conhecimento
associado, com o objetivo de produzir novos conhecimentos,
conhecimentos, por meio de um processo sistemático
sistematico de
tradicional associado,
construcao do conhecimento que gera e testa hipóteses
hipdteses e teorias,
teorias, descreve e interpreta
interprets os fundamentos de fenômenos
fenomenos e
construção
fatos observáveis;
observaveis;
fatos

XI - desenvolvimento tecnológico
tecnoldgico - trabalho sistemático
sistematico sobre o patrimônio
patrimbnio genético ou sobre o conhecimento
con_hecime_nto
associado, baseado nos procedimentos existentes,
existentes, obtidos pela pesquisa ou pela experiência
experiéncia pratica,
tradicional associado,
prática,
realizado com o0 objetivo de desenvolver novos materiais,
materials, produtos ou dispositivos,
dispositivos, aperfeiçoar
aperfeicoar ou desenvolver novos
processos para
para exploração
exploracao econômica;
economics;
processos

XII
Xll - cadastro de acesso ou remessa de patrimônio
patrimﬁnio genético ou de conhecimento tradicional associado declaratério obrigatório
obrigatério das atividades de acesso ou remessa de patrimônio
patriménio genético ou de conhecimento
instrumento deciaratório
tradicional associado;
associado;
tradicional

XIII - remessa - transferência
transferéncia de amostra de patrimônio
patrimonio genético para instituição
instituicao localizada fora do País
Pals cx)m
com a
ﬁnalidade de acesso,
acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para a destinatária;
destinataria;
finalidade

Xiy
XIV - autorização
autorizacao de acesso ou remessa - ato administrativo
administratlvo que permite,
permite, sob condições
condicﬁes específicas,
especiﬁcas, o0 acesso ao
patrimﬁnio genético ou
cu ao conhecimento tradicional associado e a remessa de patrimônio
patrimonio genético;
genético;
patrimônio
XV - usuário
usuario - pessoa natural ou jurídica
juridica que realiza acesso a patrimônio
patriménio genético ou conhecimento tradicional
ac patrimônio
patnmonlo
associado ou explora economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao
associado;
genético ou ao conhecimento tradicional associado;
nao requer nenhum tipo de processo produtivo adicional,
adicional, oriundo
XVI -- produto acabado - produto cuja natureza não

patrimonio genético ou ao
ac conhecimento tradicional associado,
associado, no qual o componente do patrimônio
patrimonio
de acesso ao patrimônio
genético ou do conhec|mento
conhecimento tradicional associado seja um dos elementos principais de agregação
agregacao de valor ao produto,
produto,
genetico
utilizacao pelo consumidor final,
ﬁnal, seja este pessoa natural ou jurídica;
juridica;
estando apto àa utilização

XVII - produto intermediário
intermediario - produto cuja natureza é a utilização
utilizacao em cadeia produtiva,
produtiva, que o agregará
agregara em seu
produtivo, na condição
condicao de Insumo,
insumo, exdplente
excipiente e matéria-prima,
processo produtivo,
matéria-prima, para o0 desenvolvimento de outro produto
intermediario ou de produto acabado;
acabado;
intermediário
ttp:lIwww.pIanalto.gov.brIccivil_03I_ato2015-2018I2015lleiIl13123.htm
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XVIII - elementos principais
principais de
de agregação
agregacao de
de valor
valor ao
ac produto
produto -- elementos
elementos cuja
cuja presença
presence no
no produto
produto acabado
acabado éé
determinants para a existência
existéncia das características
caracterlsticas funcionais ou
cu para a formação
formacao do apelo
apelc mercadológico;
mercadoldgico;
aeterminante

^ XIX - notifiração
notiﬁcacao de produto - instrumento deciaratório
declaratcirio que antecede o
c Início
inicic da atividade de exploração
explcragao

eccnomica de produto acabado ou
cu material reprodutivo oriundo de acesso ao
ac patrimônio
patrimonio genético ou
cu ao conhecimento
econômica
tradicional
associado,
no
qual
c
usuaric
declara
o
cumprimento
dos
requisitos
desta
Lei
e
indica
a modalidade de
^adiaonal associado,
o usuário
reparticao de benefícios,
beneficios, quando aplicável,
aplicavel, a ser estabelecida no acordo de repartição
reparlicao de benefícios;
beneficios;
repartição
XX - acordo de reparticao de beneficios - instrumento juridlco que qualiﬁca as partes, o objeto e as condlcoes para

reparticao de^b^eftàos-'^^^'^"
de beneficios;
reparti^
benefícios - instrumento
jurídico que qualifica as partes, o objeto e as condições para

XXI - acordo setorial - ato de natureza contratual ﬁm1ado entre o poder pdblico e usuarios, tendo em vista a

rreparticac
.
■"
naturezadecorrentes
contratual da
firmado
entre oeconômica
poder público
e usuários,
tendo
vista a
justa
beneficios
exploracao
economica
ac em
patrimonic
repamçâo
e equitativa dos benefícios
exploração
oriunda
de acesso
ao
patrimônio

genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado de origem não
nao Identificável;
identiﬁcavel;
genetico

XXII - atestado de regularidade de acesso - ato administratlvo pelo qual c orgac competente declara que c acesso

♦ ^1'" genético ouregularidade
de acesso
- ato administrativo
pelo qual
o órgão competente
30
ao
tradicional
associado cumpriu
os
desta Lei; declara que o acesso
ao patnmônio
patrimcnio
ac conhecimento
cumpn'u
cs requisitos
XXIII - termo de transferência
transferéncia de material - instrumento firmado
ﬁrmado entre remetente e destinatário
destinatario para remessa ao
ac

cu mais amostras contendo
ccntendo patrimônio
patrimonlc genético acessado ou
cu disponível
disponivel para acesso, que indica
indica,
exterior de uma ou

quando for c caso, se hcuve acesso a conhecimento tradicional associado e que estabelece c compromisso de
conhecimento
reparticao de benefícios
beneficios de acordo com asa regras
repartição
previstastradicional
nesta Lei; associado e que estabelece o compromisso de

atividades de produção,
XXIV - atMdades
atividades agrícolas
agricolas --atividades
prcducac, processamento
prccessamento e comercialização
comercializacao de alimentos, bebidas
bebidas,

ﬁbras, energia e ﬂorestas
fibras,
florestas plantadas;

ccndicoes in situ - condições
condicoes em que o0 patrimônio
patrimcnic genético existe em ecossistemas e habitais
habitats naturais ee,
XXV - condições
caso de
_de espécies domesticadas
dcmesticadas ou
cu cultivadas, nos meios onde naturalmente tenham desenvolvido suas
no wso
caracterlsticas distintivas próprias.
proprias, Incluindo
incluindo as que formem populações
populacées espontâneas;
espontaneas;
características
cultivada - espécie em cujo processo de evolução
evolucao influiu oo ser humano para
XXVI - espécie domesticada ou cuttívada

necessldades;
atender suas necessidades;

.

XXVII
XX\/ll - condições
condicﬁes ex situ - condições
condicﬁes em que o
c patrimônio
patrimonio genético é mantido fora de seu habitat natural;
XXVIII - população
pcpulacao espontânea
espontanea -- população
pcpulacao de
de espécies
espécies Introduzidas
intrcduzidas no
no territorio nacional,
nacional, ainda
ainda que
que
dcmesticadas,'capazes
autcperpetuarem naturalmente
eoossistemas e habitais
habitatsterritório
domesticadas,
de se autoperpetuarem
nos ecossistemas
brasileiros;
material reprodutivo - material de propagação
prcpagacao vegetal ou
cu de reprodução
reproducao animal de qualquer gênero,
género,
XXIX - matenai
espécie ou
cu cultivo proveniente
prcveniente de reprodução
reprcducao sexuada ou
cu assexuada;
especie
X)O( - envio de amostra - envio de amostra que contenha
ccntenha patrimônio
patrimonio genético para a prestação
prestacao de serviços
servicos no
XXX

do pesquisa ou desenvolvimento tecnológico
tecnclogico na qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem
exterior como parte de

realiza oo acesso
acesso no
no Brasil;
Brasil;
realiza

X)O(I
lccais ou
cu crioulas
cn'cuIas ou raças
ragas
XXX\ - agricultor tradicional - pessoa natural que utiliza variedades tradicionais locais

Iocalmente adaptadas ou
cu cnoulas
criculas e mantém e conserva a diversidade genética, incluído
incluidc o agricultor familiar;
localmente

)O(X|I - variedade tradicional local ou crioula - variedade proveniente
prcveniente de espécie que ocorre
ooorre em condição
condicao in situ
)^ll
cu mantida em condição
ccndicao ©x
ex situ, composta
ccmposta por grupo de plantas dentro de um táxon
taxon no nível
nivel mais baixo conhecido,
ccnhecldo, com
ou
diversidade genetica
genética desenvolvida ou
cu adaptada por população
populacao indígena,
indlgena, comunidade tradicional ou
cu agricuitor
agricultor tradicional
tradicional,
diver^sidade
incluindo seleção
selecao natural combinada com seleção
selecao humana no ambiente
amblente local, que não
nao seja substancialmente semelhante
mcluindo

cultivares comerciais;
ccmerciais; e
a cuitivares

XXXIII - raga lowlmente adaptada cu crioula - raca prcveniente de espécie que ocorre em condicac In situ cu

r«
f em condição
- localmente
adaptada oupor
crioula
raçaanimais
proveniente
de espéciegenética
que ocorre
em condição
In situ oua
mantida
condlcao
ex situ, representada
grupo- de
animals
com diversidade
desenvolvida
ou adaptada

um determinado
determinado nicho
nichc ecologico
ecolégico ee formada
fcm1ada aa partir
partir de
de seleção
selecao natural
natural ou
ou seleção
selecao realizada
realizada adaptada
adaptada por
por população
populacac
mi

ind igena, comunidade
comunidade tradicional
tradicional ou
ou agricultor
agricultor tradicional.
tradicional.
indígena,

QO OUO QO QO Q 0QIOQ EQGQH Lei,
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Paragrafo único.
tinico. Considera-se
Consldera--se parte do patrimônio
patrimcnio genético existente no território
territorio nacional, para cs
Parágrafo
os efeitos desta

o microrganismo que tenha sido isoladc a partir de substratos
substrates do
do território
territério nacional,
nacional, do
do mar
mar territorial,
da zona
zona
territorial, da
economics
exclusive
cu
da
plataforma
continental.
econômica exclusiva ou da plataforma continental.
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Art. 32^0
39 O acesso ao
ac patrimônio
patrimcnio genético existente no País
Pals ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado para fins
ﬁns de
Art.

cu desenvolvimento tecnológico
tecncldglco e a exploração
exploracac econômica
econcmica de produto acabado ou
cu material reprodutivo oriundo
pesquisa ou
serao realizados mediante cadastro,
cadastro, autorização
autorizacao ou
cu notificação,
notiﬁcacao, e serão
serao submetidos a
desse acesso somente serão
ﬁscalizacao, restricées e reparticao de beneficios nos termos e nas condicées estabelecidos nesta Lei e no seu

regulamento.
regutemSto

® repartição de benefícios nos termos e nas condições estabelecidos nesta Lei e no seu

Paragrafo único.
Llnlcc. São
Sac de competência
ccmpeténcia da União
Uniao a gestão,
gestao, oc controle e a fiscalização
ﬁscalizacao das atividades descritas
descrltas no
Parágrafo
caput, nos termos do disposto no inciso XXHI
XXIII do caput do
dc art.
art. 7S
79 da Lei Complementar nS
n9 UO.
140_, de 8
8 de dezembro de
Mput,

2011.

Art. 42
49 Esta Lei não
nao se aplica ao
ac patemõnio
patrimcnio genético humano.
humano.
Art.

Art. 59 E y®^3do
vedado oc acesso ao
ac patrimônio
patrimcnic genético e ao
ac conhecimento tradicional associado para práticas
praticas nocivas

ac meio ambiente,
amblente, a reprodução
reproducac cultural e àa saúde
saude humana e para o desenvolvimento de armas biológicas
biolégicas e químicas.
quimicas.
ao
CAPITULO IIII
CAPÍTULO
COMPETENCIAS E ATRIBUIÇÕES
ATRIBUIQOES INSTITUCIONAIS
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 69 Fica criadc no ambito dc Ministério dc Meic Ambiente o Conselho de Gestao dc Patriménic Genéticc -

nn
âmbito
do Ministério
do Meloconsultivo
Ambientee orecursal,
Conselho
de Gestãopor
docoordenar
Patrimônioa elaboração
Genético CGen, ôrgao
drgac coiegiado
cclegiado de carater
deliberativc,
normativc,
recursal,
responsavei
cccrdenar
elabcracao
OGen,
deliberativo,
normativo,
responsável
implementacac de políticas
pollticas para a gestão
gestao do acesso ao
ac patrimônio
patrimonic genético e ao
ac conhecimento tradicional associado
e a implernentaçao
reparticac de benefícios,
beneficios, formado
fonnadc por representação
representagao de órgãos
érgaos e entidades da administração
administracao pública
p|.'|bIica federal que
e da repartição
detém competência
ccmpeténcia sobre as diversas ações
acces de que trata esta Lei com participação
participacac maxima
(sessenta por cento)
centc)
detem
máxima de 60% (sessenta
e a representacac da sociedade civil em no mlnimo 40% (quarenta por centc) dos membros, assegurada a paridade

entre^^''^^^^
entre:

sociedade civii em no mínimo 40% (quarenta por cento) dos membros, assegurada a paridade

setcr empresarial;
empresarial; '
II -- setor
setcr acadêmico;
académico; e
IIll - setor

pcpulaoﬁes indígenas,
indigenas, comunidades tradicionais 0
e agricultores tradicionais.
tradicionais.
III - populações

--

- - —I-

§ 12
19 Compete também ao
ac CGen:
CGen:
§
- estabelecer:
estabelecer:
II a)
a) normas
non-nas técnicas;
técnicas;

b) diretrizes
diretrlzes e critérios para elaboração
elabcracac e cumprimento do acordo de repartição
repalticac de benefícios;
beneficios;
b)
c) critérios para a criação
criacac de banco
bancc de dados
dadcs para oc registro de informação
infcrmacac sobre patrimônio
patrimonio genético e
c)

conhecimento tradicional
tradicional associado;
associado;
(^nheamento
de:

acompanhar, em articulação
articulacac com órgãos
crgacs federais,
federais, ou
cu mediante convênio
convenic com outras instituições,
instituicces, as atividades
IIll - acompanhar,

de;

a) acesso e remessa de amostra que contenha
ccntenha o patrimônio
patriménic genético;
genético; e
a)

b)
b) acesso a conhecimento tradicional associado;
associado;
Ill -- deliberar
deliberar sobre:
sobre:
III

a) as autorizações
autcrizacces de que trata o inciso IIll do §
§ 32
39 do art.
art. 13;
13;
a)
b) o credenciamento de instituição
instituicac nacional
nacional que
que mantém
mantém coleção
cclecac ex
ex situ
sltu de
de amostras
amostras que
que contenham
contenham oc patrimônio
patrimonic
genético; e

QO O OI OI O OQ OQ QOQOQGO‘
I

c) 0 credenciamento de instituicac nacional para ser responsavei pela criacao e manutencao da base de dadcs de

trata o?ncisT!?"^^"*°
c inciso IX;
que trate
instituição nacional para ser responsável pela criação e manutenção da base de dados de

ttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_alo2015-2018/2015/lei/113123.htm
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IV - atestar a regularidade dc acesso ac patrimonio genético cu ac conhecimento tradicional associado de que

Capitulo IV desta Lei;
trata oc CapSTvd^Suf

=°"hecimento tradicional associado de que

V - registrar c recebimento da notificacac do produto acabado cu material reprodutivo e a apresentagao dc acordo
repartlcac de beneficios, nos tem1os dc alt. 16;
dede repartçío^ltenSdornTsVr^os^^^^^^^
^ ^ apresentação do acordo

VI - promover debates e consultas públicas
pdblicas sobre os
cs temas de que trata esta Lei;
VII - funcicnar como instancia superior de recurso em relacao a decisao de instituicao credenciada e aos atos
decorrentes da aplicacac desta Lei, na forma do regulamento;
'

«»ira;ss7.;s.T™zí;'wZ,*?

"•

••""»

VIII - estabelecer diretrizes para aplicacac dos recursos destinados ac Fundc Nacional para a Reparticac de
Beneficics - FNRB, previsto no art. 30, a titulc de reparticac de beneficios;
dadcs relativos;
relativos:
IX - criar e manter base de dados

a)
a) aos cadastros de acesso ao
ac patrimônio
patrimonlo genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado e de remessa;
remessa;
b)
patrimônio genético ou
b) as autorizações
autorizacées de acesso ao
ac patriménio
cu ao
ac conhecimento tradicional associado e de remessa;
remessa;
c) aos Instrumentos
instrumentos e termos de transferência
transferéncia de material;
material;
c)

d)
d) as coleções
colecoes ex situ das instituições
institulcoes credenciadas
credencladas que contenham amostras de patrimônio
patrimcnio genético;
genético;
e) às
as notificações
notiﬁcacées de produto acabado ou
cu material reprodutivo;
reprodutivo;
e)

f) aos acordos de repartição
reparticac de benefícios;
beneficios;
f)
g) aos atestados de regularidade de acesso;
acesso;
9)
X - cientiﬁcar £1-gaps federais de prctecac dos direitos de pcpulacﬁes indigenas c comunidades tradicionais sobre

oo renisL"fm
l^àeram
de proteção dostradicionais
direitos deassociados;
populações indígenas g comunití^^des tradicionais -obre
registro em cadastro de acesso
a conhecimentos
associados;
XI -(VETADO);
(VETADO); e
regimentc interno.
internc.
XII - aprovar seu regimento

29 Regulamento
Regulamentc disporá
dispcra sobre a composição
compcsicac e o
c funcionamento
funcicnamentc do CGen.
CGen.
§§ 22
§ 39 O CGen criara Camaras Tematlcas e Setcrials, com a participacac paritaria dc Gcvemo e da sociedade civil,
sendo esta representada pelos setores empresarial, académico e representantes das populacoes indigenas,
comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, para subsidiar as decisces do plenario.
Art. 79 A admlnistracao publica federal dlspcnibilizara ac CGen, na forma do regulamentc, as informacoes
necessarias para a rastreabilidade das atividades decorrentes de acesso ac patrimcnic genético cu ac conhecimento
tradicional associado, inclusive as relativas a exploracao eccnémica oriunda desse acesso.
CAP1TULO III
Ill
CAPÍTULO

DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO

Art. 89 Ficam protegidos por esta Lei cs conhecimentos tradicionais associados ac patrimcnic genético de
populacces indigenas, de comunidade tradicional cu de agricultor tradicional contra a utllizacac e exploracac illcita.
§ 19 O Estado reconhece o direito de pcpulacfies indigenas, de comunidades tradicionais e de agricultores

tradicionais de participar da tomada de decisoes, no ambitc nacional, sobre assuntos relacionados a ccnservacac e ac
uso sustentavel de seus conhecimentos tradicionais associados ac patrimcnlc genético dc Pais, nos tenncs desta Lei e
do seu regulamento.

flnrllwww nlanaltn nnv hrIr~.r:ivlI ns/
113/ ntnPnifi.7nift/7ni.R/lm/ll.-íl7a
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" §
§ 22
29 O conhecimento tradicional associado ao
ac patrimônio
patrimbnic genético de que trata esta Lei integra oc patrimônio
patn'mcnic
cultural brasileiro e poderá
podera ser depositado
depcsitadc em banco
bancc de dados,
dadcs, conforme dispuser o CGen ou
cu legislação
legislacac específica.
especlﬁca.
cultura!

§
§ 32
39 São
Sac formas
fcnnas de reconhecimento
reconheclmento dos conhecimentos tradicionais associados,
associados, entre outras:
outras:
- publicações
publicacoes científícas;
cientlﬁcas;
I•
II - registros em cadastros ou bancos
banccs de dados;
dadcs; ou
cu
ill
Ill - inventários
inventarics culturais.
culturais.

49 O intercâmbio
intercambic e a difusão
difusao de patrimônio
patrimonic genético e de conhecimento tradicional associado pratlcados
§^
praticados entre si

populacoes Indígenas,
indigenas, comunidade tradicional ou
cu agricultor tradicional para seu próprio
proprio benefício
beneficio e baseados
baseadas em
por populações
usos, costumes e tradições
tradicces são
sac isentos
isentcs das obrigações
cbrigacoes desta Lei.
Lei.
seus usos,

Art. 92
99 o
O acesso ao
ac conhecimento tradicional associado de origem identificável
identiﬁcavel está
esta condicionado àa obtenção
cbtencao do
An.

consentimento prévio
informado.
consentimento
prévio informado.

§§ 12
19 A comprovação
comprovacac do consentimento prévio informado poderá
podera ocorrer,
occrrer, a critério da população
pcpulacao indígena,
indigena, da

cu do agricultor tradicional,
tradicional, pelos seguintes instrumentos,
instrumentos, na forma do
dc regulamento:
regulamento;
comunidade tradicional ou

I - assinatura de termo de consentimento prévio;
prévio;
consentimento;
II -- registro audiovisual do consentimento;
érgac oficial
cﬁcial competente;
competente; ou
cu
III -- parecer do órgão
IV - adesão
adesao na forma prevista em protocolo
protocclo comunitário.
ccmunltaric.
acesso aa conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado.
rte origem
origerrl não
nay-g identificável
identiﬁcavel independe
independe de
do consentimento
consentimento
, . ~»§ —29.O
O acesso
pçsociado de
... .
r .. j-,

prévio informado.
inforrnadc.
prévio

§ 39 O acesso ao
ac patrimônio
patrimonio genético de variedade tradicional local ou
cu crioula ou
cu àa raça
race localmente
Iocalmente adaptada ou
cu
§3-0
crioula para atividades agrícolas
agricolas compreende oc acesso ao
ac conhecimento tradicional associado não
nao identificável
identiﬁcavel que deu
cnoula

cu àa raça
raga e não
nao depende do consentimento prévio da população
populacao indígena,
indlgena, da comunidade tradicional
origem a variedade ou
ou
cu do agncultor
agricultor tradicional que cria,
crla, desenvolve,
desenvolve, detém ou
cu conserva
conserve a variedade ou a raça.
raca.

Art. "ÍOÀs populações
10. As
pcpulacces indígenas,
indigenas, às
as comunidades tradicionais e aos agricultores tradicionais que criam,
criam,

desenvolvem, detem
detém ou
cu conservam conhecimento tradicional associado são
sao garantidos os
cs direitos de:
de:
desenvolvem,

I - ter reconheclda sua contribuicac para o desenvolvimento e conservacao de patrlménic genético, em qualquer
f
o desenvolvimento e conservação de patrimônio genético, em qualquer
publicacao, utilização,
utilizacac,contribuição
exploracao para
divulgacao;
forma
de publicação,
exploração
e divulgação;
indicada a origem do acesso ao
ac conhecimento tradicional associado em todas as publicações,
publicacoes, utilizacoes,
IIll - ter Indicada
utilizações

explcragoes ee divulgações;
divulgacﬁes;
explorações

Ill - perceber beneficios pela exploracao eccnomica por terceiros, direta cu indiretamente, de conhecimento
trtradicionali associado,
econômica por terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento
associado, benefícios
Lei;
tradiaonal
nos termospela
destaexploração
Lei;
IV - participar do processo de tomada de decisac sobre assuntos relacionados ac acesso a conhecimento

í 1'associado e a repartição
processo de
de beneficios
tomada dedecorrente
decisão sobre
assuntosnarelacionados
ao acesso a conhecimento
tradicional
reparticao
deccrrente
desse acesso,
acesso,
forma do regulamento;
regulamento;
benefícios

V - usar ou vender livremente produtos que contenham patrimônio
patrimonio genético ou
cu conhecimento tradicional
associado,
observados
os
dispositivos
das
Leis_n%
9.456.
de
25
de
abril
ds
IQg?
e
10.711.
de 5 de agosto de 200.-^:: e
associado. obsewadcs Os
Lem°si§@. 1£1. 1 711.aeMea9
conservar, manejar, guardar, produzir, trccar, desenvolver, melhorar material reprodutivo que ccntenha
„patnmonio
. - VI
y."- genetico
manejar, guardar,
produzir,
trocar, desenvolver, melhorar material reprodutivo que contenha
patrimonio
genético ou
cu conhecimento
associado.
tradicional
associado.

§ 19 Para cs ﬁns desta Lei, qualquer conhecimento tradicional associado ac patrimonio genético sera considerado

Ho natureza coletiva,
conhecimento
tradicional
associado
aocomunidade
patrimônio genético
será
considerado
de
de população
indígena
ou
tradicional
o0 detenha.
coletiva, ainda que apenas um indivíduo
lndividuo
populacao
indlgena
cu de
detenha.

5:
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29 O patrimônio
patriménio genético mantido em coleções
colecces ex situ errr
em instituíções
instituicﬁes nacionais geridas com recursos públicos
pdblicos
§§ 2^
lnformacées a ele associadas
assccladas poderão
poderac ser acessados
acessadcs pelas populações
populacées indígenas,
indigenas, pelas comunidades tradicionais
e as informações
e pelos agricultores tradicionais,
tradicionais, na forma do regulamento.
regulamento.
CAPlTULO IV
CAPÍTULO
DO ACESSO,
ACESSO. DA REMESSA E DA EXPLORAÇAO
EXPLORACAO ECONÔMICA
ECONOMICA
Art.
Art. 11.
11. Ficam sujeitas às
as exigências
exlgénclas desta Lei as seguintes atividades;
atividades:
I -- acesso ao patrimônio
patriménio genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado;
associado;

IIll - remessa para o exterior de amostras de patrimônio
patrimonic genético;
genético; e
~ III - exploração
explcracao econômica
econémica de produto acabado ou
cu material reprodutivo oriundo de acesso ao
ac patrimônio
patriménio genético
cu ao
ac conhecimento tradicional associado realizado após
apos a vigênda
vigéncia desta Lei.
Lei.
ou

§§ 1®
19 É
E vedado o acesso ao
ac patrimônio
patrimcnio genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado por pessoa natural
estrangeira.
estrangeira.

.

§
§ 2®
29 A remessa para oc exterior de amostra de patrimônio
patrimonio genético depende de assinatura do termo de

transferéncia de
de material,
na forma
fcnna prevista
prevista pelo
pelo CGen.
CGen.
transferência
material, na

Art. 12.
12. De^/erão
Deverao ser cadastradas as seguintes atmdades:
atividades:
Art.

I - acesso ao
patrimônio genético ou
ac patrimbnic
cu ao
ac conhecimento tradidonal
tradicional associado dentro do País
Pals realizado por pessoa
cu jurídica
juridica nacional,
nacional, pública
pliblica ou
cu privada;
natural ou
privada;
ac patrimônio
patrimonio genético ou
cu ccmhecimento
conhecimento tradicional associado por pessoa jurídica
juridica sediada no exterior
IIll - acesso ao
associada a instituição
instituicac nacional de pesquisa dentífica
cientlﬁca e tecnológica,
tecnoldgica, piiblica
cu privada;
privada;
assodada
pública ou

Ill - acesso ao
ac patrimônio
patrimonic genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado realizado no exterior por pessoa
III
cu jurídica
juridica nadonal,
nacional, pública
ptiblica ou
cu privada;
privada;
natural ou

9

patrimcnic genético para oc exterior com a finalidade
ﬁnalidade de acesso,
acesso, nas hipóteses
hipéteses dos
IV - remessa de amostra de patrimônio
incisos IIII ee ill
Ill deste
deste caput;
caput; ee
incisos

patrimônio genético por pessoa jurídica
pública ou
V - envio de amostra que contenha
ccntenha patrimonic
juridica nadonal,
nacional, ptiblica
cu privada,
privada, para
prestacao de serviços
serviccs no exterior como parte de pesquisa ou
cu desenvolvimento tecnológico.
tecnclégicc.
prestação
§ 19 O cadastro de que trata este artigo terá
tera seu funcionamento
funcicnamento definido
deﬁnidc em regulamento.
regulamento.
§1^0

§ 29 O cadastramento
cadastramentc deverá
devera ser realizado previamente àa remessa,
remessa, ou
cu ao
ac requerimento
requerimentc de qualquer direito de
§2-0
intelectual, ou
cu àa comercialização
comercializacao do produto intermediário,
intermediaric, ou
cu àa divulgação
divulgacac dos resultados,
resultados, finais
ﬁnals ou
cu parciais,
parcials,
propriedade intelectual,

em meios científicos
cientiﬁccs ou
cu de comunicação,
ccmunicacac, ou
cu à
a notificação
nctiﬁcacao de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em
deccrrencia do
do acesso.
acesso. »
decomência
39 São
Sac públicas
publicas as informações
informacﬁes constantes do banco
bancc de dados
dadcs de que traía
trata oc inciso IX do
dc §
§ 12
19 do
dc art. 62,
69,
§§ 32
ressalvadas aquelas que possam prejudicar as atividades de pesquisa ou
cu desenvolvimento científico
cientiﬁco ou
cu tecnológico
tecnolcigico ou
cu
as atividades comerciais
ccmerciais de terceiros,
terceiros, podendo serestas
ser estas Informações
infcrmacces disponibilizadas mediante autorização
autcrizacac do usuário.
usuaric.

Art.
Art. 13.
13. As seguintes atividades poderão,
poderac, a critério da União,
Uniao, ser realizadas mediante autorização
autorizacao prévia,
prévia, na forma

do regulamento:
regulamento;
do

ac patrimônio
patrimonic genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado em área
area indispensável
indispensavel à
a segurança
seguranca
I - acesso ao
nacional, que se dará
dara após
apés anuência
anuéncia do Conselho de Defesa Nacional;
Nacional;
=
nacional,

ac patrimônio
patriménic genético ou
cu ao
ac conhecimento tredicional
tradicional associado em águas
aguas |urlsdiclonals
jurisdicionais brasileiras,
brasileiras,
IIll - acesso ao
platafcrma continental e na zona econômica
eoonomica exclusiva,
exclusiva, que se dará
dara após
apbs anuência
anuéncia da autoridade marítima.
maritima.
na plataforma
§ 12
19 As autorizações
autorizacﬁes de acesso e de remessa podem ser requeridas em conjunto ou
cu isoladamente.
isoladamente.
§
3' ttp:IIwww.pIanaIto.gcv.br/cciviI_03/_ato2015-201 8/2015/IeiIl13123.htm
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29 A autorização
autcrizacac de remessa de amoítra
amostra de paMmônIo
patrimcnic genético para oc exterior transfere a responsabilidade da
§§ 2^^

cu do material remetido para a destinatária.
destinataria.
amostra ou
§
§ 32
39(VETADO).
(\/ETADO).
§ 49(VETADO).
(\/ETADO).
§42

Art.
Art. 14.
14. A conservação
conservacao ex situ de amostra do patrimônio
patrimanio genético encontrado
encontradc na condição
condicao ín
in situ deverá
devera ser

preferencialmente realizada
realizada no
no território
territciric nacional.
nacional.
preferencialmente

Art. 15.
15. A autorização
autorizacac ou
cu o cadastro para remessa de amostra do patrimônio
patrimonic genético para o exterior depende da
infcnnacac do uso pretendido,
pretendidc, observados
cbsen/ados os
cs requisitos do regulamento.
regulamento.
informação
Art. 16.
16. Para a exploração
explcracao econômica
eccnﬁmica de produto acabado ou
cu material reprodutivo oriundo de acesso ao
ac
Art.
patriménio genético ou
cuiac
serao exigidas:
exigidas:
patnmônio
ao conhecimento tradicional associado serão
notiﬁcacac do produto acabado ou
cu do material reprodutivo ao
ac CGen;
CGen; e
I - a notificação
apresentacao do acordo de repartição
reparticac de benefícios,
beneficios, ressalvado
ressalvadc o disposto no §
§ 52
59 do
dc art. 17 e no §
§ 42
49 do
IIll - a apresentação
art. 25.
25.
art.
19 A modalidade de repartição
reparticao de benefídos,
beneficios, mcnetaria
cu não
nao monetária,
mcnetaria, deverá
devera ser indicada no momento da
§§ 12
monetária ou
nctiﬁcacac do produto acabado ou
cu material reprodutivo oriundo do acesso ao
ac patrimônio
patrimcnic genético ou
cu ao
ac conhecimento
notificação

tradicional assodado.
associado.
tradiaonal

§ 29 O acordo de repartição
reparticao de benefícios
beneficios deve ser apresentado em até 365 (trezentos
(trezentcs e sessenta e cinco)
cincc) dias a
§2-0
notiﬁcacao do produto acabado ou
cu do
dc material reprodutivo,
reprodutivo, na foima
forma prevista no Capítulo
Capitulo V desta
partir do momento da notificação
Lei, ressalvados
ressalvadcs os
cs casos
cascs que envolverem
envclverem conhedmentos
conhecimentos tradidonais
tradicionais assodados
associados de origem Identificável.
identiﬁcavel.
Lei,

_,

CAPlTULO Vv
CAPÍTULO

DA REPARTIÇÃO
REPARTIQAO DE BENEFÍCIOS
BENEFlC|OS

Art. 17.
Art.
17. Os benefícios
beneficios resultantes da exploração
explcracac econômica
eccnomica de produto acabado ou de material reprodutivo

ac patrimônio
patrimonic genético de espécies encontradas em condições
condlcces fn
In situ
sltu ou
cu ao
ac conhecimento tradicional
tradlclonal
oriundo de acesso ao
associado, ainda que produzido
prcduzldc fora do País,
Pals, serão
serao repartidos,
repaltldos, de forma justa e equitativa,
equitativa, sendo que no caso do produto
assodado,
patrimonic genético ou
cu do conhecimento tradicional associado deve ser um dos elementos
acabado oc componente do patrimônio
principais de agregação
agregacao de valor,
valor, em conformidade ao
ac que estabelece esta Lei.
Lei.
prindpais
19 Estará
Estara sujeito àa repartição
reparticac de benefídos
beneficios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou
cu oc produtor
produtcr do
§§ 12
material reprodutivo.
reprodutivo, Independentemente
independentemente de quem tenha realizado oc acesso anteriormente.
antericnnente.

§§ 22
29 Os fabricantes
fabrtcantes de produtos intermediários
intermediarios e desenvolvedores de processos oriundos
criundos de acesso ao
ac patrimônio
patrimonic
genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado ao
ac longo
Icngc da cadela
cadeia produtiva estarão
estarac Isentos
isentos da obrigação
cbrigacac de

reparticac dé
de benefícios.
beneficios.
repartição

§
§ 32
39 Quando um único
unlco produto acabado ou
cu material reprodutivo for o resultado de acessos distintos,
distintos, estes não
nao
serao considerados cumulativamente para o
c calculo
calculc da repartição
reparticac de benefícios.
beneficios.
serão
49 As operações
operacées de licenciamento,
licenciamentc, transferência
transferéncia ou
cu permissão
pennissao de utilização
utilizacac de qualquer forma de direito de
§§ 42
acabado, processo ou
cu material reprodutivo oriundo do acesso ao
ac patrimônio
patrimcnic
propriedade intelectual sobre produto acabado,
cu ao
ac conhecimento tradicional associado por terceiros
terceircs são
sac caracterizadas como exploração
exploracao econômica
eccnomlca Isenta
isenta
genético ou
da obrigação
obrigacao de repartição
reparticao de benefícios.
beneficios.

§§ 52
59 Ficam isentos da obrigação
obrigacao de repartição
reparticac de benefícios,
beneficios, nos termos do regulamento:
regulamentcz
microempresas, as empresas de
dc pequeno
pequenc porte,
porte, os
cs mlcroempreendedores
micrcempreendedcres individuais,
individuals, conforme disposto na
I - as microempresas,
Lei Complementar
Ccmpjgmentar nS
n9 123.
123, de
de 14
1A_de
dezembro de
de 2006:
2006; ee
Lei
de dezembro
cs agricultores tradicionais e suas cooperativas,
cooperatives, com receita bruta anual igual ou
cu inferior ao
ac limite máximo
maximc
IIll - os
QIO OQIGQ OQ IQ QG Q I Q EIGQOI estabelecido
inciso II do art.
art. 3^
3° da Lei Complementar
Ccmolementar n° 123.
123, de 14
14 de dezembro de 2006.
2006.
no Inciso
http:lIwww.planaltc.gcv.brIcclvil 03/
03/ ato2015-2018/2015/tei/l13123.htm
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69 No caso de acésso
acesso ao
ac conhecimento tradicional associado pelas pessoas previstas no §
§ 5®,
59, os
cs detentores
detentcres
§§ 6-

desse conhecimento
conhecimento serão
serao beneficiados
beneﬁciadcs nos
nos termos
termos do
do art.
art. 33.
33.
desse

79 Caso oc produto acabado ou
cu o material reprodutivo não
nao tenha sido produzido
prcduzldc no Brasil,
Brasil, o Importador,
importador,
§§ 72
subsidiaria, controlada,
ccntrolada, coligada,
ccligada, vinculada ou
cu representante comercial
ccmercial do
dc produtor
produtcr estrangeiro
estrangeirc em território
territorio nacional ou
cu
subsidiária,
territc’:rio de países
paises com os
cs quais oc Brasil
Brasll mantiver acordo com este fim
ﬁm responde
respcnde soüdariamente
sclidariamente com oc fabricante do
em território
cu do
dc material reprodutivo pela repartição
reparticac de benefícios.
beneﬁcics.
produto acabado ou
89 Na ausência
ausencia de acesso a informações
infcrmacﬁes essenciais
essencials àa determinação
determinacao da base de cálculo
calculc de repartição
reparticao de
§§ 8^
beneficios em tempo adequado,
adequadc, nos casos
cascs a que se refere o
c§
§ 72,
79, a União
Uniao arbitrará
arbitrara o valor da base de cálculo
calculc de acordo
benefícios

com a melhor informação
infcrmacac disponível,
disponivel, considerando
considerandc oc percentual previsto nesta Lei ou
cu em acordo setorial,
setorial, garantido oc
contraditéric.
contraditório.
99 A"Uniac
estabelecera por decreto a Lista de Classifícaçâo
Classiﬁcacac de Repartição
Reparticac de Benefícios,
Beneficics, com base na
§§ 92
A União estabelecerá
Nomenclature Comum
Ccmum do
do Mercosul
Mercosul -- NCM.
NCM.
Nomenclatura
§ 10. (VETADO).
(VETADO).
§10.

Art,
Art. 18.
18. Os benefícios
beneﬁclcs resultantes da exploração
explcracac econômica
eccnomica de produto oriundo de acesso ao
ac patrimônio
patrimonio genético
cu ao
ac conhecimento tradicional associado para atividades agrícolas
agricolas serão
serao repartidos
repartidcs sobre a comercialização
ccmercializacao do material
ou
reprodutivo, ainda que oc acesso ou
cu a exploração
explcracac econômica
eccnomica dê-se
dé-se por
pcr melo
meio de pessoa física
fisica ou
cu jurídica
juridica subsidiária,
subsidiaria,
reprodutivo,
ccntrolada, coligada,
ccligada, contratada,
ccntratada, terceirizada ou
cu vinculada,
vinculada, respeitado o
c disposto no §
§ 72
79 do art.
art. 17.
17.
controlada,
§ 12
19 A repartição
reparticac de benefícios,
beneficios, prevista no caput,
caput, deverá
devera ser aplicada ao
ac último
Ultimo elo
elc da cadeia prcdutiva
§
produtiva de

material reprodutivo,
reprodutivo, ficando
ﬁcando isentos
isentos os
cs demais
demais elos.
elcs.
material

§ 229 No caso de exploração
explcragac econômica
eccnomica de material reprodutivo oriundo de acesso ae patiimônio
patrimonio genético ou
cu a
§
ﬁns de atividades agrícolas
agricolas e destinado exclusivamente àa geração
geracac de produtos
conhecimento tradicional associado para fins
nao envolvam atividade agrícola,
agrlcola, a repartição
reparticao de benefícios
beneficios ocorrerá
ccorrera somente
acabados nas cadeias produtivas que não
sobre a exploração
explcracao econômica
econcmica do produto acabado.
acabado.

§
§ 32
39 Fica isenta da repartição
reparticac de benefícios
beneficios a exploração
exploracac econômica
economica de produto acabado ou
cu de material
ac patrimônio
patrimonlo genético de espécies introduzidas
introduzldas no território
territério nacional pela ação
acac humana,
humana,
reprodutivo oriundo do acesso ao
ainda que
que domesticadas,
dcmesticadas, exceto:
exceto:
ainda
fonnem populações
pcpulacﬁes espontâneas
espcntaneas que tenham adquirido características
caracteristicas distintivas próprias
prciprias no País;
Pals; e
I - as que formem
cu crioula ou
cu a raça
raca localmente
Iocalmente adaptada ou
cu crioula.
crioula.
liII -- variedade tradicional local ou

Art.
material
Art. 19.
19. A repartição
reparticac de benefícios
beneficios decomente
decorrente da exploração
exploracao econômica
eccnémica de produto acabado ou
cu _materiaI
ac patrimônio
patrimcnio genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado poderá
podera constituir-se
ccnstitulr-se nas
reprodutivo oriundo de acesso ao
seguintes modalidades:
modalidades:
seguintes
II - monetária;
mcnetaria; ou
cu

ll -- não
nao monetária,
mcnetaria, incluindo,
incluindo, entre
entre outras:
outras:
li

a)
manutenção de
a) projetos para conservação
ccnservacao ou
cu uso sustentável
sustentavel de biodiversidade
biodlversidade ou
cu para proteção
prctecac e manutencac
conhecimentos, inovações
incvacﬁes ou
cu praticas
populacﬁes Indígenas,
indigenas, de comunidades tradicionais ou
cu de agricultores
conhecimentos,
ptáticas de populações
tradicionais, preferencialmente no local de ocorrênda
ccorréncia da espécie em condição
ccndicao In
in sltu ou
cu de obtenção
obtencac da amostra
tradicionais,
quando não
nao se puder especificar
especiﬁcar o local originai;
original;
b)
b) transferência
transferéncia de tecnologias;
tecnolcgias;

c)
produto, sem proteção
c) disponibilização
dispcnibllizacac em domínio
dominio público
pL'|bIicc de produto,
protecac por direito de propriedade intelectual ou
cu restrição
restricac
tecnolégica;
tecnológica;
d)
d) licenciamento
Iicenciamentc de produtos livre de ônus;
onus;

e)
e) capacitação
capacitacao de recursos humanos em temas reiadonados
relacionados â
a conservação
ccnservacac e uso sustentável
sustentavel do patrimônio
patrimbnic
cu do conhecimento tradidonal
tradicional associado;
associado; e
genético ou
tin://www.clanalto.aov.brIccivlI 03/ ato2015-2018/2015/Iei/l13123Jitm
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f) distribuição
distribuicac gratuita de produtos em programas de interesse social.
social.
f)

_

§§ 1^
19 No caso de acesso a patrimônio
patn'monic genético fica
ﬁca a critério do usuário
usuaric a opção
cpcac por uma das modalidades de

reparticao de
de benefícios
beneficios previstas no
no caput.
caput.
repartição

§
Ato do
§ 2®
29 Atc
dc Poder Executivo
Executivc disciplinará
disciplinara a forma de repartição
reparticac de benefícios
beneficios da modalidade não
nao monetária
mcnetaria nos

casos
cascs de acesso a patrimônio
patriménlc genético.
genético.

§§ 3^
39 A repartição
reparticac de benefídos
beneficios não
nao monetária
mcnetaria coirespondente
correspcndente a transferência
transferéncia de tecnologia
tecnclogia poderá
podera realizar-se,
realizar-se,

dentre
dentre outras
outras formas,
formas, mediante:
mediante:

iI - participação
palticipacac na pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
tecnclcglcc;

intercambic de informares;
infonnacﬁes;
IIll - intercâmbio
III - intercâmbio
materiais ou
intercambic de recursos humanos,
humanos, materials
cu tecnologia
tecnclogia entre instituição
instituicac nadonal
nacional de pesquisa científica
cientlﬁca e

tecnologica, pliblica
cu privada,
privada, e instituição
instituicac de pesquisa sediada no exterior;
exterior;
tecnológica,
pública ou

IV - consolidação
ccnsclidacao de
d e infraestrutura de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico;
tecnologico; e
V - estabelecimento
estabelecimentc de empreendimento conjunto de base tecnológica.
tecnclogica.
§ 49(VETADO).
(\/ETADO).
§42

Art. 20.
20. Quando a modalidade escolhida
escclhida for a repartição
reparticac de benefícios
beneficios mcnetaria
exploracao
^ Art.
monetária decorrente da exploração
economics de produto acabado ou
cu de material reprodutivo oriundo de acesso ao
ac paü"lmônlo
patrimﬁnic genético,
genético, será
sera devida uma
econômica
(um por cento)
centc) da receita líquida
Iiquida anual obtida
cbtida com a exploração
explcracac econômica,
eccnomica, ressalvada a hipótese
hipétese de
parcela de 1% (um
reducac para até 0,1 (um
(um décimo)
décimo) por acordo setorial previsto no art.
art. 21.
21.
redução

Art.
Art. 21.
21 . Com o
c fim
ﬁm de garantir a competitividade do setor
setcr rxDntemplado,
ccntemplado, a União
Uniao poderá,
podera, a pedido do
dc Interessado,
interessadc,
regulamentc, celebrar acordo setorial que permita reduzir oc valor da repartição
reparticﬁc do benefícios
beneficios monetária
mcnetaria para
conforme oc regulamento,

até 0,1% (um
(um décimo
décimc por cento)
centc) da receita líquida
liquida anual obtida
cbtida com a exploração
explcracao econômica
eccnomica do produto acabado ou
cu do
ac patrimônio
patrimonio genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado de origem não
nao
material reprodutivo oriundo de acesso ao
identiﬁcavel.
identificável.
Paragrafo único.
dnico. Para subsidiar a celebração
celebracac de acordo setorial,
setorial, os
cs órgãos
crgacs oficiais
cﬁciais de defesa dos direitos de
Parágrafo
pcpulacées Indígenas
indigenas e de comunidades tradicionais poderão
poderac ser ouvidos,
cuvidcs, nos termos do
dc regulamento.
regulamento.
populações
Art. 22.
22. Nas modalidades de repartição
repartigao de benefícios
beneficios não
nao mcnetarias
ccnespcndentes às
as alíneas
allneas a,
a, e e f do inciso
Art.
monetárias correspondentes
IIll do caput do
dc art.
art. 19,
19, a repartição
reparticac de benefídos
beneficios deverá
devera ser equivalente a 75% (setenta
(setenta e cinco
cincc por cento)
centc) do
dc previsto
mcnetaria, conforme os
cs critérios definidos
deﬁnidos pelo CGen.
CGen.
para a modalidade monetária,
Paragrafo único.
tinicc. O CGen poderá
podera delimitar critérios ou
cu parâmetros
parametrcs de resultado ou
cu efetividade que os
cs usuários
usuarics
Parágrafo
deverao atender,
atender, em substituição
substituicao ao
ac parâmetro
parametro de custo previsto no caput para a repartição
reparticac de benefícios
beneficios não
nao
deverão
mcnetaria.
monetária.

Alt. 23.
23. Quando o
c produto acabado ou
cu oc material reprodutivo for oriundo de acesso ao
ac conhecimento tradicional
Art.
associado de
de origem
origem não
nao identificável,
identiﬁcavel, aa repartição
reparticac decorrente
decorrente do
do uso
uso desse
desse conhedmento
conhecimento deverá
devera ser
ser feita
feita na
na
associado
inciso I do caput do art.
art. 19
19 e em montante
mcntante correspondente
correspcndente ao
ac estabelecido nos arts.
arts. 20 e 21
modalidade prevista no Inciso
desta Lei.
Lei.
desta
Art.
Art. 24.
24. Quando o
c produto acabado ou
cu oc material reprodutivo for oriundo de acesso ao
ac conhecimento tradicional
associado que seja de origem
orlgem Identificávei,
identiﬁcavel, o
c provedor
prcvedcr de conhecimento tradicional associado terá
tera direito de receber
beneficios mediante acordo
acordo de
de repartição
reparticao de
de benefícios.
beneficios.
benefícios
19 A repartição
reparticac entre usuário
usuaric e provedor
prcvedcr será
sera negociada de forma justa e equitativa entre as partes,
partes, atendendo a
§§ 12
parametrcs de clareza,
clareza, lealdade
Iealdade e transparência
transparencia nas cláusulas
clausulas pactuadas,
pactuadas, que deverão
deverao indicar condições,
ccndicées, obrigações,
obrigacaes,
parâmetros
duracac dos benefícios
beneficios de curto,
culto, médio
médic e longo
Icngc prazo.
prazo.
tipos e duração
29 A repartição
reparticao com os
cs demais detentores
detentcres do mesmo conhecimento tradicional associado dar-se-á
dar-se-a na
§§ 22
mcnetaria, realizada por meio do Fundo
Fundc Nacional para a Repartição
Reparticac de Benefícios
Beneficics - FNRB.
FNRB.
modalidade monetária,
ttp://www.planaItc.gov.brlccivil__03/_ato201 5-2018/201 5/lei/I131 23.htm
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§
§ 3^
39 A parcela devida pelo usuário
usuaric para a repartição
reparticao de benefícios
beneficios prevista no §
§ 2^,
29, a ser depositada
depcsitada no Fundo
Fundc
Nacional para a Repartição
Repartlcao de Benefícios
Beneficics - FNRB,
FNRB, corresponderá
ccnespcndera àa metade daquela prevista no art.
art. 20 desta Lei ou
cu
deﬁnida em
em acordo
acordo setorial.
setorial.
definida
§
§ 42
49 A repartição
reparticao de benefícios
beneficios de que trata oc §
§ 3^
39 independe da quantidade de demais detentores
detentcres do
dc

conhecimento tradidonal
tradicional associado
associado acessado.
acessado.
conhecimento

§ 5^
59 Em qualquer caso,
caso, presume-se,
presume-se, de modo
mcdc absoluto,
absoluto, a existência
existancia de demais detentores
detentcres do mesmo
§

conhecimento tradicional
tradicional associado.
associado.
conhecimento

Art.
Art. 25.
25. O acordo de repartição
repartlcao de benefícios
beneficios deverá
devera Indicar
indicar e qualificar
qualiﬁcar com clareza as partes,
partes, que serão:
serao:
I - no caso de exploração
explcracao econômica
econémica de produto acabado ou
cu de material reprodutivo oriundo
on'undc de acesso a
patrimonic genético ou
cu conhecimento tradicional associado de origem não
nao identificável:
identiﬁcavel:
patrimônio

a) aa União,
Uniao, representada
representada pelo
pelo Ministério
Ministério do
do Meic
e
a)
Melo Ambiente;
Ambiente; e
b)
b) aquele que explora
explore economicamente produto acabado ou
cu material reprodutivo oriundo
crlundc de acesso ao
ac patrimônio
patnmcnic
cu ao
ac conhecimento tradicional associado de origem não
nao identificável;
identiﬁcavel; e
genético ou

explcracao econômica
eccnamlca de produto acabado ou
cu de material reprodutivo oriundo de acesso a
lill - no caso de exploração
conhecimento tradicional
tradicional associado
associado de
de origem
orlgem identificável:
identiﬁcavel:
conhecimento
a)
a) oc provedor
prcvedcr de
de conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado;
associado; ee

b) aquele que explora
explcra economicamente produto acabado ou
cu material reprodutivo oriundo de acesso ao
ac
b)

conhecimento tradicional
tradicional associado.
associado.
conhecimento

-

§ 12
19 Adicionalmente
Adicicnalmente ao
ac Acordo
Accrdo de Repartição
Reparticac de Benefícios,
Beneficics, o
c usuário
usuaric deverá
devera depositar o valor estipulado
estipuladc no §
§ 32
39
§
dc art
arl. 24 no Fundo
Fundc Nacional para a Repartição
Reparticac de Benefícios
Beneficics -- FNRB quando explorar
explcrar economicamente produto
do
- .acaba'dc
acabado ou
cu material reprodutivo oriundo de actóso
acesso a oonhedmenlo-íradicinnal
conhecimento-.l.r.1-sdicicnal associado de origem identificável.
identiﬁcavel.
§
§ 22
29 No caso de exploração
explcracac econômica
eccnomica de produto acabado ou
cu de material reprodutivo oriundo de acesso ao
ac
patrimonio genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado de origem não
nao identificável,
identiﬁcavel, poderac
assinadcs
patrimônio
poderão ser assinados
acordos setoriais
setcriais com
com aa União
Uniao com
com objetivo
objetivo de
de repartição
reparticac de
de benefícios,
beneficios, conforme
conforme regulamento.
regulamento.
acordos
§
§ 32
39 A repartição
reparticac de benefícios
beneficios decorrente da exploração
explcracac econômica
eccncmica de produto acabado ou
cu de material
reprodutivo oriundo
oriundo de
de acesso
acesso ao
ac conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado
associado dispensa
dispensa oc usuário
usuaric de
de repartir
repartir benefícios
beneficios
reprodutivo
referentes ao
ac patrimônio
patrimonio genético.
genético.
referentes

§ 42
49 A repartição
reparticac de benefícios
beneficios monetária
mcnetaria de que trata oc inciso I do
dc caput poderá,
podera, a critério do usuário,
usuaric, ser
§
depcsitada diretamente no Fundo
Fundc Nacional para a Repartição
Reparticac de Benefícios
Beneficics - FNRB,
FNRB, sem necessidade de celebração
celebracac de
depositada
acordo de repartição
reparticac de benefídos,
beneficios, na forma
fonna do regulamento.
regulamento.
Art. 26.
prejuízo de outras que venham a
Art.
26. São
Sac cláusulas
clausulas essendais
essencials do a(x>rdo
acordo de repartição
reparticao de benefícios,
beneficios, sem prejuizo
ser estabelecidas em regulamento,
regulamentc, as que dispõem
dispﬁem sobre:
sobre:
_

produtos objeto
objeto de
de exploração
explcracac econômica;
econémica;
II -- produtos
II -- prazo
prazo de
de duração;
duracac;
II
reparticac de benefícios;
beneficios;
III -- modalidade de repartição
IV - direitos e responsabilidades das partes;
partes;

V
direito de
de propriedade
propriedade intelectual;
intelectual;
V -- direito
VI
rescisac;
VI -- rescisão;

VII -- penalidades;
penalidades; e
e
VII
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VIII
- foro no
no Brasil.
Brasll.
VIII-foro

»
CAPlTULO VI
CAPÍTULO

DAS SANÇÕES
SANQOES ADMINISTRATIVAS

Art. 27,
patiimônio genético ou
Art.
27. Considera-se
Ccnsidera-se Infração
infracac administrativa
administrative contra o
c patriménic
cu contra o
c conhecimento tradicional
acac ou
cu omissão
cmissao que viole as normas desta Lei,
Lei, na forma do regulamento.
regulamento.
associado toda ação

§ 119 Sem prejuizo
sancﬁes penais e cíveis
clveis cabíveis,
cablveis, as infrações
infracoes administrativas serão
serao punidas com as
§
prejuízo das sanções
seguintes sanções:
sancéies:
seguintes
II -- advertência;
adverténcia;
II
II -- multa;
multa;

III -- apreensão:
apreensao:
III
a)
a) das amostras que contêm
contem oc patrimônio
patrimonic genético acessado;
acessado;

b)
b) dos instrumentos utilizados na obtenção
obtencac ou
cu no processamento
prccessamento do patrimônio
patriménic genético ou
cu do conhecimento

tradicional associado
associado acessado;
acessado;
tradicional

c)
c) dos produtos derivados de acesso ao
ac patrimônio
patrimanio genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado;
associado; ou
cu

d) dos produtos obtidos a partir de informação
infcrmacac sobre conhecimento ti^adicional
tradicional associado;
associado;
d)
IV - suspensão
suspensac temporária
tempcraria da fabricação
fabricacac e venda do produto acabado ou
cu do material reprodutivo derivado
derivadc de
acesso ao
ac patrimônio
patrimonic genético ou
cu ao
ac conhecimento tradicional associado até a regularização;
regularizacac;
V - embargo da atívídarie
atividade específica
especiﬁca relaclònatia
relacionaca a infração;
iﬁfracao;

—-

VI - interdição
interdicao parcial ou
cu total do estabelecimento,
estabelecimento, atividade ou
cu empreendimento;
empreendimento;
VII - suspensão
suspensac de atestado
atestadc ou
cu autorização
autcrizacao de que trata esta Lei;
Lei; ou
cu
VIII - cancelamento
cancelamentc de atestado
atestadc ou
cu autorização
autcrizacac de que trata esta Lei.
Lei.

§ 229 Para imposição
impcsicao e gradação
gradacao das sanções
sancces administrativas,
administrativas, a autoridade competente observará:
observara:
§
a gravidade
gravidade do
do fato;
fato;
II -- a
II - os
cs antecedentes do Infrator,
infrator, quanto ao
ac cumprimento da legislação
legislacac referente ao
ac patrimônio
patrimonic genético e ao
ac

conhecimento tradicional
tradicional associado;
associado;
conhecimento
Ill -- aa reincidência;
reincidéncia; ee
III
IV -- aa situação
situacao econômica
eccncmica do
do infrator,
infrator, no
no caso
caso de
de multa.
IV
multa.
§ 32
39 As sanções
sancﬁes previstas no §
§ 1^
19 poderão
poderac ser aplicadas cumulativamente.
cumulativamente.
§
§ 4^
49 As amostras,
amostras, os
cs produtos e os
cs Instrumentos
instrumentos de que titrata
inciso III do §
§ 19 terão
terao sua destinação
destinacac definida
deﬁnida
§
'ata oc indso
pelo CGen.
CGen.
pelo
§ 5®
59 A multa de que trata o0 inciso II do §
§ l^será
19 sera arbitrada
arbltrada pela autoridade competente,
competente, por Infração,
infracac, e pode variar:
variar:
§
R$ 1.000,00 (mil
(mil reais)
reais) a R$
R$ 100.000,00(cem
(cem mil reais),
reais), quando a infração
infracao for cometida por
pcr pessoa natural;
natural;
I - de R$
cu

ou
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tlII -- de R$
R$ 10.000,00(dez
(dez mil reais)
reais) a R$
R$ 10.000.000,00(dez
(dez milhões
milhces de reais),
reais), quando a infração
infracac for cometida
ccmetida por
pessoa jurídica,
juridica, ou
cu com
com seu
seu concurso.
concursc.
pessoa

§
§ 6^
69 Verifica-se
Veriﬂca-se a reincidência
relncldéncla quando oc agente comete nova Infração
infracac no prazo de até 5
5 (cinco)
(cincc) anos contados do
dc
transitc em julgado
julgadc da decisão
decisac administrativa
administrative que oc tenha condenado
ccndenadc por infração
infracac anterior.
anterior.
trânsito
§7-0
§ 79 O regulamento
regulamentc disporá
dlspcra sobre oc processo administrativo
administratlvo próprio
prépric para aplicação
aplicacao das sanções
sancﬁes de que trata esta
Lei,
Lei, assegurado o
c direito a ampla defesa e a contraditório.
contraditciric.

Art.
Art. 28.
28. Os órgãos
drgacs federais competentes
ccmpetentes exercerão
exercerac a fiscalização,
ﬁscalizacao, a interceptação
interceptacac e a apreensão
apreensao de amostras
que contêm
contém oc patrimônio
patrimcnio genético acessado,
acessado, de produtos ou
cu de material reprodutivo oriundos
oriundcs de acesso ao
ac patrimônio
patrimonic
cu ao
ac conhecimento tradicional associado,
associado, quando oc acesso ou
cu a exploração
explcracac econômica
econcmica tiver sido em
genético ou
desaccrdo com as disposições
dlsposicﬁes desta Lei e seu regulamento.
regulamentc.
desacordo
Art. 29.
Art.
29. (VETADO).
(VETADO).
CAPÍTULO
CAPITULO VII
VII

DO FUNDO NACIONAL PARA A REPARTIÇAO
REPARTIQAO DE BENEFÍCIOS
BENEFl(%lOS E DO PROGRAMA NACIONAL DE REPARTIÇÃO
REPARTIQAO DE
BENEF CIOS
BENEFÍCIOS

Art. 30.
30. Fica instituído
instituido o
c Fundo
Fundc Nacional para a Repartição
Reparticac de Benefícios
Beneficics - FNRB,
FNRB, de natureza financeira,
ﬁnanceira,
Art.

vlnculado ao
ac Ministério do Meio
Meic Ambiente,
Ambiente, com oc objetivo de valorizar o patrimônio
patrimonio genético e os
cs conhecimentos
vinculado
tradicionais associados
associados ee promover
promover oc seu
seu uso
uso de
de foima
forma sustentável.
sustentavel.
tradidonais
Art.
Art. 31.
31. O Poder Executivo
Executivc disporá
dispcra em regulamento
regulamentc sobre a composição,
compcsicac, organização
organizacac e funcionamento
funcionamentc do Comitê
Ccmité
Gestor
Gestcr do
do FNRB.
FNRB.

Paragrafo único.
Einicc. A gestão
gestac de recursos monetários
mcnetalics depositados
depcsitadcs no FNRB destinados
destinadcs a populações
populacﬁes Indígenas,
indigenas, a
Parágrafo
tradicionais e a agricultores tradicionais dar-se-á
dar-se-a com a sua participacac,
comunidades tradidonais
participação, na forma do
regulamentc.
__
g
regulamento.
..

_

.

r

..,,_

_

Art.
Art. 32.
32. Constituem
Constituem receitas
receitas do
do FNRB:
FNRB:

dotacoes consignadas na lei
Iel orçamentária
crcamentaria anual
anual e seus créditos
créditcs adicionais;
adiclcnais;
I - dotações
II -- doações;
doacées;
li
Ill -- valores arrecadados com oc pagamento de multas
muitas administrativas aplicadas em virtude do descumprimento
descumprimentc
ill
desta
desta Lei;
Lei;

IV - recursos financeiros
ﬁnanceircs de origem extema decorrentes de contratos,
contratos, acoixios
acordos ou
cu convênios,
ccnvénios, especialmente
reservadcs para
para as
as finalidades
ﬁnalidades do
dc Fundo;
Fundc;
reservados

V - contribuições
ccntribuicces feitas por usuários
usuarics de patrimônio
patriménio genético ou
cu de conhecimento tradicional associado para o
c
Prcgrama Nacional
Nacional de
de Repartição
Repalticac de
de Benefícios;
Beneficics;
Programa
VI -- valores provenientes
prcvenientes da repartição
reparticao de benefícios;
beneﬁcics; e
Vil - outras receitas que lhe
VII
Ihe vierem a ser destinadas.
destinadas.

§ 119 Os recursos monetários
mcnetarlcs depositados
depcsitadcs no FNRB decorrentes da expbração
explcracao econômica
econémica de produto acabado ou
cu
§
associado serão
serao destinados
destinadcs exdusivamente
exclusivamente em
de material reprodutivo oriundo de acesso a conhecimento tradicional assodado
beneficio dos
dos detentores
detentcres de
de conhecimentos
conhecimentos ^*301000318
tradicionais associados.
associados.
benefício
§ 229 Os recursos monetários
mcnetarlcs depositados
depcsitadcs no FNRB decorrentes da exploração
exploracac econômica
econﬁmica de produto acabado ou
cu
§
patrimﬁnio genético proveniente
prcveniente de coleções
colecﬁes ex situ serão
serao parcialmente
de material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio
destinadcs em benefício
beneficio dessas coleções,
cclecaes, na forma do
dc regulamento.
regulamento.
destinados

§
§ 32
39 o
O FNRB poderá
podera estabelecer instrumentos de cooperação,
cocperacac, induslve
inclusive com Estados,
Estados, Municípios
Municipics e o
c Distrito
Distritc
Federal.
Federal.
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Art.
Art. 33.
33. Fica instituído
instituido oc Programa
Prcgrama Nacional de Repartição
Reparticao de Benefícios
Beneficics - PNRB,
PNRB, com a finalidade
ﬁnalidade de promover:
promover:
ccnservacac da diversidade biológica;
biclcgica;
I - conservação
recuperacao, criação
criacac e manutenção
manutengzac de coleções
cclecﬁes ex sftu
situ de amostra do patrimônio
patrimbnic genético;
genético;
II -- recuperação,

ili
Ill - prospecção
prospeccao e capacitação
capacitacac de recursos humanos associados ao
ac uso e àa conservação
conservacao do patrimônio
patrimﬁnio genético
ou
cu do conhecimento tradicional associado;
associado;
iV
IV - proteção,
protecao, promoção
prcmocac do uso e valorização
valcrizacao dos conhecimentos tradidonais
tradicionais associados;
associados;

V - implantação
implantacac e desenvolvimento de atividades relacionadas ao
ac uso sustentável
sustentavel da diversidade biológica,
biolcgica, sua
conservacao ee repartição
reparticac de
de benefícios;
beneficios;
conservação

VI - fomento
fcmentc a pesquisa e desenvolvimento tecnológico
tecnclcgicc associado ao
ac patrimônio
patrimonic genético e ao
ac conhecimento

tradicional associado;
associado;
tradicional

VII - levantamento
patrimônio genético,
levantamentc e inventário
inventario do patrimcnlc
genético, considerando
considerandc a situação
situacac e o grau de variação
varlacao das
pcpulacées existentes,
existentes, incluindo aquelas de uso potencial
pctencial e,
e, quando viável,
viavel, avaliando
avaliandc qualquer ameaça
ameaca a eias;
eles;
populações
esfcrcos das populações
populacées indígenas,
indigenas, das comunidades tradicionais e dos agricultores tradicionais
VIII - apoio aos esforços
no manejo
patrimônio genético;
manejc sustentável
sustentavel e na conservação
ccnservacao de patriménic
genético;
ÍX
IX - conservação
ccnsen/acac das plantas silvestres;
silvestres;

eﬁciente e sustentável
sustentavel de conservação
conservacao ex situ e ín
in situ e desenvolvimento e
X - desenvolvimento de um sistema eficiente
transferéncia de tecnologias
tecnclogias apropriadas para essa finalidade
ﬁnalidade com \ristas
vistas a melhorar oc uso sustentável
sustentavel do patrimônio
patrimcnic
transferência
genético;
genético;
XI - monitoramento
manutenção da viabilidade,
mcnitoramento e manutencao
viabilidade, do grau de variação
variacac e da integridade genética das coleções
cclecﬁes de
. -_

patrimcnic genético;
genético;“,
patrimôíiio

Xil
XII - adoção
adocao de medidas para minimizar ou,
cu, se possível,
posslvel, eliminar as ameaças
ameacas ao
ac patrimônio
patriménic genético;
genético;
Xill
manutenção dos diversos
XIII - desenvolvimento e manutencac
diverscs sistemas de cultivo que favoreçam
favorecam oc uso sustentável
sustentavel do

patrimonic genético;
genético;
patrimônio
XIV - elaboração
elabcracac e execução
execucac dos Pianos
Plancs de Desenvolvimento
Desenvolvimentc Sustentável
Sustentavel de Populações
Pcpulacﬁes ou
cu Comunidades
Ccmunidades
Tradicionais;
Tradicicnais; ee

XV - outras ações
acées relacionadas ao
ac acesso ao
ac patrimônio
patrimonic genético e aos conhecimentos tradidonais
tradicionais assodados,
associados,

conforme o
c regulamento.
regulamentc.
conforme
Art.
Art. 34.
34. O
0 PNRB será
sera implementado
implementadc por meio do FNRB.
FNRB.
CAPÍTULO
VIII
CAPITULO VIII

DISPOSICOES TRANSITÓRIAS
TRANSITORIAS SOBRE A ADEQUACAO
REGULARIZACAO DE ATIVIDADES
DAS DISPOSIÇÕES
ADEQUAÇÃO E A REGULARIZAÇÃO
Art. 35.
35. O pedido de autorização
autcrizacao ou
cu regularização
regularizacac de acesso e de remessa de patrimônio
patrimonic genético ou
cu de
Art.
associado ainda em tramitação
tramitacac na data de entrada em vigor desta Lei deverá
devera ser reformulado
reformuladc
conhecimento tradicional assodado
pelc usuário
usuaric como pedido de cadastro ou
cu de autorização
autcrizacao de acesso ou
cu remessa,
remessa, conforme o
c caso.
caso.
pelo
Art. 36.
36. O prazo para o
c usuário
usuaric reformular oc pedido de autorização
autcrizacac ou
cu regularização
regularizacac de que trata o
c art.
art. 35
35 será
sera de
Art.
(um) ano,
anc, contado
contadc da data da disponibilização
disponibilizacac do cadastro pelo CGen.
CGen.
1 (um)

Art. 37.
37. Deverá
Devera adequar-se aos termos desta Lei,
Lei, no prazo de 1 (um)
(um) ano,
anc, contado
contadc da data da disponibilização
dispcnibllizacao do
Art.
CGen, o usuário
usuaric que realizou,
realizcu, a partir de 30
30 de junho de 2000,
2000, as seguintes atividades de acordo com a
cadastro pelo CGen,
Medida
Prcviséria n°
n° 2.186-16.
2.186-1 de
de 23
23 de
de aoosto
agosto de
de 2QQ1:
2001:
Medida Provisória
patrimbnio genético ou
cu conhecimento tradicional associado;
associado;
I - acesso a patrimônio
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M*r>-lhAMurãar,AWniin\/Mrrí\M

IQO O O Q OQ Q OI OQ QO I

n.’-U an-.cn<| re-an-1 RDIH sn.=.ln1 ":1 9': htm
mm

14/1 R
1^/IR

_\ 3/04/2018
13/04/2018

"

LI
3123
L13123

explcracao econômica
eccnémica de produto acabado ou
cu de material reprodutivo oriundo de acesso a patrimônio
patrimcnio genético
II - exploração
I

ou
cu ao
ac conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado.
associado.

Parágrafo
Paragrafo único.
illnicc. Para fins
ﬁns do disposto no caput,
caput, o usuário,
usuaric, observado oc art.
art. 44,
44, deverá
devera adotar uma ou
cu mais das

seguintes
seguintes providências,
providéncias, conforme
conforme oc caso:
caso:

cadastrar oo acesso
acesso ao
ac patrimônio
patrimcnic genético
genético ou
cu ao
ac conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado;
associado;
II -- cadastrar
IIll - notificar
nctiﬁcar oc produto acabado ou
cu o material reprodutivo objeto da explorado
exploracao econômica,
eccnomica, nos termos desta Lei;
Lei; e
III - repartir os
cs benefícios
beneficios referentes àa exploração
explcracac econômica
eccnomica realizada a partir da data de entrada em vigor desta
Lei,
Lei, nos termos do Capítulo
Capitulo V,
V, exceto quando o
c tenha feito na forma
fon'na da Medida Provisória
Prcviséria n°
n° 2.186-16.
2.186-16, de 23
23 de agosto
de
d 8 2Q01.
2001 .
Art.
Art. 38.
38. Deverá
Devera regularizar-se nos termos desta Lei,
Lei, no prazo de 1 (um)
(um) ano,
anc, contado
contadc da data da disponibilização
dispcnibilizacac
do Cadastro
Cadastrc pelo CGen,
CGen, oc usuário
usuaric que,
que, entre 30
30 de junho de 2000
2000 e a data de entrada em vigor desta Lei,
Lei, realizou
realizcu as
as
seguintes
seguintes atividades
atividades em
em desacordo
desaccrdo com
com aa legislação
legislacac em
em \ngor
vigor àa época:
época:
II -- acesso
acesso aa patrimônio
patrimcnic genético
genético ou
cu aa conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado;
associado;

lill - acesso e exploração
explcracao econômica
eccnomica de produto ou
cu processo oriundo do acesso a patrimônio
patriménic genético ou
cu a
conhecimento tradicional associado,
n° 2.186-16. de 23 de agosto de 2001:
associado, de que trata a Medida
,Provisória
gcstc
00 ;
III
III -- remessa
remessa ao
ac exterior
exterior de
de amostra
amostra de
de patrimônio
patrimcnio genético;
genético; ou
cu

IV -- divulgação,
divulgacao, transmissão
transmissao ou
cu retransmissâo
retransmissao de dados
dadcs ou
cu Informações
infcmlacﬁes que integram ou
cu constituem

conhecimento tradicional
tradicional associado.
associado.
conhecimento

§ 1>
19 A regularização
regularizacac de
de que
que trata
trata oc caput
caput está
esta condicionada
condicionada aa assinatura
assinatura de
de Termo
Termo de
de Compromisso.
Ccmprcmisso.
§
§
patrimônio gcnctino
r
§ 2®
29 Na hipótese
hipcitese de acesso ao
ac patrimcnio
genético ou
on an conhecimento tmdicional
tradicional associado unicamente para
ﬁns de
de pesquisa
pesquisa científica,
cientlﬁca, oo usuário
usuaric estará
estara dispensado
dispensadc de
de firmar
ﬁrmer oc Termo
Termo de
de Compromisso,
Ccmpromissc, regularízando-se
regularizandc-se por
por meio
meio
fins
de
de cadastro
cadastro ou
cu autorização
autcrizagzac da
da atividade,
atividade, conforme
conforme oc caso.
caso.

§ 3^
39 O
O cadastro
cadastro e
e aa autorização
autcrizacac de
de que
que trata
trata oc §
§ 229 extinguem
extlnguem aa exigibilidade
exlgibilidade das
das sanções
sancées administrativas
administrativas
§
previstas na
na Medida
Provisoria n°
n° 2.186-16.
2.186-16, de
de 23
2§jeag
,e
e especificadas
especiﬁcadas nos
nos a_|'1s._1§
e 2Q
2Q do
gg Decreto
Decreto
previstas
Medida Provisória
de acosto de 2001.
arts. 15 e

p°

5.459.
5,453, de 7
7 de junho
j de 2QQ5.
, desde que a infração
infracac tenha sido cometida
ccmetida até o dia anterior àa data de entrada em vigor
desta
desta Lei.
Lei.

§ 4^
49 Para fins
ﬁns de regularização
regularizacac no Instituto
lnstitutc Nacional de Propriedade
Prcpriedade industrial
Industrial - INPI dos pedidos de patentes
§
depositados
depcsitadcs durante a vigência
vigéncia da Medida Provisória
Prcviscria n°
n° 2.186-16.
2.186-16, de 23
23 de acosto
agosto de 2001.
2001, oc requerente deverá
devera
apresentar
apresentar oc comprovante
comprcvante de
de cadastro
cadastro ou
cu de
de autorização
autcrizacac de
de que
que trata
trata este
este artigo.
artigo.

Art. 39.
39. O Termo de Compromisso
Ccmpromissc será
sera firmado
ﬁmladc entre o
c usuário
usuaric e a União,
Uniao, representada pelo Ministro de Estado
Art.

do Meio
Meic Ambiente.
do
Ambiente.
Paragrafo únicx).
Iinicc. O
O Ministro
Ministro de
de Estado
Estado do
do Meio
Meic Ambiente
Ambiente poderá
podera delegar
delegar aa competência
ccmpeténcia prevista
no caput.
caput.
Parágrafo
prevista no
Art.
prever, conforme
Art. 40.0
40. O Ternio
Termo de
de Compromisso
Ccmpromissc deverá
devera prever,
conforme o
c caso:
caso:

o cadastro
cadastro ou
cu a
a autorização
autcrizacao de
de acesso
acesso ou
cu remessa
remessa de
de patrimônio
patrimonio genético
genético ou
cu de
de conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional
II -- o
associado;
associado;
IIll -- a
a notificação
notiﬁcacao de
de produto
produto ou
cu processo
processo oriundo
crlundc do
do acesso
acesso aa patrimônio
patrlmonlc genético
genético ou
cu aa conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional

associado, de
de que
que trata
trata aa Medida
Medida Provisória
Ercvisgﬂa n°
g° 2.186-16.
2,156-16, de
de 23
2;-3 de
de agosto
agggp de
de 2001:
3001; e
e
associado,

1

Ill -- aa repartição
reparticac de
de benefícios
beneficios obtidos,
obtidos, na
na forma
forma do
dc Capítulo
Capitulo V desta
desta Lei,
Lei, referente
referente ao
ac tempo
tempo em
em que
que o
o produto
produto
III
desenvolvido após
apos 30
30 de
de junho
junho de
de 2000
2000 oriundo
oriundo de
de acesso
acesso aa patrimônio
patrimonic genético
genético ou
cu aa conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional
desenvolvido
associado tiver
tiver sido
sido disponibilizado
disponibllizadc no
no mercado,
mercadc, no
no limite
Iimlte de
de até
até 5
5 (cinco)
(cincc) anos
anos anteriores
anteriores à
a celebração
celebragao do
do Termo
Termo de
de
associado
Ccmpromissc, subtraído
subtraido o
o tempo
tempo de
de sobrestamento
scbrestamentc do
do processo
em tramitação
tramitacao no
no CGen.
CGen.
Compromisso,
processo em

Art. 41.
41. A
A assinatura
assinatura do
do Temio
Termo de
de Compromisso
Ccmpromissc suspenderá,
suspendera, em
em todos
todos os
cs casos:
cascs:
Art.
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a aplicação
aplicagéio das
das sanções
sangﬁes administrativas
administrativas previstas na
na Medida Provisória
Provisoria n^
n° 2.186-16.
2.18_6-16_, de
de 23
23 de
de agosto
agosto de
de 2QQ1.
2001,
II -- a
ee especificadas
de 7
íunho de 2005.
especiﬁcadas nos arts.
ﬁts. 16
16 a 19
1Q e 21 a 24
24 do
dp Decreto
Deqggtp n"
n° 5.459.
5.45§,_de
7 de
d_e_junho
20_0_§, desde que a Infração
infragéo tenha sido ■-'
cometida até
até oo dia
dia anterior
anterior àa data
data da
da entrada
entrada em
em vigor
vigor desta
desta Lei;
Lei; ee
cometida
>.¢

IIll -- a
Medida Provisória
n° 2.186-16.
a exigibilidade
exigibilidade das
das sanções
sanc;6es aplicadas
aplicadas com
com base
base na
na Medida
Provisc'>ria_n°
2.186-1_§, de
de 23
23 de
de agosto
agosto de
de 2QQ1.
2001, ee

nos §ﬂ§.,16
a 19e21
19 e 21 aa 24
24 do
d_o Decreto
Deggeto n°
n° 5.459.
§,45§. de
de 7
7 de
de junho
de 2005.
2005.
nos
arts. 16a
iunho de

§ 12
19 O Termo de Compromisso de que trata este artigo constitui título
tltulo executivo extrajudicial.
extrajudicial.
§
§
§ 22
29 Suspende-se
Suspends-se a prescrição
prescrigao durante o período
periodo de vigência
vigéncia do Termo de Compromisso.
Compromisso.

§ 32
39 Cumpridas
Cumpﬁdas integralmente as obrigações
obrigaoiies assumidas no Termo
Tenno de Compromisso,
Compromisso, desde que comprovado
oomprovado em
§
parecer
parecer técnico
técnico emitido
emitido pelo
pelo Ministério
Ministério do
do Melo
Meio Ambiente:
Ambiente:

nao se
se aplicarão
aplicarao as
as sanções
sanooes administrativas
administrativas de
de que
que tratam
tratam os
os arts.
arts. 16.
16, 17.
17, 18.
18. 21.
21, 22.
22, 23
23 ee 24
24 do
Q9 Decreto
Decreto n**
n°
II -- não

§,A.5_Q.Aﬁ_d_e_l ;

5.459. de 7 de iunho de 2005:

IIll - as sanções
sangées administrativas aplicadas com base nos arts.
arts. 16 a 18 do Decreto n"
n° 5.459.
5.459, de 7
7 de junho de 2005.
2_m1§,

teréo sua
sua exigibilidade
exigibilidade extinta;
extinta; ee
terão
Ill - os valores das muitas
arts. 19.
19, 21,22.
21, 22, gg e 24
ﬂ
n9 5.459.
5.459,_ge
7 de junho de
III
multas aplicadas com base nos arts.
do Decreto n2
de 7
2005.
monetarlamente, serão
valor.
2005, atualizadas monetariamente,
serao reduzidos em 90%
90% (noventa
(noventa por cento)
cento) do seu valor.
§ 42
49 O usuário
usuario que tiver iniciado o0 processo de regularização
regularizagao antes da data de entrada em vigor desta Lei poderá,
podera,
§
a
Medida Provisória
a seu
seu critério,
critério, repartir
repartir os
os benefícios
beneficios de
do acordo
acordo com
com os
os termos
termos da
da Medida
Provisoria n°
n° 2.186-16.
2.186-16, de
de 23
23 de
de agosto
agosto de
de
2001.
Z001.

§ 52
59 O saldo remanescente dos valores de que trata o inciso III
Ill do §
§ 32
39 será
sera convertido,
converlido, a pedido do usuário,
usuério, pela
§

autoridade fiscailzadora,
ﬁscalizadora, em
em obrigação
obrigagao de
de executar
executar uma
uma das
das modalidades
modalidades de
de repartição
l'epal1Iii}§0 de
de benefícios
beneficios não
nao monetária,
monetaria,
autoridade
previstas no
no inciso
inciso 11ll do
do caput
caput do
do art.
art. 19
19 desta
desta Lei
Lei
1
previstas
§
§ 62
69 As sanções
sangaﬁes previstas no caput terão
terao exigibilidade imediata nas hipóteses
hipoteses de:
de:

descumprimento das
das obrigações
obriga<;6es previstas
previstas no
no Termo
Termo de
de Compromisso
Compromisso por
por fato
fato do
do Infrator;
infrator; ou
ou
II -- descumpiimento
pratica de nova infração
infragao administrativa prevista nesta Lei durante o prazo de vigência
vigéncia do Termo de
IIll -- prática

Compromisso.
Compromisso.
§ 72
79 A extinção
extinoao da exigibilidade da multa não
nao descaracteriza a infração
infragéo já
jé cometida para fins
ﬁns de reincidência.
reincidéncia.
§
Art. 42.
Art.
42. Havendo interesse das partes,
partes, com o intuito de lindar
ﬁndar questões
questoes controversas e eventuais litígios
litlgios
judiciais, poderão
poderao ser aplicadas as regras de regularização
regularizagao ou adequação,
adequaoao, conforme a hipótese
hipotese
administrativos ou judiciais,
observada, ainda que para casos anteriores àa Medida Provisória
Proviséria n2
n9 2.052.
2.052._de
29 de funho
junhojde
2000.
observada,
de 29
de 2000.

Paragrafo único.
tinico. No
No caso
caso de
de litígio
litigio judicial,
judicial, respeitadas
respeitadas as
as regras
regras de
de regularização
regularizaqao ou
ou adequação
adequagao previstas
previstas nesta
nesta
Parágrafo
Lei,
Lei, aa União
Uniao fica
ﬁca autorizada
autorizada a:
a:

ﬁrmar acordo
acordo ou
ou transação
transagao judicial;
judicial; ou
ou
II -- finnar
desistir da
da ação.
agao.
IIll -- desistir
Art. 43.
43. Permanecem
Permanecem válidos
validos os
os atos
atos ee decisões
decisoes do
do CGen
CGen referentes
referentes aa atividades
atividades de
de acesso
acesso ou
ou de
de remessa
remessa de
de
Art.
patriménio genético ou de conhecimento tradicional associado que geraram produtos ou processos em comercialização
comercializagéo
pabimônio
ja foram
foram objeto de regularização
regularizagao antes da entrada em vigor desta Lei.
Lei.
no mercado e que já
§ 12
19 Caberá
Caberé ao CGen cadastrar no sistema as autorizações
autorizagﬁes já
ja emitidas.
emitidas.
§
§ 22
29 Os
Os acordos de repartição
reparﬁgéo de benefícios
beneficios celebrados antes da entrada em vigor desta Lei serão
serao válidos
validos peto
pelo
§
prazo neles
neles previstos.
previstos.
prazo
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Art. 44.
Art.
44. Ficam remitidas as indenizações
indenizaoﬁes civis relacionadas a patrimônio
patrimonio genético ou a conhecimento tradicional

associado das
das quais
quais aa União
Uniao seja
seja credora.
credora.
associado
Art.
Art. 45.
45. O
O pedido
pedido de
de regularização
regularizagao previsto
previsto neste
neste Capítulo
Capitulo autoriza
autoriza aa continuidade
continuidade da
da análise
analise de
de requerimento
requerimento de
do

érgao competente.
competente.
direito de propriedade industrial em andamento no órgão
CAPÍTULO
CAPITULO IX
IX

DISPOSIÇÕES
DISPOSIQOES FINAIS
FINAIS
Art. 46.
Art.
46. As atividades realizadas sobre patrimônio
patrimonio genético ou sobre conhecimento tradicional associado que
intemacionais aprovados pelo Congresso Nacional e promulgados,
promulgados, quando utilizadas para os
os fins
ﬁns
constarem em acordos internacionais

dos referidos
referidos acordos
acordos internacionais,
intemacionals, deverão
deverao ser
ser efetuadas
efetuadas em
em conformidade
confom1idade com
com as
as condições
condiooes neles
neles definidas,
deﬁnidas,
dos
mantidas
as exigências
exigéncias deles
deles constantes.
constantes.
mantidas as

Paragrafo único.
tinioo. A repartição
repartioao de
de benefícios
beneficios prevista
prevista no
no Protocolo
Protocolo de
de Nagoia
Nagoia não
nao se
se aplica
aplica àa exploração
exploragao
Parágrafo
economica, para
para fins
ﬁns de
de atividade
atividade agrícola,
agrlcola, de
de material
reprodutivo de
de espécies
espécies introduzidas
introduzldas no
no País
Pais pela
pela ação
aoao humana
humana
econômica,
material reprodutivo
até
até aa entrada
entrada em
em \rigor
vigor desse
desse Tratado.
Tratado.
Art.
47. A concessão
concessao de direito de propriedade intelectual pelo órgão
orgao competente sobre produto acabado ou sobre
Art. 47.
material
partir de
material reprodutivo
reprodutivo obtido
obtido aa partir
de acesso
acesso aa patrimônio
patriménio genético
genético ou
ou aa conhecimento
conhecimento tradicional
tradicional associado
associado fica
ﬁca

condicionada ao
ao cadastramento
cadastramentc ou
ou autorização,
autorizagéo, nos
nos termos
termos desta
desta Lei.
Lei.
condicionada
Art. 48.
48. Ficam
Ficam extintas,
extintas, no
no âmbito
ambito do
do Poder
Poder Executivo,
Executivo, Funções
Funooes Comissionadas
Comissionadas Técnicas,
Técnicas, criadas
criadas pelo
pelo a_[t_._§§Q_
Art.
art. 58 da
Medida Provisória
Provisoria 0^2.229-43.
n9 2,229-4§, de 6
6 de setembro de 2D01.
2001, nos seguintes quantitativos por nível:
nivel:
I - 33
33 (trinta
(trinta e três)
trés) FCT-12:
FCT-12; e

53 (cinqüenta
(cinquenta e três)
trés) FCT-11.
FCT-11.
II - 53

Paragrafnliini-n_
Ficamcriados
gs seguintes cargos
oargos em comissão
oomissao Grupo-Dlreçâo
Grupo-Diregao e Assessoramento Superiores Parágrafo
úni>'ai. Ficam
criados os
DAS, destinados
destinadosaâ «Hiúiade
amiiiade que
que exercerá
exerceré aa fühçãu
funoéo de
de Secretaria
Secretaria Executiva
Executiva do
do CGen:
CGen:
~ 2
= _— ..
9
DAS,
- 1 (um)
(um) DAS-5:
DAS-5;
I -1
3 (três)
(trés) DAS-4:
DAS-4; e
II - 3
III
Ill -- 6
6 (seis)
(seis) DAS-3.
DAS-3.

Art.
Art. 49.
49. Esta Lei entra em vigor após
apos decorridos 180
180 (cento
(cento e oitenta)
oitenta) dias da data de sua publicação
publicaoao oficial.
oﬁciai.

Art. 50.
50. Fica
Fica revogada
revogada aa Medida
Medida Provisória
Proviséria 0^2.186-16.
n9_2_,186-1 6, de
de 23
23 de
de agosto
agosto de
de 2001.
2001.
Art.
Brasilia, 20
20 de
de maio
maio de
de 2015;
2015; 194^
1949 da
da Independência
Independéncia ee 127^
1279 da
da República.
Reptiblioa.
Brasília,
DILMA ROUSSEFF
ROUSSEFF
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0 publicado
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Novembro de 1991

DIARIO
DIKRIO do
DO congresso
CONGRESSO nacional
NACIONAL (Seção
(S0950 I)
I)

22522
B522 Sábado
Sébado 9
9

'^orizar
para a
_‘p_riorizar as suas atividades em operações
operagoes de
dc o^dito
crédito pan

mtomada do
‘getomada
do c^esdmento.
crescimento.
. A venda de participagﬁo
aciomiria minoritéria
emprepartídpaçâo acionária
minoritária em empre
sas privadas deverá
devera anteceder
antcoeder aos processos de
do venda de
do Esta
Estatais,
prejuízo destes,
tais, sem ptejuho
destas, tal como ocorreu
oconeu na maioria dos

países
paises desenvolvidos.
desenvolvidos. Este procedimento obedece
obedeoe critéiios
critérios ra
racionais de
do administração,
aclministragéo, que foram utilizados nas operações
operagdes
privatização. Não
bem suce^dos
sucedidos de
dc privatizagﬁo.
N50 existem argumentos,
argumentos, quer
qner
econômicos,
polfticos que justifiquem
economicos, quer politicos
justiﬁquem o contrário.
oontrﬁrio.
João
— MG,Jaques
— PT
— BA.
Join Paulo — PT
PI’ --MG,
Iaques Wagner PT--BA.
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sos, com desinvestimentõs
desinvestimentos de
do 10
10 milhoes
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(6 bilhões
bilhoes

e duzenti»
milhões de cruzeiros)
duzentos milhoes
crnzeiros) e anulação
annlagﬁo de 300
300 empregos
diretos. '
diretos.
A culpa,
culpa, é finalmente,
ﬁnalmente, do Sr.
Sr. Joaquim Francisco,
Francisco, que
nada fez
prejufros para
fez e nada vai
val faztr
fazer para evitar
evirar esses prejuizos

Pernambuco.
Pernambuco.

Sr.
Sr. Presidente,
Presidente, sr**
so‘ ee Sr.
Srs. Deputados,
Deputados, o
0 embuste
embuste ee aa incom
incom-

petência
peténcia estão
estio definitivamente
deﬁnitivamente instalados
instalndos em Pernambuco.
Pernambuco.
Vejam
Vejam o0 embuste:
embuste: na
na esteira
esteira de
do um
um Governo
Governo que
que nada
nada mate
mate-
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A
A empresa
empresa resolveu
resolveu ir
it para
para aa Bahia.
Bahia.

Pernambam,
Pemambuoo, disse
disse o
o sen
sen Presidente,
Presidente, náo
mio existe
existe nem
nem no
no
papel.Isto é uma ofensa,
papel.
ofensa, e o
0 Governo
Gcvemo assiste
assist: a tudo de braço
braqo

cruzados.
cruzados.

Estranha
Estranha mistura
mistura essa:
essa: ee fuga
toga de
do capitais
capitals em
em Pernambuco
Pernambuco

a bancos
— e através do fechamento de empresas produtivas
banccs -—-
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pe,
milhões de
pe, com
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lfassa-scao
IV
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Teu1apalavraoSr.W'iIsonCampoa'T
_.:
Tem
a palavra o Sr. Wilson Camp<»
O SR.
SR. WILSON CAMPOS
CAMPOS (PMDB
(PMDB —
—— FE.
PE. Pronuncia
o seguinte discurso.)
— Sr.
discurso.) -—Sr. Presidente Sr»*
Sr!‘ e Sis.
Sm. D^utados,
Deputados,
entre
entre 33 de
de maio ee 20
20 de
do setembro
setembro deste
deste ano,
ano, 18
18 agências
agéncias
bancárias
bancirias localizai^
localizadas na região
regiﬁo Metropolitana
Metropolitan: do Recife e
Pernnmbuco sofreram assaltos que rende
rendeduas do interior de Pernambuco-sofreram

ram
ram às
as quadrilhas
quadrilhas lucros
lucros da
da ordem
ordem de
de 385
385 milhões
milhﬁes de
do cnireiros.
cmfzeiros.

Esse,
Esse, lamentavelmente,
lamentavelmente, é o ánico
ﬁnico emprerádimento
empreendimento lucra
lucrativo
tivo até
até agora
agora implantado
implantado do
no Governo
Gcvemo Joaquim
Joaquin: Frandsco.
Francisco.
Sim,
Sim, Sr**
Sr" ee Sr.
Srs. Deputados,
Deputados, esta
esta éé aa verdade
vetdade cxuel
cruel por
por
que
meu Estado.
que passa oo men
Estado. A
A violência,
violéncia, o0 desempr^
desernprego aa miséria
fome desesperança
desesperanga ao povo pernambucano,
pernambucano, engajado
levam afome

provgrmndo a_::1£lotI;re;:;o
fome.
provocando
pobreza, o desemprego,a mi^ria e a fome.
rs. Deputad<»,
e
,ocm1smoeomque
Sh..Pren
Presidente,, Sr^ e Srs.
o cinismo com que

o
0 Governador
Govemador de
dc Pernambuco explicou as razões
razbes do fecha
fechamento
mento de
do 98
98 agência
agéncias ee 15
15 postos
postos de
do serviços
services ee aa demissSo
demisséo

sumária
pais de família
sumﬁria de 3.0^!)
3.000 pals
familia chega
nbega a ser revoltante.
revoltante.

Agora o
Sr. Joaquim Francisco anda dizendo que,
o_Sr.
que, ao

tomar
posse,já
tomar posse,
16 sabia
sabm que
qne oo Banco
Banco do
do Estado
Estado de
do Pernambuco,
Pernambuco,
o
— três
o Bandepe,
Bandepe, estava
estara fedido
fahdo tres semanas
semanas antes
antes disse
drsse que
que
o
o Bandepe
Bande estava
eslava recuperado.
recu erado.
Adigfrta,
ainda, que
(£16 nos
nos príreeínK sete
were mese®
meses «ío
-in sew
seu
Adianta, ainda,
"desgoverno"
“desgoverno” tentou
tentou recuperar
recuperar o
o Bandepe
Bandepe e,
e, não
nao conseguin
conseguin-

do,- náo
nao lhe
Ihe restava outro caminho
carninho senão
senﬁo fazer o que fez:
fez:
_

fediar,
fechar, pura
para e simplesmente.
simpleamente.

'_

Arrogantemente',
qualidadelinenmenm$smm, como é doseu costume,
costuuge,

donada
pekis seus
correli^nários,
o Sr.
Joaquim Francxon até_pe
seuscurregro
os,o
r.oaqu1m
randsco
ckoo está
esta pagando
pagando fortunas
formnas aos
aos meios de
de romunicaçâo
cumunicagao do
do
Redfe
pofHilaçâQ de
Recife para iludir a populagﬁo
dc Pernambuco.
Pernambuco.
Vamos por partes:
primeiro, o Sr.
Sr. Joaquim Francisco
partes: primeiro,
dere
explicar o que está
plano de governo "Cresce
dew/eaegglicar
esta(£to
dim no seu ggano
“Cresce
Pernambuco"
Porn
uco” —
—- sõ
so se for como rabo
ra de cavalo,
cavalo, cresce para

baixo —,
—,onde,
onde, ao
an referir-se
reierir-se ao Bandepe,
Bamhpe, mendona
menciona que vai
mudar o
mantendo
mudar
0 estilo
estilo de
de administração
admlnistragio do
do Banco,
Banoo, mas
mas mantendo
o
0 seu quadro de
do fiindonários,
ﬁmcionﬁrios, seu
sen maior patrimônio.
patrimonio.
Segundo,
Segundo, se
so o banco
banoo estavafalido,
falido, por que não
nao denundou
denunciou
essefato com antecedênda,
anteoedéncia, por exemplo,
exemplo, durante a campanha

eleitoral? Era o
0 momento apropriado.
apropriada.
que, na campanha eleitoral des Terceiro,
e ludibriado por um Governo
Goverao que,
Tereeim, nos primeiros seis meses do
doh1~ﬂ1;desgovemo”,
seu "desgoverno",
de 1990,
o sistema de caixa única implantado
pela Ifreifre
1990, prcuneteu
prometen tudo,
tudo, iludiu
iludin a todos e boje
hoje se encontra
enoontra desmanchou
manchouosistemadecaixarinicaimp
opelaFrente
imobilizado diante de problemas que nﬁo
competéncia Popular,
náo tem competência
Popular, o0 que
que obrigava
obﬁgava aa que
que todo
todo o
0 fluxo
ﬂuxo de
de recuRos
recursos finan
ﬁnanpara resolver.
ceiros
passasse pelo Sistema
para
resolver.
ceiros pasaasae
Sistema Bandepe,
Bnndepe, elevando
elevando o
0 seu
seu poder
poder
Para isso,
isso, Sr.
Sr. Presidente,
Presidente, a credibilida^
credibilidade do Sr.
St. Joaquim de
dc. competição,
competigao, garantindo que
que aa fragilidade
fragilidade do
do Estado
Estado fosse
fosse
Francisco caiu ao
no nível
nivel do seu correligionário—o
oorreligionario — 0 Presidente redurida
reduzida e defendendo-o,
defendendo-o, também,
também, dos efeitos negativos
negatives da

CoUor
— a quem imita de forma rid^à
Collor -—
ridicnla e subserviente.
submente.

política
politic; do Sr.
Sr. CoUor.
Collor. Foi uma ação
acﬁo c^minosa,
criminosa, porque o
0
No caso da lucrativa indástria
indﬁstria dos assaltos,
assaltoa, ó6 justo
jnsto regis
regis- caixa único
nico é6 que (feva
dam sustentação
sustentagﬁo ao Bandepe.
Bandepe.

trar
trar oo esforço
esforgo desenvolvido
desenvolvido pela PoKda
Polfcia Militar, que,
que, entre
entretanto,
in^otente para gnfrentar
enfrentar as düiculdad^,
tazlneto, sente-se
scnte-sedimpoteirgte
diﬁarldades, coinddentemente
ci ntemente depois
e ' da posse
se do Sr.
Sr. Joaquim
Joaquim‘ Francisco.
Francisco.
O Governador
Governaﬁfséé ciupado
engdo porque
porqne não
nio oferece condições
condigﬁes
para
que aa Polícia
Policia Kfilitar
Militar eleve
eleve aa sua
sua eficáda,
eﬁcacia, já
34 comprovada
comprovada
para que
noutras
vezes. Em
noutras vezes.
Em outros
outros casos,
casos, com
com oo fediamento
techamento de
do empre
empre-

O que
que aconteceu
aconteoennos
meses do
do "d^governo"
“desgoverno"
O
nos primeiros
primwos meses
do Sr.
Sr. Joaquim Fiaodsix»?
Francisco? Os
Os recursos foram depositados
depcsitadcs

eﬁnlrbanoosprivados,
emfacededesmontedosistoéléa
decaixa
em
bancos privados,em
face de desmtmte dosistema de
caixa
ico ee em
em descúiediênàa
desobediéncin ao
no que
que determina
determina aa Constituição
nstituigﬁo
único
do
go Estado,
Estado, e não
nao se
me sa^
sabe qnem
quem levou
levon vantagem nas aplicações
aplicagoes

nanoeiras. Cora
Com as
asdeiuincias
‘ rensa e entidades
fíoanreiras.
denúndas feitas pelaimprensa
dasodedade
Joaquim Francisco
sociedade dvil,
civil, demagogicamente,
demagogicamcnte, o
0 Sr.
Sl:?oaquim
mandou
mandon que os
on seus
sem auxiliares
auxiliarea passassem
passasscm a depodtar
depositar nova
novabanco procurava
mente os
os recursos
recursos no
no Bandepe,
Bandepe, ee quando
quando o
0 banoo
procurava
nhaa
produgio delâmpadas
lﬁmpadas faalõgenas
haldgenas e&
do dicmios
clrcuitos impres
impres- mente
nhas de produção

sas, a culpa também é do Gcvemo
“oollorido” -—versao
sas,
Governo "coUoiido"
— vemâo
pcrnambucnna —registmndo-se an recente
reoente paralisação
pamlisagio das li
lipemambucaim
— registrando-se
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O
0 Brasil é responsável
responsével por violar o
0 direito à
2‘: propriedade coletiva e o acesso
à
5 justiça
justiga do Povo Indígena
lndigena Xucuru
San
San José,
José, Costa Rica,
Rica, 12
12 de março
margo de 2018.- A Corte Interamericana
Interamericana de Direitos

Humanos (Corte
(Corte IDH),
IDH), por
por meio
meio da
da sentença
sentenga proferida
proferida em
em 5
5 de
de fevereiro
fevereiro de
de 2018.
2018,
Humanos
e notificada
notiﬁcada no dia de hoje,
hoje, determinou que o Brasil é ínternacionaimente
internacionalmente
responsével peia
pela violação
violagéo dos direitos àé propriedade coletiva,
coletiva, àé garantia judicial de
responsávei
um prazo razoável
razoével e àé proteção
protegéo judiciai
judicial do Povo Indígena
lndigena Xucuru.
Xucuru. O resumo oficiai
oficlal
pode
aqui.
pode ser
ser acessado
acessado Quj.

O Povo Indígena
Indigena Xucuru está
esté composto por aproximadamente 2.300 famílias
familias e
D
7.700 indígenas,
indigenas, distribuídos
dlstribuidos em
em 24
24 comunidades
comunidades dentro
dentro do
do território
territorio Xucuru.
Xucuru. Além
Além
7.700
disso, aproximadamente 4.000 indígenas
indigenas vivem fora da terra indígena,
indigena, no
disso,
municipio
de Pesqueira,
Pesqueira, em
em Pernambuco.
Pernambuco.
município de
caso, foi violada a segurança
seguranga jurídica
juridica do Povo Indígena
lndigena Xucuru em relação
relagéo ao
Neste caso,
territorio ancestral.
ancestral. O processo administrativo
administratlvo de
direito àé propriedade do seu território
reconheclmento, titulação
tltulagéo ee demarcação
demarcagéio das
das terras
terras iniciou
iniciou em
em 1989.
1989. Não
N50 obstante,
obstante,
reconhecimento,
apenas em
em 2005
2005 houve
houve aa confirmação
confirmagio do
do título
titulo de
de propriedade
propriedade formai
formal no
no registro
registro
apenas
de imóveis.
imoveis. Igualmente,
Igualmente, o processo de desintrusão
desintruséio do território,
territorio, o pagamento de
indenizagéo a proprietários
proprietérios não
n50 indígenas
indigenas e a sua retirada do território
territorio ainda não
nz-lo
Indenização
foram concluídos.
concluidos. A Corte constatou que a demora do processo administrativo
administratlvo foi
foram
excessiva ee que
que oo tempo
tempo transcorrido
transcorrldo para
para realizar
realizar aa desintrusão
desintruséo do
do território
territorio
excessiva
2005 é injustificável,
injustiﬁcével, razão
razéo peia
pela qual o Estado violou o direito àé
titulado em 2005
razoével e,
e, consequentemente,
consequentemente, os direitos às
as garantias
garantlas
garantia judicial do prazo razoável
protegéo judicial do povo indígena.
indigena.
judicias e à5 proteção
A Corte
Code IDH também determinou que a demora na decisão
deciséo de duas ações
agoes
n50 Indígenas
lndigenas a respeito do território
territorio indígena
indigena Xucuru
interpostas por terceiros não
afetou a segurança
seguranga jurídica
juridica do direito àé propriedade do povo Xucuru.
Xucuru. Portanto,
Portanto, o0
Tribunal decidiu que o0 Estado violou o0 direito àé propriedade coletiva e o
0 direito àé
Tribuna!

protegéo judicial.
judicial.
proteção
entanto, em relação
relagéo ao alegado descumprimento do dever de adotar disposições
dlsposigoes
No entanto,
interno, a Corte considerou que não
n50 se apresentaram argumentos
de direito interno,
suficientes para determinar qual norma poderia estar em conflito com a Convenção,
Convengéo,
n50 foi considerado responsável
responsével pelo descumprimento desse
de modo que o Estado não
dever.
dever. Sobre a alegada violação
violagéo ao direito àa integridade do povo Indígena,
indigena, a Corte
considerou que,
que, embora
embora tenha
tenha sido
sido possível
posslvel constatar
constatar aa existência
existéncia de
de um
um contexto
contexto
considerou

ce ce oe o eo eo

de tensão
tenséo e violência
vloléncla durante determinados períodos
periodos do processo administrativo,
administratlvo, a
argumentagﬁo da Comissão
Comisséo não
n50 ofereceu base suficiente para estabelecer a
argumentação

responsabilidade internacional
internacional do
do Estado.
Estado.
responsabilidade

U
U

ii
U

consequéncla das violações
violagoes determinadas na Sentença,
Sentenga, a Corte ordenou ao
Como conseqüência
Estado, entre outras medidas de reparação:
reparagéioz i)
i) garantir,
garantir, de maneira imediata e
Estado,
efetiva, oo direito
direito de
de propriedade
propriedade coletiva
coletiva do
do Povo
Povo Indígena
lndigena Xucuru
Xucuru sobre
sobre seu
seu
efetiva,
territorio; ii)
ii) concluir o processo de desintrusão
desintruséo do território
territorio indígena
indigena Xucuru e
território;
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realizar o
0 pagamento das
das indenizações
indenizagoes por benfeitorias
benfeitorias de boa-fé pendentes,
pendentes, e iii)
iii)
pagar as quantias fixadas
ﬁxadas na Sentença,
Sentenga, a título
titulo de custas e indenizações
indenizagoes por dano

imaterial.

imateriai.

****

A composição
composigéo da Corte para a presente Sentença
Sentenga foi a seguinte:
seguinte: Juiz Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot,
Poisot, Presidente ;; Juiz Eduardo Vio Grossi,
Grossi, Vice-Presidente;
Vice—Presidente;
Porto; Juíza
Juiza Elizabeth Odio Benito;
Benito; Juiz Eugênio
Eugenio Raúl
Raul
Juiz Humberto Antonio Sierra Porto;
Zaffaronl, e Juiz L.
L. Patrício
Patricio Pazmino
Pazmiﬁo Freire.
Freire. O
0 Juiz Roberto F.
F. Caldas,
Caldas, de
Zaffaroni,
brasilelra, não
n50 participou na deliberação
deliberacéo da presente Sentença,
Sentenga, em
nacionalidade brasileira,
conformidade com o disposto nos artigos
artlgos 19.2
19.2 do Estatuto e 19.1 do Regulamento

da Corte.
Corte.
da
****
****

O presente comunicado foi redigido pela Secretaria da Corte Interamericana de
Direitos Humanos,
Humanos, de modo que é de sua responsabilidade exclusiva.
exclusiva.

Para
Para

maiores
maiores

lnformagoes,
informações,

acessar
acessar

a
a

pégina
página

da
da

Corte
Corte

Interamericana
Interamericana

http:[/www.corteldh.or.cr ou
ou enviar
enviar um
um e-mail
e-mail direcionado
direcionado aa Pablo
Pablo Saavedra
Saavedra
httD;//www.corteldh.or.cr
Alessandrl, Secretário,
Secretario, ao
ao e-mali
e-mail corteidh@corteidh.or.cr
corteidh@corteidh.or.cr
Alessandri,
informagoes a respeito da imprensa,
imprensa, contatar Bruno Rodríguez
Rodriguez Reveggino,
Reveggino,
Para informações
Qrensa@corteidh.or.cr. Você
Vocé pode assinar
asslnar os serviços
servigos de
através do e-mail Drensa@corteidh.or.cr.
informagéo da Corte aqui.
aqui. As atividades da Corte também podem ser
informação
acompanhadas no
no Facebook
Facebook ee Twitter.
Twitter.
acompanhadas
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