Brasil
Compilación de Legislación
sobre
Asuntos Indígenas
Banco Interamericano de Desarrollo
2002

ANTECEDENTES
La Unidad de Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario (SDS/IND) ha compilado la legislación
constitucional y primaria sobre los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en las
constituciones y leyes de los países de América latina prestatarios del Banco, teniendo en
cuenta que los países tienen y han desarrollado con mayor énfasis en las dos últimas
décadas normas sobre estos derechos, ampliando marcos normativos constitucionales,
ratificando el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, y
reglamentando derechos contenidos en diversas leyes.
Se incluye toda la normatividad que sobre los derechos de los pueblos indígenas tienen los países
latinoamericanos en constituciones, leyes, así como en la legislación secundaria de los
mismos países consistente en decretos, acuerdos y reglamentos. En un documento aparte,
para los países que lo tiene, se presenta la jurisprudencia. Todo el material está
presentado a través de 22 categorias legales.
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1 DIVERSIDAD CULTURAL
1.1

MULTICULTURALISMO
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1º - O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais.
[…]

1.2

DERECHOS COLECTIVOS
Constituição Da República Federativa do Brasil
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 a 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 as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
§ 7º - Não se aplica as terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º.
Decreto No. 1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas
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Art. 3. As ações decorrentes deste Decreto fundamentar-se-ão no reconhecimento da
organização social e política, dos costumes, das línguas, das crenças e das tradições das
comunidades indígenas.
Art. 4. Para os fins previstos neste Decreto, serão promovidas articulações com as áreas
governamentais e não-governamentais, cujo envolvimento se faça necessário para
assegurar o suporte indispensável e à eficácia das ações.
[…]
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve; Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas.
I – Preâmbulo
A presente resolução procura afirmar o respeito devido aos direitos dos povos indígenas no
que se refere ao desenvolvimento teórico e prático de pesquisa em seres humanos que
envolvam a vida, os territórios, as culturas e os recursos naturais dos povos indígenas do
Brasil. Reconhece ainda o direito de participação dos índios nas decisões que os afetem.
[…]

1.3

PARTICULARISMO

1.4

LUCHA CONTRA EL RACISMO, DISCRIMINACIÓN, ETNOCIDIO
Constituição Da República Federativa do Brasil
Artigo 5. Todos são iguais Perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: […]
XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei;
[…]
Crime De Genocídio
Lei Nº 2.889, de 1º de Outubro de 1956
(Dou 02.10.1956)
Define e pune o crime de genocídio.
Art. 1.. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico,
racial ou religioso, como tal:
a) matar membros do grupo;
b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;
c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe
a destruição física total ou parcial;
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;
e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Será punido: com
as penas do artigo 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a; com as penas do artigo
129, § 2º, no caso da letra b; com as penas do artigo 270, no caso da letra c; com as penas
do artigo 125, no caso da letra d; com as penas do artigo 148, no caso da letra e.
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Art. 2.. Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para a prática dos crimes mencionados no
artigo anterior:
Pena - metade da cominada aos crimes ali previstos.
Art. 3. Incitar, direta ou publicamente, alguém a cometer qualquer dos crimes de que trata o
artigo 1º:
Pena - metade das penas ali cominadas.
§ 1º. A pena pelo crime de incitação será a mesma de crime incitado, se este se consumar.
§ 2º. A pena será aumentada de um terço, quando a incitação for cometida pela imprensa.
Art. 4. A pena será agravada de um terço, no caso dos artigos 1º, 2º e 3º, quando cometido
o crime por governante ou funcionário público.
Art. 5. Será punida com dois terços das respectivas penas a tentativa dos crimes definidos
nesta Lei.
Art. 6. Os crimes de que trata esta Lei não serão considerados crimes políticos para efeitos
de extradição.
Art. 7. Revogam-se as disposições em contrário.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais
trabalhadores, aplicando-selhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de
previdência social
Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabahlo aos usos e costumes
da comunidade a que pertenecer o índio
[…]
Lei No. 8.072, de 25 de Julho de 1990
(Dou 26.07.1990)
Lei Dos Crimes Hediondos
Art. 1. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: […]
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos
artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado.
(Redação dada pela Lei nº 8.930, de 06.09.1994)
[…]
Lei No. 7.716 de 5 de Janeiro de 1989
Define os crimes resultantes de preconceitos de raçã ou de cor.
Art. 1. Serão punidos, na forma desta lei os crimes resultantes de discriminação ou
preconceito de raçã, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raçã, cor, etnia,
religião ou procedência nacional.
[…]
Decreto N. 1.904, de 13 de maio de 1996
Institui o Programa Nacional de Direitos Humanos
Art. 1 Fica instituído o Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH, contendo
diagnóstico da situação desses direitos no País e medidas para a sua defesa e promoção,
na forma do Anexo deste Decreto.
Art. 2. O PNDH objetiva:
I - a identificação dos principais obstáculos à promoção e defesa dos direitos humanos no
País;
II - a execução, a curto, médio e longo prazos, de medidas de promoção e defesa desses
direitos;
III - a implementação de atos e declarações internacionais, com a adesão brasileira,
relacionados com direitos humanos;
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IV - a redução de condutas e atos de violência, intolerância e discriminação, com reflexos
na diminuição das desigualdades sociais;
V - a observância dos direitos e deveres previstos na Constituição, especialmente os
dispostos em seu Art. 5;
VI - a plena realização da cidadania.
[…]
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2 IDENTIDAD
2.1

CRITERIOS DE DESCRIPCIÓN

2.1.1

INDIVIDUAL

2.1.2

ORGANIZACIÓN
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 3. Paraos efeitosde lei, fican estabelecidas as definições a seguir discriminadas:
II Comunidade Indígena ou Grupo Tribal- É um conjunto de famílias ou comunidades
índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da
comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem
neles integrados.
[…]
Resoluçäo N. 304 de 09 de agosto de 2000
Conselho Nacional de saude
II Termos e Definições
A presente resolução adota no seu âmbito as seguintes definições: […]
2 - Índio – quem se considera pertencente a uma comunidade indígena e é por ela
reconhecido como membro. […]
[…]

2.1.3

FILIACIÓN
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve; II Termos e Definições
A presente resolução adota no seu âmbito as seguintes definições:
1 - Povos Indígenas – povos com organizações e identidades próprias, em virtude da
consciência de sua continuidade histórica como sociedades pré –colombianas. […]
[…]

2.1.4

SUBJETIVO –AUTODEFINICIÓNConselho Nacional de saude
II Termos e Definições
A presente resolução adota no seu âmbito as seguintes definições:
1 - Povos Indígenas – povos com organizações e identidades próprias, em virtude da
consciência de sua continuidade histórica como sociedades pré –colombianas.
2 - Índio – quem se considera pertencente a uma comunidade indígena e é por ela
reconhecido como membro. […]
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2.1.5

IDIOMA

2.1.6

APELLIDOS

2.1.7

RASGOS CULTURALES

2.1.8

GEOGRÁFICOS
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 3. Paraos efeitosde lei, fican estabelecidas as definições a seguir discriminadas:
II Comunidade Indígena ou Grupo Tribal- É um conjunto de famílias ou comunidades
índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da
comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem
neles integrados.
En aislamiento, no contactados
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art.4. Os índios são considerados:
Isolados- Quando vivem grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos
informes através de contatos eventuais con elementos da comunhão nacional; […]
[…]
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando:[…]
Resolve; […]
Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas.
II – Termos e Definições […]
3 - Índios Isolados – indivíduos ou grupos que evitam ou não estão em contato com a
sociedade envolvente

2.1.9

EN AISLAMIENTO, NO CONTACTADOS

2.1.10

2.2

OTROS
Lei 3.071, de 1° de janeiro de 1916
Código Civil
Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. I), ou à maneira de os
exercer:
I - Os maiores de dezesseis e os menores de vinte e um anos (arts. 154 a 156).
II - Os pródigos.
III - Os silvícolas.
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e
regulamentos especiais, o qual cessará à civilização do país.
[…]

CENSO
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2.4

IDENTIDAD COMO “PUEBLOS”, “NACIONALIDADES”
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Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve; II Termos e Definições
A presente resolução adota no seu âmbito as seguintes definições:
1 - Povos Indígenas – povos com organizações e identidades próprias, em virtude da
consciência de sua continuidade histórica como sociedades pré –colombianas.
2 - Índio – quem se considera pertencente a uma comunidade indígena e é por ela
reconhecido como membro.
3 - Índios Isolados – indivíduos ou grupos que evitam ou não estão em contato com a
sociedade envolvente.
[…]

2.5

USAR SÍMBOLOS QUE LOS IDENTIFIQUEN

2.6

PERSONALIDAD JURÍDICA.
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar
em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos
os atos do processo.
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3 TERRITORIOS
3.1

TENENCIA DE LA TIERRA

3.1.1

INDIVIDUAL
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 41 Não integram a Patrimônio Indígena:
I As terras de exclusiva posse ou dominio do índio ou silvícola, individualmente
considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades.
[…]

3.1.2

COMUNAL

3.1.3

RESERVA
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas
destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de
subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas
existentes, respeitadas as restrições legais.
Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de
posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes
modalidades:
a) reserva indígena;
b) parque indígena;
c) colônia agrícola indígena.
Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena,
com os meios suficientes à sua subsistência.
Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de
integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em
que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região.
§ 1º Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e
tradições dos índios.
§ 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas
existentes na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o
interesse dos índios que nela habitem.
§ 3º O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade,
usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão
ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas.
Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária,
administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e
membros da comunidade nacional.
Art. 30. Território federal indígena é a unidade administrativa subordinada à União,
instituída em região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios.
Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, no que couber, às áreas em que a
posse decorra da aplicação do artigo 198, da Constituição Federal.

3.1.4

COLECTIVA
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3.1.5

POSESIÓN INMEMORIAL
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art. 20. São bens da União: […]
as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
[…]
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.
1. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
2. 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.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art 25. O reconhecimento do direito dos indios e grupos tribais à posse permanente das
terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá
de sua demarcação, e será assegurado pelo órgào federal de assistència aos silvícolas,
atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação ,
sem prejuizo das medidas cabiveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar
qualquer dos Poderes da República.
Art. 36. Sem prejuizo do disposto no artigo anterior, compete à União adotar as medidas
administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as médidas judiciais
adequadas à proteção da posse dosmsilvícolas sobre as terras que habitem.
Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo forem propostas pelo
órgào federal de assistència, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva.
[…]

3.1.6

TÍTULOS COLONIALES

3.1.7

REFORMA AGRARIA

3.1.8

ADJUDICACIÓN

3.1.9

DONACIÓN

3.1.10

OTRAS NORMAS QUE REGULAN ASUNTOS TERRITORIALES
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art. 20. São bens da União: […]
as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
[…]
Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras qur tradicionalmente ocupam, competindo
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1.São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

Produciodo por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05

Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas
Banco Interamericano de Desarollo.

15

§ 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.
.§ 3.O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
perquisa 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.
§ 4, As terras de que trata este artígo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre
elas, imprescritíveis.
§ 5. 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
§ 6. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenhan 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.
§ 7. Não se aplica às terras indígenas o disposto no art.174, 3o e 4o.
Ato Das Disposiçöes Constitucionais Transitória […]
Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas
terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos
respectivos.
[…]
Ley No. 4504 de 30 de Novembro de 1964
Dispõe sobre o Estatuto da terra, e dá outras providências
Art. 2. É assegurada a todos a oportunidade de acesso à função social, na forma prevista
nesta Lei.
[…]
É dever do Poder Público: […]
É assegurado às populações indígenas o dereito à posse das terras que ocupam ou que
lhes sejam atribuídas, de acordo a legislação especial que disciplina o regime tutelar a que
estão sujeitas.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 17. Reputam-se terras indígenas:
as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se referem os artigos 4o.,IV,e 198
da constitução;
as áreas reservadas de que trata o capítulo III deste Título;
as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas.
Art 22 Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas
terras existentes.
Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas
destinadas à posse e ocipação pelos índios, onde possam viver e obter meios de
subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais dos bens nelas
existentes, respeitadas as restrições legais.
Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de
posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes
modalidades:
reserva indígena;
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parque indígena;
colônia agrícola indígena;
território federal indígena;
Art.27. Reserva Indígena é uma área destinada a servir de habitat a grupo indígena, com
os meios suficientes à sua subsistência
Art.28. Parque indígena é área contida em terra na posse de índios, cujo grau de
integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos orgãos da União, em
que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região
Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e tradições
dos índios.
As medidas de polícia, necessária à ordem interna e à preservação das riquezas existentes
na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o interesse
dos índios que nela habitem.
O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade, usos
e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão ajustar-se
aos interesses das comunidades indígenas.
Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração agropecuária,
administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde convivam tribos aculturadas e
membros da comunidade nacional.
Art. 30. Território federal indígena é a unidade administrativa subordinada à União,
instituída em região na qual pelo menos um terço da população seja formado por índios
Art. 32. São de propriedades plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso,
as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da
legislação civil.
Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por dez anos consecutivos,
trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do domínio da União,
ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta lei, nem às terras de
propriedade coletiva de grupo tribal.
Art.40. São titulares do Patrimònio Indígena:
I - a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinadas
aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais;
II - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das
terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas;
III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo da propriedade, em
relação aos respectivos imóveis ou móveis.
[…]

3.2
3.2.1

RESTRICCIONES
INALIENABLE, IMPRECRIPTIBLE, INEMBARGABLE, INDIVISIBLE, INADJUDICABLE
Constituição Da República Federativa do Brasil
Artigo 20. - São bens da União:
XI. - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
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.[…]
§ 4. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre
elas, imprescritíveis.[…]
§ 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

Produciodo por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05

Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas
Banco Interamericano de Desarollo.

17

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 as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento de qualquer ato ou
negócio jurídico que restrinja o pleno exercicio da posse direta pela comunidade indígena
ou pelos silvícolas.
Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou comunidades
indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade
agropecuária ou extrativa.
Vetado
Art. 21. As terras espontánea e definitivamente abandonadas por comunidade indígena ou
grupo tribal reverterão, por proposta do órgào federal de assistència ao indio e mediante ato
declaratório do Poder Executivo, à posse e ao dominio pleno da União.
Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras
existentes.
Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens
inalienáveis da União (artigo 4º, IV, e 198, da Constituição Federal).
Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não poderá recair
desapropriação, salvo o previsto no artigo 20.
Art.62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de qualquer
natureza que tenhan por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras habitadas
pelos índios ou comunidades indígenas.
Aplica-se o disposto neste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios ou
comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular.
Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao índio
ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de suas
conseqüências econômicas.
Em caráter excepcional e a juízio exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao índio,
será permitida a continuação, por prazo razoável, dos efeitos dos contratos de
arrendamento em vigor da data desta lei, desde que a sua extinção acarrete graves
conseqüências sociais.
3.2.2

SOBRE BOSQUES, AGUAS, BARREALES, RECURSOS, ÁREAS PROTEGIDAS
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art. 231.[…]
4. As terras de que trata este artígo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre
elas, imprescritíveis.
[…]
São nulos e extintos, não produzindo efeitos juridicos, 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
nulidades e a extinção de direito a indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da
lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa—fé.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
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Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso
e percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos
mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas.
§ 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele
ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em
relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas.
Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas
destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de
subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas
existentes, respeitadas as restrições legais.
Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de
posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes
modalidades:
a) reserva indígena;
b) parque indígena;
c) colônia agrícola indígena.
Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena,
com os meios suficientes à sua subsistência.
Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de
integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em
que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região.
§ 1. Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e
tradições dos índios.
§ 2. As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas
existentes na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o
interesse dos índios que nela habitem.
§ 3. O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade,
usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão
ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas.
[…]
Lei No. 9.985, de 18 de julho de 2000
Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
Art. 57 Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e
indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a
partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à
regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de
conservação. Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os
participantes, bem como a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a
participação das comunidades envolvidas.
[…]

3.3

DERECHO A NO SER DESPLAZADOS –REASENTAMIENTOConstituição Da República Federativa do Brasil
Art. 231. […]
§ 5. 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
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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
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Artículo 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados,
poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada
a providência por decreto do Presidente da República. […]
3. Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossivel ou
desaconselhável a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à
comunidade indígena removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condiões
ecológicas.
4. A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos
decorrentes da remoção.
5. A ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal que exercita a tutela do
índio
Art. 65. O poder executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras
indígenas, ainda não demarcadas.
[…]

3.4

SANEAMIENTO

3.5

AMPLIACIÓN

3.6

ENTIDAD POLÍTICO ADMINISTRATIVA

3.7

GRATUIDAD DE LAS TIERRAS

3.8

CATASTRO Y REGISTRO
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência
ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido
em decreto do Poder Executivo.
§. 1. A demarcação promovida nos termos desde artigo, homologada pelo Presidente da
República, será registrada em livro própio do Serviço do Patrimônio da União (S.P.U.) e do
registro imobiliário da comarca da sutuação das terras.
§. 2. Contra a demarcação processada nos termos deste artigo nãocaberá a concessão do
interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou à
demarcatória
Artículo 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante enumerados,
poderá a União intervir, se não houver solução alternativa, em área indígena, determinada
a providência por decreto do Presidente da República
A intervenção poderá ser decretada:
para pôr termo à luta entre grupos tribais;
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para combater graves surtos epidêmicos, que possan acarretar o extermínio da
comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a integridade do silvícola ou do
grupo tribal;
por imposição da segurançanacional;
para a realização de obras públicas que interessen ao desenvolvimento nacional
para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala;
para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interese para segurança e o
desenvolvimento nacional.
A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no decreto e sempre por meios
suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, uma ou algumas das
medidas seguintes:
contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força contra os índios;
deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra área.
Remoção de grupos tribais de uma para outra área.
Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo impossivel ou desaconselhável
a sua permanência na área sob intervenção, destinando-se à comunidade indígena
removida área equivalente à anterior, inclusive quanto às condiões ecológicas.
A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos prejuízos decorrentes
da remoção.
A ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal que exercita a tutela do índio
[…]

3.9

DEMARCACIÓN Y DELIMITACIÓN
Constituição Da República Federativa do Brasil
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.
Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias
Art. 67. A União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de cinco anos a
partir da promulgação da Constituição.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência
ao índio, serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido
em decreto do Poder Executivo.
§. 1. A demarcação promovida nos termos desde artigo, homologada pelo Presidente da
República, será registrada em livro própio do Serviço do Patrimônio da União (S.P.U.) e do
registro imobiliário da comarca da sutuação das terras.
§. 2. Contra a demarcação processada nos termos deste artigo nãocaberá a concessão do
interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer à ação petitória ou à
demarcatória
Art 25. O reconhecimento do direito dos indios e grupos tribais à posse permanente das
terras por eles habitadas, nos termos do artigo 198, da Constituição Federal, independerá
de sua demarcação, e será assegurado pelo órgào federal de assistència aos silvícolas,
atendendo à situação atual e ao consenso histórico sobre a antigüidade da ocupação ,
sem prejuizo das medidas cabiveis que, na omissão ou erro do referido órgão, tomar
qualquer dos Poderes da República.
Art. 65. O poder executivo fará, no prazo de cinco anos, a demarcação das terras
indígenas, ainda não demarcadas.
[…]
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Decreto No. 92.470, de 18 de março de 1986.
Altera o Estatuto da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, aprovado pelo Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984 e dá outras providências.
Art 1. Fica aprovada a anexa alteração do Estatuto da Fundação Nacional do Índio FUNAI, entidade vinculada ao Ministério do Interior e criada com base na autorização
constante da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 2. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
Estatuto Da Fundação Nacional do Indio.
Art 3. A Fundação, na forma da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e Decreto nº
88.118, de 23 de fevereiro de 1983, promoverá a demarcação e registro de propriedade das
terras ocupadas pelos silvícolas.
Parágrafo único. As atividades de medição e demarcação poderão ser realizadas por
entidades públicas ou privadas, através de convênios ou contratos, firmados na forma da
legislação pertinente, desde que o órgão tutelar não tenha condições de realizá-las
diretamente.
[…]
Decreto Nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996
Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas e
dá outras providências
Art. 1 As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 6001, de 19 de dezembro de
1973, e o art. 231 da Constituição, serão administrativamente demarcadas por iniciativa e
sob a orientação do órgão federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto neste
Decreto.
Art.2 A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada
em trabalhos desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará,
em prazo fixado na portaria de nomeação baixada pelo titular do órgão federal de
assistência ao índio, estudo antropológico de identificação.
§ 1 O órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado,
composto preferencialmente por servidores do próprio quadro funcional, coordenado por
antropólogo, com a finalidade de realizar estudos complementares de natureza etnohistórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário
necessários à delimitação.
§2 O levantamento fundiário de que trata o parágrafo anterior, será realizado, quando
necessário, conjuntamente com o órgão federal ou estadual específico, cujos técnicos
serão designados no prazo de vinte dias contados da data do recebimento da solicitação do
órgão federal de assistência ao índio.
§ 3 O grupo indígena envolvido, representado segundo suas formas próprias, participará do
procedimento em todas as suas fases.
§ 4 O grupo técnico solicitará, quando for o caso, a colaboração de membros da
comunidade científica ou de outros órgãos públicos para embasar os estudos de que trata
este artigo.
§ 5 No prazo de trinta dias contados da data da publicação do ato que constituir o grupo
técnico, os órgãos públicos devem, no âmbito de suas competências, e às entidades civis é
facultado, prestar-lhe informações sobre a área objeto da identificação.
§ 6 Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o grupo técnico apresentará
relatório circunstanciado ao órgão federal de assistência ao índio, caracterizando a terra
indígena a ser demarcada.
§ 7 Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, este fará
publicar, no prazo de quinze dias contados da data que o receber, resumo do mesmo no
Diário Oficial da União e no Diário Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob
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demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação
ser afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.
§ 8 Desde o início do procedimento demarcatório até noventa dias após a publicação de
que trata o parágrafo anterior, poderão os Estados e municípios em que se localize a área
sob demarcação e demais interessados manifestar-se, apresentando ao órgão federal de
assistência ao índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos
dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas,
para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório
de que trata o parágrafo anterior.
§ 9 Nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento do prazo de que trata o parágrafo
anterior, o órgão federal de assistência ao índio encaminhará o respectivo procedimento ao
Ministro de Estado da Justiça, juntamente com pareceres relativos às razões e provas
apresentadas.
§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do procedimento, o Ministro de Estado da
Justiça decidirá:
I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e determinando a sua
demarcação;
II - prescrevendo todas as diligências que julgue necessárias, as quais deverão ser
cumpridas no prazo de noventa dias;
III - desaprovando a identificação e retornando os autos ao órgão federal de assistência ao
índio, mediante decisão fundamentada, circunscrita ao não atendimento do disposto no § 1º
do art. 231 da Constituição e demais disposições pertinentes.
Art. 3 Os trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas realizados
anteriormente poderão ser considerados pelo órgão federal de assistência ao índio para
efeito de demarcação, desde que compatíveis com os princípios estabelecidos neste
Decreto.
Art. 4 Verificada a presença de ocupantes não índios na área sob demarcação, o órgão
fundiário federal dará prioridade ao respectivo reassentamento, segundo o levantamento
efetuado pelo grupo técnico, observada a legislação pertinente.
Art. 5 A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedimento administrativo deste
Decreto, será homologada mediante decreto.
Art. 6 Em até trinta dias após a publicação do decreto de homologação, o órgão federal de
assistência ao índio promoverá o respectivo registro em cartório imobiliário da comarca
correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda.
Art. 7 O órgão federal de assistência ao índio poderá, no exercício do poder de polícia
previsto no inciso VII do art. 1° da Lei n° 5.371, de 5 de dezembro de 1967, disciplinar o
ingresso e trânsito de terceiros em áreas em que se constate a presença de índios
isolados, bem como tomar as providências necessárias à proteção aos índios.
Art. 8. O Ministro de Estado da Justiça expedirá as instruções necessárias à execução do
disposto neste Decreto.
Art. 9 Nas demarcações em curso, cujo decreto homologatório não tenha sido objeto de
registro em cartório imobiliário ou na Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da
Fazenda, os interessados poderão manifestar-se, nos termos do § 8° do art. 2°, no prazo
de noventa dias, contados da data da publicação deste Decreto.
Parágrafo único. Caso a manifestação verse demarcação homologada, o Ministro de
Estado da Justiça a examinará e proporá ao Presidente da República as providências
cabíveis.
Art.10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se o Decreto n° 22, de 04 de fevereiro de 1991, e o Decreto n° 608, de
20 de julho de 1992.
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4 JURISDICCION INDIGENA
4.1

EN EL SISTEMA JUDICIAL NACIONAL

4.1.1

USO DEL IDIOMA
Código de Processo Penal
Decreto-Lei No. 3689, de 3 de outubro de 1941
Art. 193. Quando o acusado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por
intérprete.
Art.. 394 O juiz, ao receber a denúncia, designará dia e hora para o interrogatório,
ordenando a citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for o caso, de
querelante ou do assistente.

4.1.2

PERITAZGO

4.1.3

CÓDIGO PENAL
Lei 3.071, de 1° de janeiro de 1916
Código Civil
Art. 6. São incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, n. I), ou à maneira de os
exercer:
I - Os maiores de dezesseis e os menores de vinte e um anos (arts. 154 a 156).
II - Os pródigos.
III - Os silvícolas.
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em leis e
regulamentos especiais, o qual cessará à civilização do país.
[…]
Codigo Penal Brasil
Decreto-Lei nº 2.848 de 07.12.1940
alterado pela Lei nº 9.777 em 26/12/98
Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas
permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
Discriminantes putativas
1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe
situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando
o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo.
Erro determinado por terceiro
2º - Responde pelo crime o terceiro que determina o erro.
Erro sobre a pessoa
3º - O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se
consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra
quem o agente queria praticar o crime.
Erro sobre a ilicitude do fato
Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se
inevitável, isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço.
Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a
consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir
essa consciência.
Art. 24. Considera-se em estado de necessidade 23. - Não há crime quando o agente
pratica o fato:
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
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III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.
Excesso punível
Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo
excesso doloso ou culposo.
Estado de necessidade
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem
podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não
era razoável exigir-se.
1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser
reduzida de um a dois terços.
Legítima defesa
Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Inimputáveis
Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Redução de pena
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, em virtude de
perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado não
era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com esse entendimento.
[…]
Código de Processo Penal
Decreto-Lei No. 3689, de 3 de outubro de 1941
Art. 76. A competência será determinada pela conexão:
I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por
várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o
lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras,
ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
Art. 193. Quando o acusado não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por
intérprete.
Art.. 394 O juiz, ao receber a denúncia, designará dia e hora para o interrogatório,
ordenando a citação do réu e a notificação do Ministério Público e, se for o caso, de
querelante ou do assistente.
4.1.4

DEFENSOR DE OFICIO
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: […]
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar
em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos
os atos do processo.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 1. Esta Ley regula a situação jurídica dos indios ou silvícolas e das comunidades
indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, progressiva e
harmoniosamente, ã comunão nacional.
Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis
doPais, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros resguardados os

Produciodo por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05

Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas
Banco Interamericano de Desarollo.

25

usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições peculiares reconhecidas
nesta lei..
Art. 7. Os indios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão nacional
ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta Lei.
Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber, os princípios e normas
da tutela de direito comum, independendo , todavia, o exercício da tutela da especialização
de bens imóveis em hipoteca legal, bem como prestação de caução real ou fidejussória.
Incumbe a tutela à União, que exercerá através do competente órgão federal de assiténcia
aos silvícolas.
Art. 8. São nulos os atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa
estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assisténcia do órgão tutelar
competente.
Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em que o índio revele
consciéncia e con conhecimento do ato praticado, desde que não Ihe seja prejudicial, e da
extensão dos seus efeitos.
Art.9. Qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua liberação do regime
tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade civil, desde que
preecha os requisitos seguintes:
Idade mínima de 21 anos
Conhecimento da língua portuguesa;
Habilitação para o exercicio de atividade útil, na comunhão nacional;
Razoàvel compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional
Parágrafo único. O juiz decidirá após instrução sumária ouvidos o órgão de assisténcia ao
ao índio e o Ministério Público, transcrita a sentença concessiva no registro civil.
Art. 10. Satisteitos os requisitos do artigo anterior e a pedido escrito do interessado, o
órgão de assiténcia poderá reconhecer ao índio, mediante declaração formal, a condição de
integrado, cessando toda restrição à capacidade, desde que, homologado judicialmente o
ato, seja inscrito no registro civil.
Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada a
emancipação da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime tutelar
estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do grupo e
comprovada, em inquérito realizado pelo órgão federal competente, a sua plena integração
na comunhão nacional.
Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo exigir-se-á o preenchimento, pelos
requerentes, dos requisitos estabelecidos no artigo 9o.
Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá solicitar a colaboração das Forças
Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar a proteção das terras ocupadas
pelos índios e pelas comunidades indígenas.
Art. 35. Cabe ao órgào federal de assitência ao índio a defesa judicial ou extrajudicial dos
direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas.
Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à União adotar as medidas
administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público Federal, as medidas judiciais
adequadas à proteção da posse dos silvícolas sobre as terras que habitem.
Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste artigo forem propostas pelo
órgão federal de assistência, ou contra ele, a União será litisconsorte ativa ou passiva.
Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para a defesa
dos seus direitos em juízio, cabendo-lhes, no caso, a assistência do Ministtério Público
Federal ou do órgão de proteção ao índio.
Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do
domínio da União, mas na posse de comunidade indígenas, far-se-á nos termos da
legislação vigente, observando o disposto nesta lei.
§ 1. O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios,
representará os interesses da União, como proprietário do solo, mas a participação no
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resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno,
reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena.
§ 2. Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem estar dos silvícolas, a
autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a
prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio.
[…]
Art. 56. No casode condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e
na aplicação o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola.
Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em
regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de
assistência aos índios mais próximo da habitação do condenado.
Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o
ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um
terço.
Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam
interesse de silvícola ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do órgão
de proteção ao índio.
[…]
Lei Complementar No. 75 de 20 de maio de 1993
Dispõe sobre a organição, as atribuições e o estatuto do Ministério da União.
Art. 5. São funções institucionais do Ministério da União:
A defesa dos seguintes bens e interesses […]
os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da familia, da
criança, do adolescente e do idoso;
Art. 6. Compete ao Ministério Público da União:
VII promover o inquérito civil e a acão civil para:
c) a protecão dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas
e ao consumidor.
XIV Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos
os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis.
XIV Promover outras ações necéssarias ao exercício de suas funçõe institucionais, em
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, especialmente quanto:
d) ao patrimônio cultural brasileiro.
Decreto No. 73.332 de 19 de dezembro de 1973
Define a estructura e competência do departamento de Policia Federal e dá outras
providências
Art. 1. Ao Departamento de Polícia Federal (DPF), com sede no Distrito Federal,
diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e dirigido por um director-geral, nomeado
emcomissão e da livre escolha do Presidente da República, compete, em todo território
nacional:
IV Prevenir e reprimir
f) crimes contra a vida, o patrimônio e a comunidade silvícola;
IX Proceder a investigação de qualquer outra natureza quando determinada pelo Ministro
da Justiça
[…]
Decreto No. 88.985, de 10 de Novembro de 1983
Regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e dá
outras providências
Art 1. A exploração de riquezas minerais em terras indígenas, observará as normas
estatuídas pela Lei No. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, a legislação sobre atividades
minerárias e as disposições deste Decreto.
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Parágrafo único. Entende-se por terras indígenas, para os efeitos deste Decreto, as áreas
descritas pelo artigo 17 e seguintes da Lei número 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
Art 2. As riquezas e as utilidades existentes no solo das terras indígenas somente serão
exploradas pelos silvícolas, cabendo-lhes, com exclusividade, o exercício das atividades de
garimpagem, fiscalização e cata.
Art 3. A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) adotará as providências necessárias para
garantir aos indígenas o exercício das atividades referidas pelo artigo anterior, cabendo-lhe
orientar a comercialização do resultado da exploração.
Art 4. As autorizações de pesquisa e de concessões de Iavra em terras indígenas, ou
presumivelmente habitadas por silvícolas, serão outorgadas a empresas estatais
integrantes da administração federal e somente serão concedidas quando se tratar de
minerais estratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento nacional.
§ 1º Em casos excepcionais, considerado cada caso, pela Fundação Nacional do Índio e
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, poderão ser concedidas
autorizações de pesquisa e concessões de lavra a empresas privadas nacionais,
habilitadas a funcionar como empresas de mineração.
§ 2º As empresas com autorizações de pesquisa ou concessionárias de lavra, na forma do
parágrafo anterior, deverão ter seus setores de produção e comercialização dirigidos por
brasileiros, tendo em vista o disposto no artigo 45, § 2º da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, combinado com o artigo 1º, item VII, da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 5. A exploração das riquezas do subsolo das áreas de que trata este Decreto, somente
será efetivada mediante lavra mecanizada e atendidas as exigências que a Fundação
Nacional do Índio - FUNAI estabelecer na salvaguarda dos interesses do patrimônio
indígena e do bem-estar dos silvícolas.
Art 6. A FUNAI representará os interesses da União, na forma do § 1º do artigo 45, da Lei
nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, fazendo reverter, em benefício dos índios e
comunidades indígenas, os resultados econômicos decorrentes da exploração minerária,
indenizações e rendas devidas pela ocupação do solo.
Art 7. É assegurado à FUNAI, o direito de exigir a adoção, por parte das empresas
beneficiárias da autorização à pesquisa e lavra, de medidas acauteladoras, objetivando a
preservação da cultura, costumes e tradições indígenas.
§ 1o. À FUNAI, como órgão tutelar é reservado o direito de, na forma do Estatuto do Índio,
suspender os trabalhos de pesquisa e lavra, quando verificados prejuízos à cultura,
costumes e tradições indígenas.
§ 2o. A empresa autorizada à pesquisa e lavra, em área indígena, assinará termo de
compromisso explicitando que não terá direito a indenização contra a União, o órgão de
assistência ao índio ou aos silvícolas, quando determinada a suspensão dos trabalhos, pela
FUNAI, na defesa dos direitos e interesses dos seus tutelados, nos termos da Lei nº 6.001,
de 1973.
Art 8. Sempre que possível e com a necessária autorização da FUNAI, as empresas
beneficiárias de autorização de pesquisa ou concessão de lavra, em área indígena,
utilizarão a mão-de-obra indígena, levando em conta a capacidade de trabalho e o grau de
aculturação do silvícola.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, aplicam-se aos silvícolas todos os
direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social, vedada a discriminação
entre os indígenas e demais trabalhadores.
Art 9. A FUNAI, no âmbito de sua competência, ouvido o Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM) do Ministério das Minas e Energia, expedirá as normas internas
necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário
Brasília, 10 de novembro de 1983; 162º da Independência e 95º da República.
[…]
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Decreto No. 92.470, de 18 de março de 1986.
Altera o Estatuto da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, aprovado pelo Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984 e dá outras providências.
Art 1. Fica aprovada a anexa alteração do Estatuto da Fundação Nacional do Índio FUNAI, entidade vinculada ao Ministério do Interior e criada com base na autorização
constante da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 2. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
Estatuto Da Fundação Nacional do Indio.
Art 26. O Patrimônio Indígena será administrado pela Fundação, observadas as normas e
princípios estabelecidos pelas Leis nºs 5.371, de 5 de dezembro de 1967, e 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, tendo em vista os seguintes objetivos:
I - emancipação econômica das tribos;
Il - acréscimo do patrimônio rentável;
III - custeio dos serviços de assistência ao índio.
4.1.5

4.2
4.2.1

OTRAS JURISDICCIONES
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.22. Compete privativamente à União legislar sobre: […]
XIV - populações indígenas;
Articulo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: […]
XI - a disputa sobre direitos indígenas.[…]
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: […]
V - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar
em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos
os atos do processo.
[…]
Decreto No. 73.332 de 19 de dezembro de 1973
Define a estructura e competência do departamento de Policia Federal e dá outras
providências
Art. 1. Ao Departamento de Polícia Federal (DPF), com sede no Distrito Federal,
diretamente subordinado ao Ministério da Justiça e dirigido por um director-geral, nomeado
emcomissão e da livre escolha do Presidente da República, compete, em todo território
nacional:
IV Prevenir e reprimir
f) crimes contra a vida, o patrimônio e a comunidade silvícola;
IX Proceder a investigação de qualquer outra natureza quando determinada pelo Ministro
da Justiça
[…]

DERECHO CONSUETUDINARIO
USOS Y COSTUMBRES, NORMAS Y PROCEDIMIENTO
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 6. Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e
seus efeitos, nas relações de familia, na ordem de sucessão, no regime de propriedades e
nos atos ou negócios realizados entre indios, salvo se optarem pela aplicação do direito
comum.
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Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comun às relações entre indios não
integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei.
[…]
4.2.2

4.3

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições
próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não
revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte.
[…]

COORDINACIÓN DEL DERECHO INDÍGENA CON EL SISTEMA JURÍDICO
NACIONAL
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 6. Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e
seus efeitos, nas relações de familia, na ordem de sucessão, no regime de propriedades e
nos atos ou negócios realizados entre indios, salvo se optarem pela aplicação do direito
comum.
Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comun às relações entre indios não
integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei.
Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições
próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não
revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte.
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5 AUTONOMIA
5.1

NATURALEZA

5.1.1

LOCAL

5.1.2

REGIONAL

5.1.3

TERRITORIAL

5.2

COMPETENCIA

5.3

RECURSOS

5.4

PLANES DE DESARROLLO

5.5

RENTAS

5.6

AUTORIDADES

5.6.1

ELECTIVAS

5.6.2

TRADICIONALES

5.6.3

DESIGNADAS

5.7

CONTROL TERRITORIAL –AUTODEFENSA, RONDAS-

5.8

FORMAS DE ORGANIZACIONES SOCIALES

5.8.1

PROPIAS

5.8.2

DETERMINADAS EN LA LEY

Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 6 Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e
seus efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade nos
ato ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito
comum.
[…]
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REGIMEN DE IMPUESTOS.
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 60. Os bens e rendas do patrimõnio indigena gozam de plena isenção tributária
[…]
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6 RECURSOS NATURALES
6.1

AGUA
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (Redação pela Emenda
Constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98)
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos
e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
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. […]
§2. 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.
§3.O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a perquisa
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.
§ 6. 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 as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos
mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas.
§ 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele
ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em
relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas.
[…]
LEI Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera
o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:
I - da União;
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em
suas respectivas áreas de atuação;
III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.
§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os
critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a
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representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à
metade do total de membros.
§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de
gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do
Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras
indígenas devem ser incluídos representantes:
I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da representação da União;
II - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.
§ 4º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área de atuação
restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos
respectivos regimentos.

6.2

SUELO
Constituição Da República Federativa do Brasil
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. […]
§2. 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.
§ 6. 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 as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos
mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas.
[…]
Art .44 As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser
exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagen, faiscação e cata
das áreas referidas.
[…]

6.3

ENERGÍA
Constituição Da República Federativa do Brasil
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. […]
[…]
3.O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a perquisa
e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com
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autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
[…]

6.4

BOSQUES
Lei No.4771 de 15 Setembro de 1965
Institui o Novo Código Florestal
Art. 3. Consideram-se ainda, de preservação permanente, quando assim declaradas por ato
do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas:
g) A manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas.
§ 2. As florestas que integram o Patrimõnio Indígena ficam sujeitas ao regime de
preservação permanente.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas consideradas em regime de
preservação permanente, de acordo com a letra g e 2o. do artigo 3o. do Código florestal,
está condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras
respectivas na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento.[…]

6.5

FAUNA Y FLORA
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas compreende o direito à posse, uso e
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos
mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas.
§ 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele
ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em
relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas.

6.6

ÁREAS PROTEGIDAS
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas
destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam viver e obter meios de
subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais e dos bens nelas
existentes, respeitadas as restrições legais.
Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não se confundem com as de
posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se sob uma das seguintes
modalidades:
a) reserva indígena;
b) parque indígena;
c) colônia agrícola indígena.
Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de habitat a grupo indígena,
com os meios suficientes à sua subsistência.
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Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de índios, cujo grau de
integração permita assistência econômica, educacional e sanitária dos órgãos da União, em
que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas naturais da região.
§ 1. Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, usos, costumes e
tradições dos índios.
§ 2. As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preservação das riquezas
existentes na área do parque, deverão ser tomadas por meios suasórios e de acordo com o
interesse dos índios que nela habitem.
§ 3. O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de propriedade,
usos e costumes tribais, bem como às normas administrativas nacionais, que deverão
ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas.
[…]
Lei No. 9.985, de 18 de julho de 2000
Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.
Art. 57 Os órgãos federais responsáveis pela execução das políticas ambiental e
indigenista deverão instituir grupos de trabalho para, no prazo de cento e oitenta dias a
partir da vigência desta Lei, propor as diretrizes a serem adotadas com vistas à
regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e unidades de
conservação. Parágrafo único. No ato de criação dos grupos de trabalho serão fixados os
participantes, bem como a estratégia de ação e a abrangência dos trabalhos, garantida a
participação das comunidades envolvidas.
[…]

6.7
6.7.1

SUBSUELO
MINAS
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (Redação pela Emenda
Constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98)
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos
e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
Artículo 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de
energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou
aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do
produto da lavra.
§1. A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se
refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou
concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa br asileira de capital
nacional, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.[…]
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do
domínio da União, mas na posse de comunidade indígenas, far-se-á nos termos da
legislação vigente, observando o disposto nesta lei.
§ 1. O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios,
representará os interesses da União, como proprietário do solo, mas a participação no
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resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno,
reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena.
§ 2. Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem estar dos silvícolas, a
autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a
prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio.
[…]
Ley No. 7.805 de 18 de julho de 1989
Altera o decreto-Lei No. 227, de 28 de fevereiro de 1967, cria o regime de permissão
de lavra garimpeira, extingue o regime de matrícula, e dá outras providências.
Art. 23. A permissão de lavra garimpeira de que trata esta lei:
Não se aplica a terras indígenas;
Quando na faixa de fronteira, alem do disposto nesta lei fica ainda sujeita aos critérios e
condições que venham a ser estabelecidos, nos termos do inciso III do § 1. Do art.91 da
Constituição Federal.
[…]
Decreto No. 88.985, de 10 de Novembro de 1983
Regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e dá
outras providências
Art 1. A exploração de riquezas minerais em terras indígenas, observará as normas
estatuídas pela Lei No. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, a legislação sobre atividades
minerárias e as disposições deste Decreto.
Parágrafo único. Entende-se por terras indígenas, para os efeitos deste Decreto, as áreas
descritas pelo artigo 17 e seguintes da Lei número 6.001, de 19 de dezembro de 1973.
Art 2. As riquezas e as utilidades existentes no solo das terras indígenas somente serão
exploradas pelos silvícolas, cabendo-lhes, com exclusividade, o exercício das atividades de
garimpagem, fiscalização e cata.
Art 3. A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) adotará as providências necessárias para
garantir aos indígenas o exercício das atividades referidas pelo artigo anterior, cabendo-lhe
orientar a comercialização do resultado da exploração.
Art 4. As autorizações de pesquisa e de concessões de Iavra em terras indígenas, ou
presumivelmente habitadas por silvícolas, serão outorgadas a empresas estatais
integrantes da administração federal e somente serão concedidas quando se tratar de
minerais estratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento nacional.
§ 1º Em casos excepcionais, considerado cada caso, pela Fundação Nacional do Índio e
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, poderão ser concedidas
autorizações de pesquisa e concessões de lavra a empresas privadas nacionais,
habilitadas a funcionar como empresas de mineração.
§ 2º As empresas com autorizações de pesquisa ou concessionárias de lavra, na forma do
parágrafo anterior, deverão ter seus setores de produção e comercialização dirigidos por
brasileiros, tendo em vista o disposto no artigo 45, § 2º da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro
de 1973, combinado com o artigo 1º, item VII, da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 5. A exploração das riquezas do subsolo das áreas de que trata este Decreto, somente
será efetivada mediante lavra mecanizada e atendidas as exigências que a Fundação
Nacional do Índio - FUNAI estabelecer na salvaguarda dos interesses do patrimônio
indígena e do bem-estar dos silvícolas.
Art 6. A FUNAI representará os interesses da União, na forma do § 1º do artigo 45, da Lei
nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, fazendo reverter, em benefício dos índios e
comunidades indígenas, os resultados econômicos decorrentes da exploração minerária,
indenizações e rendas devidas pela ocupação do solo.
Art 7. É assegurado à FUNAI, o direito de exigir a adoção, por parte das empresas
beneficiárias da autorização à pesquisa e lavra, de medidas acauteladoras, objetivando a
preservação da cultura, costumes e tradições indígenas.
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§ 1o. À FUNAI, como órgão tutelar é reservado o direito de, na forma do Estatuto do Índio,
suspender os trabalhos de pesquisa e lavra, quando verificados prejuízos à cultura,
costumes e tradições indígenas.
§ 2o. A empresa autorizada à pesquisa e lavra, em área indígena, assinará termo de
compromisso explicitando que não terá direito a indenização contra a União, o órgão de
assistência ao índio ou aos silvícolas, quando determinada a suspensão dos trabalhos, pela
FUNAI, na defesa dos direitos e interesses dos seus tutelados, nos termos da Lei nº 6.001,
de 1973.
Art 8. Sempre que possível e com a necessária autorização da FUNAI, as empresas
beneficiárias de autorização de pesquisa ou concessão de lavra, em área indígena,
utilizarão a mão-de-obra indígena, levando em conta a capacidade de trabalho e o grau de
aculturação do silvícola.
Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, aplicam-se aos silvícolas todos os
direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência social, vedada a discriminação
entre os indígenas e demais trabalhadores.
Art 9. A FUNAI, no âmbito de sua competência, ouvido o Departamento Nacional da
Produção Mineral (DNPM) do Ministério das Minas e Energia, expedirá as normas internas
necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art 10. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário
Brasília, 10 de novembro de 1983; 162º da Independência e 95º da República.
[…]
6.7.2

6.8

PETRÓLEO

OTROS DERECHOS
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (Redação pela Emenda
Constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98)
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos
e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
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. […]
§ 2. 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.
§ 3.O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a
perquisa 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.[…]
§ 6. São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenhan 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.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
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Art.22 Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas
terras existentes.
Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolascompreende o direito à posse, uso e
percepção das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras ocupadas,
bem assim ao produto da exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.
§ 1. Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus acrescidos, o uso dos
mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais compreendidos nas terras ocupadas.
§ 2. É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas áreas por ele ocupadas,
devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que em relação a ele
eventualmente tiverem de ser aplicadas
Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do território nacional, áreas
destinadas à posse e ocipação pelos índios, onde possam viver e obter meios de
subsistência, com direito ao usufruto e utilização das riquezas naturais dos bens nelas
existentes, respeitadas as restrições legais.
Art. 39. Constituem bens do patrimônio Indígena: […]
o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas asutilidades existentes nas terras
ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas áreas a eles reservadas;
[…]
Art .44 As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser
exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagen, faiscação e cata
das áreas referidas.
Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do
domínio da União, mas na posse de comunidade indígenas, far-se-á nos termos da
legislação vigente, observando o disposto nesta lei.
§ 1. O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios,
representará os interesses da União, como proprietário do solo, mas a participação no
resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno,
reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena.
§ 2. Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem estar dos silvícolas, a
autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a
prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio.
Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas consideradas em regime de
preservação permanente, de acordo com a letra g e 2o., do artigo 3o, do Código florestal,
está condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras
respectivas na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento.
[…]
Lei No.4771 de 15 de setembro de 1965
Institui o nòvo Código Florestal
Art. 3. Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por
ato do Poder Público, as florestas e damais formas de vegetação natural destinadas:
[…]
g) a manter o ambiente necessário à das populações silvícolas;
[…]
§1. A supressào total ou parcial de florestas de preservação só será admitida com prévia
autorização do Poder Executivo Federal, quando fór necessaría à execução de obras,
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interésse social.
[…]
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7 PARTICIPACION
7.1

PARTICIPACIÓN EN DECISIONES –PROYECTOS, MEDIDAS-

7.1.1

AUTORIZACIÓN
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve; IV O protocolo da pesquisa
O protocolo a ser submetido à avaliação ética deverá atender ao item VI da Resolução
196/96, acrescentando-se:
1 - Compromisso de obtenção da anuência das comunidades envolvidas tal como previsto
no item III § 2 desta norma, descrevendo-se o processo de obtenção da anuência.
2 – Descrição do processo de obtenção e de registro do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE , assegurada a adequação às peculiaridades culturais e lingüísticas
dos envolvidos.

7.1.2

INFORMACIÓN

7.1.3

CONSULTA
Constituição Da República Federativa do Brasil
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. […]
§ 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
[…]
Resolução 196/96
Conselho Nacional de Saúde
IV.3 - Nos casos em que haja qualquer restrição à liberdade ou ao esclarecimento
necessários para o adequado consentimento, deve-se ainda observar: […]
e) em comunidades culturalmente diferenciadas, inclusive indígenas deve-se contar com a
anuência antecipada da comunidade através dos seus próprios líderes, não se
dispensando, porém, esforços no sentido de obtenção do consentimento individual;
[…]
Resolução N. 304 de 09 de agosto de 2000
Conselho Nacional de saude
Resolve;
Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas. […]
I Preâmbulo
A presente resolução procura afirmar o respeito devido aos direitos dos povos indígenas no
que se refere ao desenvolvimento teórico e prático de pesquisa em seres humanos que
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envolvam a vida, os territórios, as culturas e os recursos naturais dos povos indígenas do
Brasil. Reconhece ainda o direito de participação dos índios nas decisões que os afetem.
Estas normas incorporam, as diretrizes já previstas na Resolução 196/96, do Conselho
Nacional de Saúde, e fundamenta-se nos principais documentos internacionais sobre
direitos humanos da ONU, em particular a Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais
em Países Independentes e Resolução sobre a Ação da OIT- Organização Internacional do
Trabalho - Concernente aos Povos Indígenas e Tribais, de 1989,da Constituição da
República Federativa do Brasil ( Título VIII, Capítulo VIII Dos Índios ) e de toda a legislação
nacional de amparo e respeito aos direitos dos povos indígenas enquanto sujeitos
individuais e coletivos de pesquisa.
As pesquisas envolvendo comunidades ou indivíduos indígenas devem corresponder e
atender às exigências éticas e científicas indicadas na Res. CNS 196/96 que contém as
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos e suas
complementares. Em especial deve-se atender também à Resolução CNS 292/99 sobre
pesquisa com cooperação estrangeira, além de outras resoluções do CNS sobre ética em
pesquisa, os Decretos 86715 de 10/12/81 e 96830, de 15/01/90 que regulamentam o visto
temporário para estrangeiros.
VI - Atribuições da CONEP
1 - Dentro das atribuições previstas no item VIII.4.c.6 da Resolução CNS 196/96, cabe à
CONEP, após a aprovação do CEP institucional, apreciar as pesquisas enquadradas nessa
área temática, ainda que simultaneamente enquadradas em outra.
2 - Parecer da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio(CISI), quando necessária
consultoria, poderá ser solicitado pela CONEP.
3 - Os casos omissos referentes aos aspectos éticos da pesquisa, serão resolvidos pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
[…]
7.1.4

CONCERTACIÓN
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve; Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas. […]
III - Aspectos Éticos da pesquisa envolvendo povos indígenas.
As pesquisas envolvendo povos indígenas devem obedecer também aos referenciais da
bioética, considerando-se as peculiaridades de cada povo e/ou comunidade. […]
5 – A formação de bancos de DNA, de linhagens de células ou de quaisquer outros
materiais biológicos relacionados aos povos indígenas, não é admitida sem a expressa
concordância da comunidade envolvida, sem a apresentação detalhada da proposta no
protocolo de pesquisa a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP e à
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, e a formal aprovação do CEP e da
CONEP;
6 – A não observância a qualquer um dos itens acima deverá ser comunicada ao CEP
institucional e à CONEP do Conselho Nacional de Saúde, para as providências cabíveis.

7.1.5

EJECUCIÓN
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7.1.6

MONITOREO

7.1.7

APROBACIÓN

7.1.8

COORDINACIÓN

7.1.9

PRELACIÓN

7.2

41

PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN

7.2.1

NACIONAL

7.2.2

REGIONAL
Lei N. 9.433, de 08 de janeiro de 1997
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera
o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de
dezembro de 1989
Art. 39. Os Comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:
I - da União;
II - dos Estados e do Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em
suas respectivas áreas de atuação;
III - dos Municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação;
IV - dos usuários das águas de sua área de atuação;
V - das entidades civis de recursos hídricos com atuação comprovada na bacia.
§ 1º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo, bem como os
critérios para sua indicação, serão estabelecidos nos regimentos dos comitês, limitada a
representação dos poderes executivos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios à
metade do total de membros.
§ 2º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias de rios fronteiriços e transfronteiriços de
gestão compartilhada, a representação da União deverá incluir um representante do
Ministério das Relações Exteriores.
§ 3º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias cujos territórios abranjam terras
indígenas devem ser incluídos representantes:
I - da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, como parte da representação da União;
II - das comunidades indígenas ali residentes ou com interesses na bacia.
§ 4º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica com área de atuação
restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma estabelecida nos
respectivos regimentos.
Local
Planes de vida
Participación en el gasto público
transferencias
recursos sectoriales
Decreto No. 1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas
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Art. 18. Os órgãos setoriais envolvidos consignarão em seus orçamentos anuais recursos
específicos para a execução das ações de assistência ao índio, previstas nos programas e
projetos aprovados pela Comissão Intersetorial.
Art. 19. O planejamento anual das ações deverá estar aprovado pela Comissão
Intersetorial em tempo hábil para que os programas e projetos possam ser incluídos nas
propostas orçamentárias de cada órgão, referentes ao exercício seguinte.
Art. 20. Enquanto os atos previstos nos arts. 18 e 19 não se efetivarem, as despesas
decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações de cada órgão
setorial e de assistência ao índio, existentes.
fondos
obligación de presupuesto propio
Participación política
voto (condiciones especiales, cedulación, transporte
circunscripción especial –curulesreforma de las divisiones político administrativas y circunscripción electoral.
[…]
7.2.3

LOCAL

7.2.4

PLANES DE VIDA

7.3

PARTICIPACIÓN EN EL GASTO PÚBLICO

7.3.1

TRANSFERENCIAS

7.3.2

RECURSOS SECTORIALES

7.3.3

FONDOS

7.3.4

OBLIGACIÓN DE PRESUPUESTO PROPIO

7.4

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

7.4.1

VOTO -CONDICIONES ESPECIALES, CEDULACIÓN, TRANSPORTE

7.4.2

CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL –CURULES

7.4.3

REFORMA DE LAS DIVISIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS Y CIRCUNSCRIPCIÓN
ELECTORAL- AYLLU, PARROQUIA
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8 IDIOMA
8.1

RECONOCIMIENTO DEL PLURILINGUISMO
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comun e respeito aos valores culturaise artísticos, nacionais e
regionais. […]
O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as terras qur tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e em
português, salvaguardado o uso da primeira
[…]
Lei no. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na
escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no
ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do
processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.

8.2

LENGUAS OFICIALES –EN LOS TERRITORIOS, COMUNIDAD, PAÍS

8.3

ACCESO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN –RADIO, TV.
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9 SALUD
9.1

ACCESO -GRATUIDAD
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 54. Os índios têm direito aos de proteção à saúde facultados à comunhão nacional
Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser
assegurada ao silvícola especial assistência dos poderes públicos, em estabelecimentos a
esse fim destinados.
Art. 55. O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, atendidas as
condições sociais, econômicas e culturais das comunidades beneficiadas.
[…]
Decreto No.1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas
Art. 1. As ações de proteção ambiental, saúde, e apoio às atividades produtivas voltadas
às comunidades indígenas constituem encargo da União.
Art. 2. As ações de que trata este Decreto dar-se-ão mediante programas nacionais e
projetos específicos, de forma integrada entre si e em relação às demais ações
desenvolvidas em terras indígenas, elaborados e executados pelos Ministérios da Justiça,
da Saúde, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Cultura e das Relações Exteriores, ou por seus
órgãos vinculados e entidades supervisionadas, em suas respectivas áreas de competência
legal, com observância das normas estabelecidas pela Lei Nº 6.001, de 19 de dezembro de
1973.
Parágrafo único. Na elaboração dos programas e projetos de que trata este artigo, será
garantida a participação de representantes da FUNAI e da comunidade indígena envolvida.
Art. 11. As ações de saúde para as comunidades indígenas destinam-se ao alcance do
equilíbrio bio-psico-social e dar-se-ão para valorizar e complementar as práticas da
medicina indígena, tendo como finalidades:
I - redução da mortalidade geral, em especial a materno-infantil;
II - interrupção do ciclo de doenças transmissíveis;
III - combate à desnutrição.
Art. 12. Será garantida aos índios e às comunidades indígenas o acesso às ações de nível
primário, secundário e terciário do Sistema Único de Saúde.
Art. 13. São assegurados os serviços de atenção primária à saúde no interior das terras
indígenas.
Art. 14. O órgão federal de assistência ao índio integrará o Sistema Único de Saúde SUS, a partir da utilização da rede pública e conveniada, bem como dos seus mecanismos
de financiamento, para assegurar meios outros que viabilizem assistência integral e
diferenciada, consideradas as especificidades das comunidades indígenas.
[…]
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve; -
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Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas. […]
III - Aspectos Éticos da pesquisa envolvendo povos indígenas.
As pesquisas envolvendo povos indígenas devem obedecer também aos referenciais da
bioética, considerando-se as peculiaridades de cada povo e/ou comunidade.
1 - Os benefícios e vantagens resultantes do desenvolvimento de pesquisa, devem atender
às necessidades de indivíduos ou grupos alvo do estudo, ou das sociedades afins e/ou da
sociedade nacional, levando-se em consideração a promoção e manutenção do bem estar ,
a conservação e proteção da diversidade biológica, cultural, a saúde individual e coletiva e
a contribuição ao desenvolvimento do conhecimento e tecnologia próprias.
2 - Qualquer pesquisa envolvendo a pessoa do índio ou a sua comunidade deve :
2.1– Respeitar a visão de mundo, os costumes, atitudes estéticas, crenças religiosas,
organização social, filosofias peculiares, diferenças lingüísticas e estrutura política;
2.2 - Não admitir exploração física, mental, psicológica ou intelectual e social dos indígenas;
2.3 - Não admitir situações que coloquem em risco a integridade e o bem estar físico,
mental e social;
2.4- Ter a concordância da comunidade alvo da pesquisa que pode ser obtida por
intermédio das respectivas organizações indígenas ou conselhos locais, sem prejuízo do
consentimento individual, que em comum acordo com as referidas comunidades designarão
o intermediário para o contato entre pesquisador e a comunidade. Em pesquisas na área de
saúde deverá ser comunicado o Conselho Distrital;
2.5 - Garantir igualdade de consideração dos interesses envolvidos, levando em conta a
vulnerabilidade do grupo em questão.
3 - Recomenda-se, preferencialmente, a não realização de pesquisas em comunidades de
índios isolados. Em casos especiais devem ser apresentadas justificativas detalhadas.
4 – Será considerado eticamente inaceitável o patenteamento por outrem de produtos
químicos e material biológico de qualquer natureza obtidos a partir de pesquisas com povos
indígenas.
5 – A formação de bancos de DNA, de linhagens de células ou de quaisquer outros
materiais biológicos relacionados aos povos indígenas, não é admitida sem a expressa
concordância da comunidade envolvida, sem a apresentação detalhada da proposta no
protocolo de pesquisa a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP e à
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, e a formal aprovação do CEP e da
CONEP;
6 – A não observância a qualquer um dos itens acima deverá ser comunicada ao CEP
institucional e à CONEP do Conselho Nacional de Saúde, para as providências cabíveis.

9.2

PRACTICAS TRADICIONALES

9.3

PROTECCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES

9.4

ATENCIÓN EN SALUD DE ACUERDO A SUS USOS Y COSTUMBRES
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10 EDUCACION
10.1 MULTILINGÜE - BILINGÜE
Constituição Da República Federativa do Brasil
Articulo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais. […]
§ 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos
próprios de aprendizagem.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e em
português, salvaguardado o uso da primeira
Art. 51. A assistência aos menores, para fins educacionais, será prestada, quanto
possível, sem afast’-los do convívio familiar ou tribal.
[…]
Lei no. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na
escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no
ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do
processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de
fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos
indígenas, com os seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências;
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas
e não-índias.
Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de
ensino e pesquisa.
§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de
Educação, terão os seguintes objetivos:
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena;
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II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação
escolar nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.
[…]
Decreto No.26 de 4 de fevereiro de 1991
Dispôe sobre a educação indígena no Brasil
Art. 1. Fica atribuída ao Ministério da educação a competência para coordenar as ações
referentes à educação indígena, em todos os níveis e modalidades de ensino, ouvida a
Funai.
Art. 2 As ações previstas no art. 1o. serão desenvolvidas pelas Secretarias de Educação
dos estados e municípios, em consonància com as secretarias Nacionais de Educação do
Ministério da Educação.

10.2 MULTICULTURAL –AUTONOMÍA EN PROGRAMAS, CONTENIDOS,
ACULTURACIÓN
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais.[…]
Art.215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.
§ 2. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais.
Artigo 242. - 0 princípio do Artigo 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais
criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta
Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos.
§ 1º - O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. […]
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art.50 A educação do índio será orientada para integração na comunhão nacional
mediante processo de gradativa compreensão dos problemas gerais e valores da
sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidões individuais.
Art. 52. Serà proporcionada ao índio a formação profissional adequada, de acordo com o
seu grau de aculturação.
[…]
Lei no. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Art. 32. O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na
escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
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III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de
conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de
tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no
ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do
processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às
comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como
complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.

10.3 EDUCACIÓN SUPERIOR
Gratuita. Programas especiales de apoyo –formación de maestros, material,
desplazamiento, alimentación, internado, becas, otros.
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o
padrão de vida do índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas.

10.4 GRATUITA. PROGRAMAS ESPECIALES DE APOYO –FORMACIÓN DE MAESTROS,
MATERIAL, DESPLAZAMIENTO, ALIMENTACIÓN, INTERNADO ETC.
10.5 MAESTROS BILINGUES
10.6 PLURICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD EN LOS CONTENIDOS DE LA
EDUCACIÓN NACIONAL
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.242 0 princípio do art. 206, IV, não se aplica às instituições educacionais oficiais
criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta
Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos.
§ 1º - O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro.
§ 2º - O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita
federal.
[…]
Lei no. 9.394, de 20 de Dezembro de 1996
Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
Art. 78. O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de
fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilingüe e intercultural aos povos
indígenas, com os seguintes objetivos:
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I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização de suas línguas e
ciências;
II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas
e não-índias.
Art. 79. A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da
educação intercultural às comunidades indígenas, desenvolvendo programas integrados de
ensino e pesquisa.
§ 1º Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas.
§ 2º Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos Nacionais de
Educação, terão os seguintes objetivos:
I - fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena;
II - manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à educação
escolar nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluindo os conteúdos culturais
correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado.

10.7 FORMACIÓN JURÍDICA.
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11 DERECHOS ECONOMICOS
11.1 TRANSFERENCIAS
11.2 PROTECCIÓN A LA ECONOMÍA TRADICIONAL
Decreto No.1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas
Art. 1. As ações de proteção ambiental, saúde, e apoio às atividades produtivas voltadas
às comunidades indígenas constituem encargo da União.
Art. 2. As ações de que trata este Decreto dar-se-ão mediante programas nacionais e
projetos específicos, de forma integrada entre si e em relação às demais ações
desenvolvidas em terras indígenas, elaborados e executados pelos Ministérios da Justiça,
da Saúde, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Cultura e das Relações Exteriores, ou por seus
órgãos vinculados e entidades supervisionadas, em suas respectivas áreas de competência
legal, com observância das normas estabelecidas pela Lei Nº 6.001, de 19 de dezembro de
1973.
Parágrafo único. Na elaboração dos programas e projetos de que trata este artigo, será
garantida a participação de representantes da FUNAI e da comunidade indígena envolvida.
Art. 10. As ações voltadas para o apoio às atividades produtivas das comunidades
indígenas dar-se-ão somente quando estiver ameaçada a sua auto-sustentação ou houver
interesse manifesto dos índios, evitando-se a geração de dependência tecnológica e
econômica.
Parágrafo único - As ações de que trata o caput deste artigo serão fundamentadas em
diagnóstico sócio-ambiental, e contemplarão:
I - utilização racional dos recursos naturais das terras indígenas;
II - incentivo ao uso de tecnologia indígena e de outras consideradas apropriadas do ponto
de vista ambiental e antropológico;
III - viabilização, quando se fizer necessário, dos meios para produção, beneficiamento,
escoamento e comercialização;
IV - atividades de assistência técnica e extensão rural, necessárias ao adequado
desenvolvimento dos programas e projetos;
V - apoio às iniciativas associativistas das comunidades indígenas, objetivando o
fortalecimento de suas instituições próprias.

11.3 DERECHO A PROGRAMAS ESPECIALES –CRÉDITO, COMERCIALIZACIÓN
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de elevar o
padrão de vida do índio com a conveniente adaptação às condições técnicas modernas.
[…]
Lei No. 8.171 de 17 de janeiro de 1991
Dispõe sobre a política agrícola.
Art. 49. O crédito rural terá como beneficiários produtores rurais extrativistas não
predátorios e indígenas, assistidos por instituições competentes, pessoas físicas ou
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jurídicas que, embora não conceituadas como produtores rerais, se dediquem as seguintes
atividades vinculadas ao setor;
I Produção de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas ou certificadas;
II Produção de semên para inseminação artificial e embriòes;
III Atividades de pesca artesanal e aqüicultura para fins comerciais;
IV Atividades florestais e pesqueiras.
Art. 108. Revogam-se as disposições em contrário.
[…]

11.4 RECURSOS NATURALES –RENOVABLES NO RENOVABLES
11.5 PROTECCIÓN DEL TRABAJO –HOMBRES, MUJERES NIÑOS
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais
trabalhadores, aplicando-selhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de
previdência social
Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de trabahlo aos usos e costumes
da comunidade a que pertenecer o índio.
Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de serviços realizados com os
índios de que trata o art. 4o.1.
Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços realizados com indígenas em
processo de integração ou habitantes de parques ou colônias agrícolas dependerão de
prévia aprovação do órgão de proteção ao índio, obedecendo, quando necessário, a
normas própias.
Será estimulada a realização de contratos por equipe, ou a domicílio, sob a orientação do
órção competente, de modo a favorecer a continuidade da vida comunitária.
Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não integrados, o órgão de
proteção ao índio exercerá permanente fiscalização das condições de trabalho,
denunciando os abusos e providenciando a aplicação das sanções cabíveis.
O órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos seus quadros, de índios
integrados, estimulando a sua especialização indigenista.

11.6 DERECHO DE ASOCIACIÓN
11.7 ACCESO A RECURSOS EXTERNOS
11.8 PROPIEDAD INTELECTUAL
11.9 PATRIMONIO
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 39. Constituem bens do Patrimõnio Indígena:
as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comunidades indígenas;
o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nas terras
ocupadas por grupo tribais ou comunidades indígenas e nas áreas eles reservadas;
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os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título.
Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena:
a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas pertencentes ou destinadas
aos silvícolas, sem discriminação de pessoas ou grupos tribais;
o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto à posse e usufruto das terras
por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele reservadas;
a comunidades indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo da propriedade, em
relação aos respectivos imóveis ou móveis.
Art.41. Não integram o Patrimônio Indígena:
I
as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, individualmente
considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e utilidades;
II
a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso pessoal, os
instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, pesca e coleta ou do trabalho em
geral dos silvícolas
Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patromônio Indígena, propiciando-se
porém, a participação dos silvícolas e dos grupos tribais na administração dos própios
bens, sendo—lhes totalmente confiado o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva
para o seu exercício
Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimônio Indígena será permanentemente
atualizado, procedendo-ce à fiscalização rigorosa de sua gestão, mediante controle interno
e externo, a fim de tornar efetiva a responsabilidade dos seus administradores.
Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e utilidades integrantes do
Patrimônio Indígena., sob a responsabilidades do órgão de assistência ao índio.
A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades rentáveis ou utilizada
em programas de assistência ao índio.
A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá principalmente em benefício da
comunidade que produziu os primeiros resultados econômicos.
Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas podem ser
exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da garimpagem, faiscação e cata
das áreas referidas.
Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos índios, ou do
domínio da União, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á nos termos da
legislação vigente, observado o disposto nesta Lei.
§ 1º O Ministério do Interior, através do órgão competente de assistência aos índios,
representará os interesses da União, como proprietária do solo, mas a participação no
resultado da exploração, as indenizações e a renda devida pela ocupação do terreno,
reverterão em benefício dos índios e constituirão fontes de renda indígena.
§ 2º Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do bem-estar dos silvícolas, a
autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, estará condicionada a
prévio entendimento com o órgão de assistência ao índio.
Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, consideradas em regime de
preservação permanente, de acordo com a letra g e § 2º, do artigo 3°, do Código Florestal,
está condicionado à existência de programas ou projetos para o aproveitamento das terras
respectivas na exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento.
fArt. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o
ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um
terço.
Art.61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena os provilégios da Fazenda
Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, ações especiais, prazos
processuais, juros e custas.
[…]
Decreto No. 92.470, de 18 de março de 1986.
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Altera o Estatuto da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, aprovado pelo Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984 e dá outras providências.
Art 1. Fica aprovada a anexa alteração do Estatuto da Fundação Nacional do Índio FUNAI, entidade vinculada ao Ministério do Interior e criada com base na autorização
constante da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 2. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
Estatuto Da Fundação Nacional do Indio.
Art 26. O Patrimônio Indígena será administrado pela Fundação, observadas as normas e
princípios estabelecidos pelas Leis nºs 5.371, de 5 de dezembro de 1967, e 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, tendo em vista os seguintes objetivos:
I - emancipação econômica das tribos;
Il - acréscimo do patrimônio rentável;
III - custeio dos serviços de assistência ao índio.
Art 27. O plano de aplicação das rendas do Patrimônio Indígena, distinto do orçamentoprograma da Fundação, será anual e previamente submetido à aprovação do Ministério do
Interior.
Art 28. Responderá a Fundação pelos danos causados pelos seus empregados ao
Patrimônio Indígena, cabendo-lhe ação regressiva contra o responsável, nos casos de
culpa ou dolo.
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12 REGIMEN MILITAR
12.1 EXCEPCIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
12.2 LIMITACIÓN DE LA PRESENCIA DE LAS FUERZAS MILITARES.
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13 IMPACTO EN PROYECTOS DE DESARROLLO
13.1 PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD CULTURAL
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve;
III - Aspectos Éticos da pesquisa envolvendo povos indígenas.
As pesquisas envolvendo povos indígenas devem obedecer também aos referenciais da
bioética, considerando-se as peculiaridades de cada povo e/ou comunidade.
1 - Os benefícios e vantagens resultantes do desenvolvimento de pesquisa, devem atender
às necessidades de indivíduos ou grupos alvo do estudo, ou das sociedades afins e/ou da
sociedade nacional, levando-se em consideração a promoção e manutenção do bem estar ,
a conservação e proteção da diversidade biológica, cultural, a saúde individual e coletiva e
a contribuição ao desenvolvimento do conhecimento e tecnologia próprias.
2 - Qualquer pesquisa envolvendo a pessoa do índio ou a sua comunidade deve :
2.1 Respeitar a visão de mundo, os costumes, atitudes estéticas, crenças religiosas,
organização social, filosofias peculiares, diferenças lingüísticas e estrutura política;
2.2 - Não admitir exploração física, mental, psicológica ou intelectual e social dos indígenas;
2.3 - Não admitir situações que coloquem em risco a integridade e o bem estar físico,
mental e social;
2.4- Ter a concordância da comunidade alvo da pesquisa que pode ser obtida por
intermédio das respectivas organizações indígenas ou conselhos locais, sem prejuízo do
consentimento individual, que em comum acordo com as referidas comunidades designarão
o intermediário para o contato entre pesquisador e a comunidade. Em pesquisas na área de
saúde deverá ser comunicado o Conselho Distrital;
2.5 - Garantir igualdade de consideração dos interesses envolvidos, levando em conta a
vulnerabilidade do grupo em questão.
3 - Recomenda-se, preferencialmente, a não realização de pesquisas em comunidades de
índios isolados. Em casos especiais devem ser apresentadas justificativas detalhadas.
4 – Será considerado eticamente inaceitável o patenteamento por outrem de produtos
químicos e material biológico de qualquer natureza obtidos a partir de pesquisas com povos
indígenas.
5 – A formação de bancos de DNA, de linhagens de células ou de quaisquer outros
materiais biológicos relacionados aos povos indígenas, não é admitida sem a expressa
concordância da comunidade envolvida, sem a apresentação detalhada da proposta no
protocolo de pesquisa a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP e à
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP, e a formal aprovação do CEP e da
CONEP;
6 – A não observância a qualquer um dos itens acima deverá ser comunicada ao CEP
institucional e à CONEP do Conselho Nacional de Saúde, para as providências cabíveis.
IV- O protocolo da pesquisa
O protocolo a ser submetido à avaliação ética deverá atender ao item VI da Resolução
196/96, acrescentando-se:
1 - Compromisso de obtenção da anuência das comunidades envolvidas tal como previsto
no item III § 2 desta norma, descrevendo-se o processo de obtenção da anuência.
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2 – Descrição do processo de obtenção e de registro do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE , assegurada a adequação às peculiaridades culturais e lingüísticas
dos envolvidos.
V – Proteção :
1 - A realização da pesquisa poderá a qualquer tempo ser suspensa, obedecido o disposto
no item III.3.z da Resolução 196/96, desde que:
seja solicitada a sua interrupção pela comunidade indígena em estudo;
a pesquisa em desenvolvimento venha a gerar conflitos e/ou qualquer tipo de mal estar
dentro da comunidade;
haja violação nas formas de organização e sobrevivência da comunidade indígena,
relacionadas principalmente à vida dos sujeitos, aos recursos humanos, aos recursos
fitogenéticos, ao conhecimento das propriedades do solo, do subsolo, da fauna e flora, às
tradições orais e a todas as expressões artísticas daquela comunidade.
VI - Atribuições da CONEP
1 - Dentro das atribuições previstas no item VIII.4.c.6 da Resolução CNS 196/96, cabe à
CONEP, após a aprovação do CEP institucional, apreciar as pesquisas enquadradas nessa
área temática, ainda que simultaneamente enquadradas em outra.
2 - Parecer da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio(CISI), quando necessária
consultoria, poderá ser solicitado pela CONEP.
3 - Os casos omissos referentes aos aspectos éticos da pesquisa, serão resolvidos pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

13.2 ESTUDIO DE IMPACTO CULTURAL COMO COMPONENTE DE ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL.
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14 BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENETICOS
14.1 RECONOCIMIENTO DE DERECHOS
Resolução N. 304 de 09 de agosto de 2000
Conselho Nacional de saude
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve;
Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas.
III - Aspectos Éticos da pesquisa envolvendo povos indígenas. […]
4. Será considerado eticamente inaceitável o patenteamento por outrem de produtos
químicos e material biológico de qualquer natureza obtidos a partir de pesquisas com povos
indígenas.
[…]
Lei Nº 0388, de 10 de dezembro de 1997
Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso à
biodiversidade do estado do Amapá e dá outras providências.
Art. 1º - Incumbe ao Poder Executivo preservar a diversidade, a integridade e a utilização
sustentável dos recursos genéticos localizados no estado do Amapá e fiscalizar as
entidades dedicadas `a pesquisa e manipulação de material genético, atendidos os
seguintes princípios:
I. inalienabilidade dos direitos sobre a diversidade biológica e sobre os recursos genéticos
existentes no território do Estado do Amapá;
II. participação das comunidades locais e dos povos indígenas nas decisões que tenham
por objetivo o acesso aos recursos genéticos nas áreas que ocupam;
III. participação das comunidades locais e dos povos indígenas nos benefícios econômicos
e sociais decorrentes dos trabalhos de acesso a recursos genéticos localizados no Estado
do Amapá;
IV proteção e incentivo à diversidade cultural, valorizando-se os conhecimentos, inovações
e práticas das comunidades locais sobre a conservação, uso, manejo e aproveitamento da
diversidade biológica e genética.
Art.4. Esta Lei não se aplica:
I. ao todo, a suas partes e aos componentes genéticos dos seres humanos;
II. ao intercâmbio de recursos biológicos realizado pelas comunidades locais e pelos povos
indígenas, entre si, para seus próprios fins e baseados em sua prática costumeira.
[…]
Art.8. A autorização emitida pela autoridade competente deverá conter, além das
informações prestadas pelo solicitante, todas as demais obrigações a serem cumpridas,
destacando-se:
I. submissão a todas as demais normas nacionais, em especial as de controle sanitário, de
biossegurança, de proteção do meio ambiente e aduaneiras;
II. garantia de participação estadual e nacional nos benefícios econômicos, sociais e
ambientais dos produtos e processos obtidos pelo uso dos recursos genéticos encontrados
no território do Estado do Amapá;
III. garantia do depósito obrigatório de um espécime de cada recurso genético acessado;
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IV. asseguração às comunidades tradicionais, indígenas, entre utras, da remuneração por
acesso aos direitos intelectuais coletivos, que se darão na forma especificada no contrato
de acesso, sem que isso represente qualquer tipo de transferência sobre o controle do
conhecimento.
Regimen de protección
Lei Nº 0388, de 10 de dezembro de 1997
Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso à
biodiversidade do estado do Amapá e dá outras providências.
Art.14. A introdução de espécimes e de recursos genéticos no território do estado do
Amapá dependerá de prévia autorização e obedecerá às seguintes diretrizes:
I. a introdução de um espécime exótico só será admitida se dela se puderem esperar
benefícios evidentes e bem definidos para as comunidades locais;
II. a introdução de um espécime exótico só será admitida se dela se não houver tecnologia
adequada para utilização de espécies nativas para o mesmo fim, e para auxiliar na
preservação de espécies nativas;
III. nenhum espécime exótico poderá ser deliberadamente introduzido em qualquer habitat
natural, entendendo-se como tal aquele que não tenha sido alterado pelo homem, sem os
prévios estudos de impacto ambiental;
IV. nenhum espécime exótico poderá ser deliberadamente introduzido em qualquer habitat
semi-natural, exceto quando a operação houver sido submetida a prévio estudo de
impacto ambiental;
V.a introdução de espécimes exóticos em habitats altamente modificados só poderá
ocorrer após os seus efeitos sobre os habitas naturais e semi-naturais terem sidos
avaliados por meio de prévio estudo de impacto ambiental.
Art.15. O Poder Público promoverá e apoiará o desenvolvimento de tecnologias nacionais
sustentáveis para o uso e melhoramento de espécies, estirpes e variedades autóctones e
dará prioridade aos usos e práticas tradicionais dentro dos terrotórios das comunidades
locais, de acordo com suas aspirações.
Parágrafo Unico. Para os fins deste artigo, o Poder Público promoverá o levantamento e a
avaliação das biotenologias tradicionais e locais.
Art. 16. Será permitida a utilização de biotecnologias estrangeiras, sempre e quando
estas se submetan a esta lei e damais normas sobre biossegurança, e a empresa
pretendente assuma integralmente a responsabilidade por qualquer dano que possa
acarretar a saúde, ao meio ambiente ou às culturas locais, no presente e no futuro.
[…]
Decreto No.1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas
Art. 1. As ações de proteção ambiental, saúde, e apoio às atividades produtivas voltadas
às comunidades indígenas constituem encargo da União.
Art. 2. As ações de que trata este Decreto dar-se-ão mediante programas nacionais e
projetos específicos, de forma integrada entre si e em relação às demais ações
desenvolvidas em terras indígenas, elaborados e executados pelos Ministérios da Justiça,
da Saúde, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, da Cultura e das Relações Exteriores, ou por seus
órgãos vinculados e entidades supervisionadas, em suas respectivas áreas de competência
legal, com observância das normas estabelecidas pela Lei Nº 6.001, de 19 de dezembro de
1973.
Parágrafo único. Na elaboração dos programas e projetos de que trata este artigo, será
garantida a participação de representantes da FUNAI e da comunidade indígena envolvida.
Art. 9. As ações voltadas à proteção ambiental das terras indígenas e seu entorno
destinam-se a garantir a manutenção do equilíbrio necessário à sobrevivência física e
cultural das comunidades indígenas, contemplando:
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I - diagnóstico ambiental, para conhecimento da situação, como base para as intervenções
necessárias;
II - acompanhamento e controle da recuperação das áreas que tenham sofrido processo de
degradação de seus recursos naturais;
III - controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras do meio
ambiente, mesmo aquelas desenvolvidas fora dos limites das terras indígenas que afetam;
IV - educação ambiental, dirigida às comunidades indígenas e à sociedade envolvente,
visando a participação na proteção do meio ambiente nas terras indígenas e seu entorno;
V - identificação e difusão de tecnologias indígenas e não-indígenas, consideradas
apropriadas do ponto de vista ambiental e antropológico.
[…]
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências
regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e
pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, e
Considerando: […]
Resolve; Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas.
III - Aspectos Éticos da pesquisa envolvendo povos indígenas.
As pesquisas envolvendo povos indígenas devem obedecer também aos referenciais da
bioética, considerando-se as peculiaridades de cada povo e/ou comunidade. […]
4 Será considerado eticamente inaceitável o patenteamento por outrem de produtos
químicos e material biológico de qualquer natureza obtidos a partir de pesquisas com povos
indígenas.
5 A formação de bancos de DNA, de linhagens de células ou de quaisquer outros materiais
biológicos relacionados aos povos indígenas, não é admitida sem a expressa concordância
da comunidade envolvida, sem a apresentação detalhada da proposta no protocolo de
pesquisa a ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP e à Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa - CONEP, e a formal aprovação do CEP e da CONEP;
6 A não observância a qualquer um dos itens acima deverá ser comunicada ao CEP
institucional e à CONEP do Conselho Nacional de Saúde, para as providências cabíveis.
[…]

14.2 REGIMEN DE PROTECCIÓN
14.3 PATENTES
14.4 OTROS
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15 REGISTRO CIVIL
15.1 RÉGIMEN ESPECIAL
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios não integrados, serão
registrados de acordo com a legislação comun, atendidas as peculiaridades de sua
condição quanto à qualificação do nome, prenome e filiação
Parágrafo único: O registro civil será feito a pedido do interessado ou da autoridade
administrativa competente.
Art. 13. Haverá livros própios, no órgão competente de assistência, para o registro
administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessação de sua incapacidade e dos
casamentos contraídos segundo os costumes tribais.
Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando couber, documento hábil
para proceder ao registro civil do ato correspondente, admitido, na falta deste, como meio
subsidiário de prova.
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16 NARCÓTICOS
16.1 DERECHO DE USO DE SUSTANCIAS --PEYOLT, COCA, AHAHUASCA ETC.
16.2 EXCEPCIÓN PENAL
16.3 PROGRAMAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO ESPECIALES PARA INDÍGENAS
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17 PATRIMONIO CULTURAL
17.1 PROTECCIÓN ESPECIAL –SITIOS SAGRADOS, RUINAS, CEMENTERIOS, MOMIAS
Constituição Da República Federativa do Brasil
Artigo 5. Todos são iguais Perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LXXIII qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da suculência;
Artigo 23 É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios: […]
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural,
os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens
de valor histórico, artístico ou cultural;
Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;[…]
Artigo 30 Compete aos Municípios:
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a
ação fiscalizadora federal e estadual.
Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às
fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das
manifestações culturais.
§ 1. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras e das de outros grupos participantes do processo cívilizatório nacional
§ 2. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas alta significação para os
diferentes segmentos étnicos nacionais.
Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico.
O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e
desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.
Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental
e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
3. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores
culturais.
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4 Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei
5. Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências
históricas dos antigos quilombos.[…]
[…]
Lei No. 3.924
de 26 de julho de1961.
Dispõe sobre monumentos arqueológicos e Pre-históricos.
Artigo 1. Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qualquer natureza existentes
no território nacional e todos os elementos que neles se encontram ficam sob a guarda e
proteção do Poder Público, de acordo com o que estabelece o art. 180 da Constituição
Federal.
Parágrafo único. A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não inclui a das
jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nela incorporados na forma do
art. 161 da mesma Constituição.
Artigo 2. Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históricos:
as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos da
cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos,
poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui,
mas de significado idêntico, a juízo da autoridade competente;
os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação pelos paleomeríndios, tais
como grutas, lapas e abrigos sob rocha;
os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de pouso prolongado ou de
aldeamento "estações" e "cerâmios", nos quais se encontram vestígios humanos de
interesse arqueológico ou paleoetnográfico;
as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de utensílios e outros vestígios
de
atividade de paleoameríndios.
Artigo 3. São proibidos em todo território nacional o aproveitamento econômico, a
destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas
conhecidas como sambaquis, casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem
assim dos sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo anterior,
antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não
caducas.
Artigo 4. Toda pessoa, natural ou jurídica, que, na data da publicação desta Lei, já estiver
procedendo, para fins econômicos ou outros, à exploração de jazidas arqueológicas ou préhistóricas, deverá comunicar à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro
de sessenta (60) dias, sob pena de multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 50.000,00 (dez mil a
cinqüenta mil cruzeiros), o exercício dessa atividade, para efeito de exame, registro,
fiscalização e salvaguarda do interesse da ciência
Artigo 5. Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos monumentos a que se
refere o art. 2° desta Lei será considerado crime contra o Patrimônio Nacional e, como tal,
punível de acordo com o disposto nas leis penais.
Artigo 6. As jazidas conhecidas como sambaquis, manifestadas ao governo da União, por
intermédio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o art. 4°
e registradas na forma do artigo 27 desta Lei, terão precedência para estudo e eventual
aproveitamento, em conformidade com o Código de Minas.
Artigo 8. O direito de realizar escavações para fins arqueológicos, em terras de domínio
público ou particular, constitui-se mediante permissão do Governo da União, através da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ficando obrigado a respeitá-lo o
proprietário ou possuidor do solo.
Artigo 9. O pedido de permissão deve ser dirigido à Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, acompanhado de indicação exata do local, do vulto e da duração
aproximada dos trabalhos a serem executados, da prova de idoneidade técnico-científica e
financeira do requerente e do nome do responsável pela realização dos trabalhos.
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Parágrafo único - Estando em condomínio a área em que se localiza a jazida, somente
poderá requerer a permissão o administrador ou cabecel, eleito na forma do Código Civil.
Artigo 10. A permissão terá por título uma portaria do Ministro da Educação e Cultura, que
será transcrita em livro próprio da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e na
qual ficarão estabelecidas as condições a serem observadas ao desenvolvimento das
escavações e estudos.
Artigo 11. Desde que as escavações e estudos devam ser realizados em terreno que não
pertença ao requerente, deverá ser anexado ao seu pedido o consentimento escrito do
proprietário do terreno ou de quem esteja em uso e gozo desse direito.
Parágrafo 1. As escavações devem ser necessariamente executadas sob orientação do
permissionário, que responderá civil, penal e administrativamente pelos prejuízos que
causar ao Patrimônio Nacional ou a terceiros.
Parágrafo 2. As escavações devem ser realizadas de acordo com as condições estipuladas
no instrumento de permissão, não podendo o responsável, sob nenhum pretexto, impedir a
inspeção dos trabalhos por delegado especialmente designado pela Diretoria do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, quando for julgado conveniente.
Parágrafo 3. O permissionário fica obrigado a informar à Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, trimestralmente, sobre o andamento das escavações, salvo a ocorrência
de fato excepcional, cuja notificação deverá ser feita imediatamente, para as providências
cabíveis.
Artigo 12. O Ministério da Educação e Cultura poderá cassar a permissão concedida, uma
vez que:
não sejam cumpridas as prescrições da presente Lei e do instrumento de concessão da
licença;
sejam suspensos os trabalhos de campo por prazo superior a doze (12) meses, salvo
motivo de força maior, devidamente comprovado;
no caso de não cumprimento do parágrafo 3° do artigo anterior.
Parágrafo único - Em qualquer dos casos acima enumerados, o permissionário não terá
direito a indenização alguma pela despesas que tiver efetuado.
Artigo 13. União, bem como os Estados e Municípios mediante autorização federal,
poderão proceder a escavações e pesquisas, no interesse da Arqueologia e da Pré-história
em terrenos de propriedade particular, com exceção das áreas muradas que envolvam
construções domiciliares.
Parágrafo único - À falta de acordo amigável com o proprietário da área onde se situar a
jazida, será esta declarada de utilidade pública e autorizada a sua ocupação pelo período
necessário à execução dos estudos, nos termos do art. 36 do Decreto-lei n° 3.365, de 21
de junho de 1941.
Artigo 14. No caso de ocupação temporária do terreno, para realização de escavações
nas jazidas declaradas de utilidade pública, deverá ser lavrado um auto, antes do início dos
estudos, no qual se descreva o aspecto exato do local.
Parágrafo 1° - Terminados os estudos, o local deverá ser restabelecido, sempre que
possível, na sua feição primitiva.
Parágrafo 2° Em caso de as escavações produzirem a destruição de um relevo qualquer,
essa obrigação só terá cabimento quando se comprovar que, desse aspecto particular do
terreno, resultavam incontestáveis vantagens para o proprietário.
Artigo 16. Nenhum órgão da administração federal, dos Estados ou dos Municípios,
mesmo no caso do art. 28 desta Lei, poderá realizar escavações arqueológicas ou préhistóricas, sem prévia comunicação à Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
para fins de registro no cadastro de jazidas arqueológicas.
Parágrafo único - Dessa comunicação deve constar, obrigatoriamente o local, o tipo ou a
designação da jazida, o nome do especialista encarregado das escavações, os indícios que
determinaram a escolha do local e, posteriormente, uma súmula dos resultados obtidos e
do destina do material coletado.
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Artigo 17.A posse e a salvaguarda dos bens de natureza arqueológica ou pré-histórica
constituem, em princípio, direito imanente ao Estado.
Artigo 18. A descoberta fortuita de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou préhistórico, artístico ou numismático deverá ser imediatamente comunicada à Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ou aos órgãos oficiais autorizados, pelo autor do
achado ou pelo proprietário do local onde tiver ocorrido.
Parágrafo único - O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver verificado o achado é
responsável pela conservação provisória da coisa descoberta, até o pronunciamento e
deliberação da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Artigo 19. A infringência da obrigação imposta no artigo anterior implicará na apreensão
sumária do achado, sem prejuízo da responsabilidade do inventor pelos danos que vier a
causar ao Patrimônio Nacional, em decorrência da omissão.
Artigo 20. Nenhum objeto que apresente interesse arqueológico ou pré-histórico,
numismático ou artístico poderá ser transferido para o exterior, sem licença expressa da
Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, constante de uma "guia" de liberação
na qual serão devidamente especificados os objetos a serem transferidos.
Artigo 21. A inobservância da prescrição do artigo anterior implicará na apreensão
sumária do objeto a ser transferido, sem prejuízo das demais cominações legais a que
estiver sujeito o responsável.
Parágrafo único - O objeto apreendido, razão deste artigo, será entregue à Diretoria do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Artigo 22. O aproveitamento econômico das jazidas, objeto desta Lei, poderá ser realizado
na forma e nas condições prescritas pelo Código de Minas, uma vez concluída a sua
exploração científica, mediante parecer favorável da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional ou do órgão oficial autorizado.
Parágrafo único - De todas as jazidas será preservada, sempre que possível ou
conveniente, uma parte significativa, a ser protegida pelos meios convenientes, como
blocos testemunhos.
Artigo 23. O Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas
encaminhará Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional qualquer pedido de
cientista estrangeiro, para realizar escavações arqueológicas ou pré-históricas no país.
Artigo 24. Nenhuma autorização de pesquisa ou de lavra para jazidas de calcário de
concha, que possua as características de monumentos arqueológicos ou pré-históricos,
poderá ser concedida sem audiência prévia da Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional.
Artigo 25 . A realização de escavações arqueológicas ou pré-históricas, com infringência
de qualquer dos dispositivos desta Lei, dará lugar à multa de Cr$ 5.000,00 (cinco mil
cruzeiros) a Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), sem prejuízo de sumária apreensão e
conseqüente perda, para o Patrimônio Nacional, de todo o material e equipamento
existente no local.
Artigo 26. Para melhor execução da presente Lei, a Diretoria do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional poderá solicitar a colaboração de órgãos federais, estaduais, municipais,
bem como de instituições que tenham entre seus objetivos específicos o estudo e a defesa
dos monumentos arqueológicos e pré-históricos.
Artigo 27. A Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional manterá um Cadastro
dos monumentos arqueológicos do Brasil, no qual serão registrados todas as jazidas
manifestadas, de acordo com o disposto nesta Lei, bem como das que se tornarem
conhecidas por qualquer via.
Artigo 28. As atribuições conferidas ao Ministério da Educação e Cultura, para o
cumprimento desta Lei, poderão ser delegadas a qualquer unidade da Federação, que
disponha de serviços técnico-administrativos especialmente organizados para a guarda,
preservação e estudo das jazidas arqueológicas e pré-históricas, bem como de recursos
suficientes para o custeio e bom andamento dos trabalhos.
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Parágrafo único - No caso deste artigo, o produto das multas aplicadas e apreensões de
material legalmente feitas reverterá em benefício do serviço estadual, organizado para a
preservação e estudo desses monumentos.
Artigo 29. Aos infratores desta Lei serão aplicadas as sanções dos artigos 163 a 167 do
Código Penal, conforme o caso, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Artigo 30. O poder Executivo baixará, no prazo de 120 dias, a partir da vigência desta Lei,
a regulamentação que for julgada necessária à sua fiel execução.
Artigo 31. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus
valores artísticos e meios de expressão.
Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena:
escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-lo ou
perturbar, de qualquer modo, a sua prática. Pena. Detenção de um a três meses;
utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição
para fins lucrativos. Pena. Detenção de dois a seis meses;
III.
propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas
alcoólicas, nos
grupos tribais ou entre índios não integrados . Pena. Detenção de
seis meses a dois anos.
Parágrafo único. As penas estatuidas neste artigo são agravadas de um terço, quando o
crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio.
Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o
ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um
terço.
[…]
Decreto-lei no. 25 de 30 de novembro de 1937
Organiza a Proteçäo do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Artigo 1. Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e
imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.
1. Os bens a que se refere o presente artigo só serão considerados parte integrante do
patrimônio histórico e artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente
num dos quatro Livros do Tombo, de que trata o Art. 4º desta lei. 2. Equiparam-se aos
bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos a tombamento os
monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens que importe conservar e proteger
pela feição notável com que tenham sido dotados pela Natureza ou agenciados pela
indústria humana.
Artigo 2. A presente lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como
às pessoas jurídicas de direito privado e de direito público interno.
Artigo 3. Excluem-se do patrimônio histórico e artístico nacional as obras de origem
estrangeira:
Artigo 4. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional possuirá quatro Livros do
Tombo, nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art. 1º desta lei, a saber:
1 ) no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às
categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as
mencionadas no § 2º do citado art. 1º;
2 ) no Livro do Tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte
histórica;
3 ) no Livro do Tombo das Belas-Artes, as coisas de arte erudita nacional ou estrangeira;
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4 ) no Livro do Tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem na categoria das
artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.
Cada um dos Livros do Tombo poderá ter vários volumes.
2 Os bens, que se incluem nas categorias enumeradas nas alíneas 1, 2, 3 e 4 do presente
artigo, serão definidos e especificados no regulamento que for expedido para execução da
presente lei.
Artigo 5 O tombamento dos bens pertencentes à União, aos Estados e aos Municípios se
fará de ofício por ordem do Diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
mas deverá ser notificado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guarda estiver a coisa
tombada, a fim de produzir os necessários efeitos.
Artigo 6 O tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de
direito privado se fará voluntária ou compulsoriamente.
Artigo 7 Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir e a
coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio
histórico e artístico nacional a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, ou sempre que o mesmo proprietário anuir, por escrito, à
notificação, que se lhe fizer, para inscrição da coisa em qualquer dos Livros do Tombo.
Artigo 8. Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a
anuir à inscrição da coisa.
Artigo 9. O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo:
1 ) O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente,
notificará o proprietário para anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a contar
do recebimento da notificação, ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo
prazo as razões de sua impugnação;
2 ) no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinado, que é fatal, o diretor do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará por simples despacho que
proceda à inscrição da coisa no competente Livro do Tombo;
3 ) se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, far-se-á vista da mesma,
dentro de outros quinze dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do
tombamento, a fim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o
processo remetido ao Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico Nacional,
que proferirá decisão a respeito, dentro do prazo de sessenta dias, a contar do seu
recebimento. Dessa decisão não caberá recurso.
Artigo 10 O tombamento dos bens, a que se refere o art. 6º desta lei, será considerado
provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação ou
concluído pela inscrição dos referidos bens no competente Livro do Tombo.
Parágrafo único. Para todos os efeitos, salvo a disposição do art. 13 desta lei, o
tombamento provisório se equipará ao definitivo.
CAPÍTULO III
Dos efeitos do tombamento
Artigo 11. As coisas tombadas, que pertençam à União, aos Estados ou aos Municípios,
inalienáveis por natureza, só poderão ser transferidas de uma à outra das referidas
entidades.
Parágrafo único. Feita a transferência, dela deve o adquirente dar imediato conhecimento
ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Artigo 12. A alienabilidade das obras históricas ou artísticas tombadas, de propriedade de
pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, sofrerá as restrições constantes da
presente lei.
Artigo 13. O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será, por iniciativa
do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito
para os devidos efeitos em livro a cargo dos oficiais do registro de imóveis e averbado ao
lado da transcrição do domínio.
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1. No caso de transferência de propriedade dos bens de que trata este artigo, deverá o
adquirente, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de multa de dez por centro sobre o
respectivo valor, fazê-la constar do registro, ainda que se trate de transmissão judicial ou
causa mortis.
2 Na hipótese de deslocação de tais bens, deverá o proprietário, dentro do mesmo prazo e
sob pena da mesma multa, inscrevê-los no registro do lugar para que tiveram sido
deslocados.
3 A transferência deve ser comunicada pelo adquirente, e a deslocação pelo proprietário,
ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, dentro do mesmo prazo e sob a
mesma pena.
Artigo 14. A coisa tombada não poderá sair do País, senão por curto prazo, sem
transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
Artigo 15. Tentada, a não ser no caso previsto no artigo anterior, a exportação para fora
do País, da coisa tombada, será esta seqüestrada pela União ou pelo Estado em que se
encontrar.
Apurada a responsabilidade do proprietário, ser-lhe-á imposta a multa de cinqüenta por
cento do valor da coisa, que permanecerá seqüestrada em garantia do pagamento, e até
que este se faça.
No caso de reincidência, a multa será elevada ao dobro
3 A pessoa que tentar a exportação de coisa tombada, além de incidir na multa a que se
referem os parágrafos anteriores, incorrerá nas penas cominadas no Código Penal para o
crime de contrabando.
Artigo 16 - No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo
proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor
da coisa.
Artigo 17. As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas
ou mutiladas, nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de cinqüenta
por cento do dano causado.
Parágrafo único: Tratando-se de bens pertencentes à União, aos Estados ou aos
Municípios, a autoridade responsável pela infração do presente artigo incorrerá
pessoalmente na multa.
Artigo 18 Sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional,
não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou
reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes, sob pena de ser mandada
destruir a obra ou retirar o objeto, impondo-se neste caso multa de cinqüenta por cento do
valor do mesmo objeto.
Artigo 19 O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de recursos para proceder às
obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e necessidade das mencionadas obras,
sob pena de multa correspondente ao dobro da importância eme que for avaliado o dano
sofrido pela mesma coisa.
1 Recebida a comunicação, e consideradas necessárias as obras, o diretor do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional mandará executá-las, a expensas da União,
devendo as mesmas ser iniciadas dentro do prazo de seis meses, ou providenciará para
que seja feita a desapropriação da coisa.
2. À falta de qualquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o
proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa.
3 Uma vez que verifique haver urgência na realização de obras e conservação ou
reparação em qualquer coisa tombada, poderá o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico
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Nacional tomar a iniciativa de projetá-las e executá-las, a expensas da União,
independentemente da comunicação a que alude este artigo, por parte do proprietário.
Artigo 20. As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-las sempre que for julgado
conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à
inspeção, sob pena de multa de cem mil réis, elevada ao dobro em caso de reincidência.
Artigo 21. Os atentados cometidos contra os bens de que trata o art. 1º desta lei são
equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional.[…]
[…]
Decreto N 98.830, de 15 de janeiro de 1990
Dispõe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados e materiais científicos no Brasil, e
dá outras providências
Art. 1. Estão sujeitas as normas deste Decreto, as atividades de campo exercidas por
pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o
deslocamento de recursos humanos e materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais,
espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular,
presente e passa da, obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à
difusão ou à pesquisa, sem prejuízo ao disposto no art. 10.
Parágrafo único. Este Decreto não se aplica às coletas ou pesquisas incluídas no
monopólio da União.
[…]
Decreto No.1.141 de 19 de maio de1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas
Artígo 3: As acções decorrentes deste Decreto fundamentar-se-ão no reconhecimento da
organização social e política, dos costumes, das línguas, das crenças e das tradições das
comunidades indígenas.
Artigo 7. As jazidas arqueológicas ou pré-históricas de qualquer natureza, não
manifestadas e registradas na forma dos arts. 4° e 6° desta Lei, são consideradas, para
todos os efeitos, bens patrimoniais da União.
[…]
Decreto No. 3.551
de 4 de agosto de 2000
Institui o Registro de Bens Culturais de natureza Imaterial que constituem
patrimônio cultural brasileiro, cria o programa nacional do patrimônio imaterial e dá
outras providências
Artigo 1. ica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem
patrimônio cultural brasileiro.
§ 1. Esse registro se fará em um dos seguintes livros:
I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer
enraizados no cotidiano das comunidades;
II - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que marcam a
vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da
vida social;
III - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações
literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas;
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários,
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.
§ 2. A inscrição num dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade
histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, a identidade e a formação da
sociedade brasileira.
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§ 3. Outros livros de registro poderão ser abertos para a inscrição de bens culturais de
natureza imaterial que constituam patrimônio cultural brasileiro e não se enquadrem nos
livros definidos no parágrafo primeiro deste artigo.
Artigo 2. São partes legítimas para provocar a instauração do processo de registro:
I - o Ministro de Estado da Cultura;
II - instituições vinculadas ao Ministério da Cultura;
III - Secretarias de Estado, de Município e do Distrito Federal;
IV - sociedades ou associações civis.
Artigo 3. As propostas para registro, acompanhadas de sua documentação técnica, serão
dirigidas ao Presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN,
que as submeterá aoConselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
§ 1º A instrução dos processos de registro será supervisionada pelo IPHAN.
§ 2º A instrução constará de descrição pormenorizada do bem a ser registrado,
acompanhada da documentação correspondente, e deverá mencionar todos os elementos
que lhe sejam culturalmente relevantes.
§ 3º A instrução dos processos poderá ser feita por outros órgãos do Ministério da Cultura,
pelas unidades do IPHAN ou por entidade, pública ou privada, que detenha conhecimentos
específicos sobre a matéria, nos termos do regulamento a ser expedido pelo Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural.
§ 4º Ultimada a instrução, o IPHAN emitirá parecer acerca da proposta de registro e enviará
o processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, para deliberação.
§ 5º O parecer de que trata o parágrafo anterior será publicado no Diário Oficial da União,
para eventuais manifestações sobre o registro, que deverão ser apresentadas ao Conselho
Consultivo do Patrimônio Cultural no prazo de até trinta dias, contados da data de
publicação do parecer.
Artigo 4. O processo de registro, já instruído com as eventuais manifestações
apresentadas, será levado à decisão do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural.
Artigo 5. Em caso de decisão favorável do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, o
bem será inscrito no livro correspondente e receberá o título de "Patrimônio Cultural do
Brasil".
Parágrafo único - Caberá ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural determinar a
abertura, quando for o caso, de novo Livro de Registro, em atendimento ao disposto nos
termos do § 3º do Artigo 1º deste Decreto.
Artigo 6. Ao Ministério da Cultura cabe assegurar ao bem registrado:
I - documentação por todos os meios técnicos admitidos, cabendo ao IPHAN manter banco
de dados com o material produzido durante a instrução do processo.
II - ampla divulgação e promoção.
Artigo 7. O IPHAN fará a reavaliação dos bens culturais registrados, pelo menos a cada
dez anos, e a encaminhará ao Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural para decidir
sobre a revalidação do título de "Patrimônio Cultural do Brasil". Parágrafo único. Negada a
revalidação, será mantido apenas o registro, como referência cultural de seu tempo.
Artigo 8. Fica instituído, no âmbito do Ministério da Cultura, o "Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial", visando à implementação de política específica de inventário,
referenciamento e valorização desse patrimônio.
Parágrafo único. O Ministério da Cultura estabelecerá, no prazo de noventa dias, as bases
para o desenvolvimento do Programa de que trata este artigo.
Artigo 9. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

17.2 PROPIEDAD
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art. 20. são bens da União:

Produciodo por parte de NORLAT, Noruega . Modificado 06-05-05

Compilación de Legislación sobre Asuntos Indígenas
Banco Interamericano de Desarollo.

71

X. as cavidades naturais subterraneâs e os sítios arqueológicos e pré-históricos;
[…]
Lei n° 3.924
de 26 de julho de1961.
Dispõe sobre monumentos arqueológicos e Pre-históricos.
Artigo 1. […]
Parágrafo único. A propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não inclui a das
jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem a dos objetos nela incorporados na forma do
art. 161 da mesma Constituição.
Artigo 15. Em casos especiais e em face do significado arqueológico excepcional das
jazidas, poderá ser promovida a desapropriação do imóvel, ou parte dele, por utilidade
pública, com fundamento no art. 5°, alíneas K e L do Decreto-lei n° 3.365, de 21 de junho
de 1941.
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18 LIBERTAD DE CULTO Y ESPIRITUAL
18.1 EJERCICIO PÚBLICO –RITUALES, CHAMANISMO U OTROSLei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas, seus
valores artísticos e meios de expressão.
Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena:
escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição culturais indígenas, vilipendiá-lo ou
perturbar, de qualquer modo, a sua prática. Pena. Detenção de um a três meses;
utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda turística ou de exibição
para fins lucrativos. Pena. Detenção de dois a seis meses;
III.
propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas
alcoólicas, nos
grupos tribais ou entre índios não integrados . Pena. Detenção de
seis meses a dois anos.
Parágrafo único. As penas estatuidas neste artigo são agravadas de um terço, quando o
crime for praticado por funcionário ou empregado do órgão de assistência ao índio.
Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os costumes, em que o
ofendido seja índio não integrado ou comunidade indígena, a pena será agravada de um
terço.
[…]

18.2 UTILIZACIÓN DE SITIOS SAGRADOS
18.3 ENSEÑANZA
18.4 PROTECCIÓN EN CONTRA DE LA CONVERSIÓN IMPUESTA –MISIONEROS
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19.1 PROTECCIÓN ESPECIAL -VIOLENCIA DOMÉSTICA19.2 EDUCACIÓN
19.3 OTROS
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20 DERECHO DE FAMILIA
20.1 FORMAS ESPECÍFICAS DE ORGANIZACIONES FAMILIARES
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 3. Paraos efeitosde lei, fican estabelecidas as definições a seguir discriminadas:
II Comunidade Indígena ou Grupo Tribal- É um conjunto de famílias ou comunidades
índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em relação aos outros setores da
comunhão nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem
neles integrados.
[…]

20.2 NOMBRES, FILIACIONES, ADOPCIÓN
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 6. Serão respeitados os usos, costumes e tradições das comunidades indígenas e
seus efeitos, nas relações de familia, na ordem de sucessão, no regime de propriedades e
nos atos ou negócios realizados entre indios, salvo se optarem pela aplicação do direito
comum.
Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comun às relaçs entre indios não
integrados e pessoas estranhas à comunidade indígena, excetuados os que forem menos
favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta lei.
[…]

20.3 HERENCIA
20.4 OTROS
Lei Complementar No. 75 de 20 de maio de 1993
Dispõe sobre a organição, as atribuições e o estatuto do Ministério da União.
Art. 5. São funções institucionais do Ministério da União:
A defesa dos seguintes bens e interesses […]
os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades indígenas, da familia, da
criança, do adolescente e do idoso;
Art. 6. Compete ao Ministério Público da União:
VII promover o inquérito civil e a acão civil para:
c) a protecão dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às
comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas
e ao consumidor.
XIV Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, incluídos
os relativos às terras por elas tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis.
XIV Promover outras ações necéssarias ao exercício de suas funçõe institucionais, em
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, especialmente quanto:
d) ao patrimônio cultural brasileiro.
Art. 295. Revogam-se as disposiçõe em contrário.
[…]
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21 PUEBLOS INDÍGENAS DE FRONTERA
21.1 DOBLE NACIONALIDAD

21.2 POLÍTICAS DE FRONTERAS
Lei N. 6.634, de 02 de Maio de 1979
Dispõe sobre a Faixa de Fronteira, Altera o Decreto-Lei nº. 1.135, de 3 de dezembro
de 1970, e dá outras Providências.
Art. 1. É considerada área indispensável à segurança nacional a faixa interna de 150 km
(cento e cinqüenta quilômetros) de largura, paralela à linha divisória terrestre do território
nacional, que será designada como faixa de fronteira.
Art. 2 - Salvo com o assentimento prévio do Conselho de Segurança Nacional, será
vedada, na faixa de fronteira, a prática dos atos referentes a:
I - alienação e concessão de terras públicas, abertura de vias de transporte e instalação de
meios de comunicação destinados à exploração de serviços de radiodifusão de sons ou
radiodifusão de sons e imagens;
II - construção de pontes, estradas internacionais e campos de pouso;
III - estabelecimento ou exploração de indústrias que interessem à segurança nacional,
assim relacionadas em decreto do Poder Executivo;
IV - instalação de empresas que se dedicarem às seguintes atividades:
a) pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais, salvo aqueles de
imediata aplicação na construção civil, assim classificados no Código de Mineração;
b) colonização e loteamentos rurais;
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas a Lei nº 2.597, de
12 de setembro de 1955, e demais disposições em contrário.
[…]

21.3 OTROS
Decreto N 98.830, de 15 de janeiro de 1990
Dispõe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados e materiais científicos no Brasil, e
dá outras providências
Art. 1. Estão sujeitas as normas deste Decreto, as atividades de campo exercidas por
pessoa natural ou jurídica estrangeira, em todo o território nacional, que impliquem o
deslocamento de recursos humanos e materiais, tendo por objeto coletar dados, materiais,
espécimes biológicos e minerais, peças integrantes da cultura nativa e cultura popular,
presente e passa da, obtidos por meio de recursos e técnicas que se destinem ao estudo, à
difusão ou à pesquisa, sem prejuízo ao disposto no art. 10.
Parágrafo único. Este Decreto não se aplica às coletas ou pesquisas incluídas no
monopólio da União.
Art. 4. Dependerão da anuência prévia:
I - da Saden/PR, as autorizações para as atividades que envolvam a permanência ou
trânsito em áreas de faixa de fronteira ou que possam afetar outros interesses da Defesa
Nacional;
II - do MRE, as autorizações para atividades julgadas de interesse da política externa
brasileira;
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III - do Minter, através da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), as autorizações que envolvam a
permanência ou trânsito por áreas indígenas e de preservação do meio ambiente,
respectivamente.
Parágrafo único. As coletas ou pesquisas científicas que envolvam atividades reguladas
por outras normas legais e regulamentares específicas, somente serão autorizadas
mediante audiência prévia dos órgãos competentes para a aplicação dessa legislação, de
acordo com os procedimentos estabelecidos em portaria do MCT
[…]
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22 ORGANOS DE POLÍTICA INDÍGENA
22.1 CONFORMACIÓN
Lei No.5371 de 5 de Dezembro de 1967.
Autoriza a instituição da “Fundação Nacional do índio”e dá outras providências
Art. 4. A Fundação terá sede e foro na Capital Federal e se regerá por Estatutos
aprovados pelo Presidente da república.
1. A Fundação será administrada por um Conselho Diretor, composto de pessoas de
ilibada reputação , representantes de orgãos públicos ou entidades interessadas e
escolhidas na forma dos Estatutos.
A Fundação ficará vinculada ao Ministério do Interior, ao qual caberá promover o ato de
sua instituição, nos têrmos da lei.
[…]
Decreto No. 92.470, de 18 de março de 1986.
Altera o Estatuto da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, aprovado pelo Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984 e dá outras providências.
Art 1. Fica aprovada a anexa alteração do Estatuto da Fundação Nacional do Índio FUNAI, entidade vinculada ao Ministério do Interior e criada com base na autorização
constante da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 2. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
Estatuto Da Fundação Nacional do Indio.
Art 5. A Fundação Nacional do Índio - FUNAI terá a seguinte estrutura básica:
I - Órgãos Colegiados:
- Conselho Indigenista;
- Conselho Fiscal.
II - Presidência:
- Superintendência Geral;
- Superintendência de Assuntos Fundiários.
III - Órgãos de Assessoramento ao Presidente.
IV - Órgãos Executivos Regionais:
- Superintendências Executivas Regionais:
Superintendência da 1ª Região, com sede em Curitiba;
Superintendência da 2ª Região, com sede em Cuiabá;
Superintendência da 3ª Região, com sede em Recife;
Superintendência da 4ª Região, com sede em Belém;
Superintendência da 5ª Região, com sede em Manaus;
Superintendência da 6ª Região;
- Administrações Regionais.
Parágrafo único. A localização da sede da Superintendência da 6ª Região será definida por
ato do Ministro de Estado do Interior.
Art 6. O Presidente da Fundação será nomeado, em comissão, pelo Presidente da
República.
§ 1º O Superintendente-Geral, o Superintendente de Assuntos Fundiários e os
Superintendentes Executivos Regionais serão nomeados, em comissão, pelo Ministro de
Estado do Interior, ouvido o Presidente da Fundação.
§ 2º Os demais titulares de órgãos, excetuados os Conselhos Indigenista e Fiscal, serão
nomeados pelo Presidente da Fundação.
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Art 11. O Conselho Indigenista será constituído de sete membros, nomeados, com os
respectivos suplentes, pelo Ministro de Estado do Interior, com mandato de dois anos,
sendo permitida sua recondução, devendo recair a escolha em pessoas de comprovado
conhecimento da realidade indígena.
§ 1º A presidência do Conselho Indigenista será exercida pelo Presidente da Fundação,
que terá o voto de qualidade.
§ 2º O Presidente da FUNAI poderá convidar representantes de entidades públicas ou
privadas de caráter cultural ou científico, para participarem das reuniões do Conselho
Indigenista
Art 14. O Conselho Fiscal constituir-se-á de 03 (três) membros, bacharéis em Ciências
Contábeis, dos quais um representante do Ministério do Interior (que será o Presidente), um
do Ministério da Fazenda e um da Secretaria de Planejamento da Presidência da
República, nomeados com os respectivos suplentes pelo Ministro de Estado do Interior, por
indicação dos respectivos Ministros de Estado, com mandato de dois anos, vedada a
recondução.
Art 29. O prazo de duração da Fundação é indeterminado e o regime jurídico do pessoal é
o da legislação trabalhista.
Art 30. A administração da Fundação far-se-á de forma descentralizada, de modo a permitir
a ação efetiva dos Órgãos Executivos Regionais no atendimento direto às comunidades
indígenas.
Art 32. A extinção dos órgãos constituídos de acordo com o Estatuto aprovado pelo Decreto
nº 89.420, de 9 de março de 1984, dar-se-á por ato do Presidente da FUNAI,
simultaneamente com a implantação da estrutura prevista no presente Estatuto, que será
feita gradativamente, levando-se em conta as características e peculiaridades das
populações indígenas e as disponibilidades de recursos humanos e financeiros.
Parágrafo único. Observada a legislação pertinente e com o objetivo de dar aproveitamento
ao pessoal da Fundação, poderá a FUNAI realizar ajustes no seu quadro de funcionários
durante o processo de implantação da estrutura a que se refere o caput deste artigo,
mediante cessões, acordos, convênios e outras providências semelhantes, inclusive o
retorno de servidores a órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta
[…]
Decreto No. 27, de 4 de fevereiro de 1991
Confere à Comissão Especial Institutida pelo Decreto No. 99.971 de 3 de janeiro de 1991,
atribuções para propor a revisão do Estatuto do Indio e de legislação correlata.
Art. 1. São conferidas à Comisão Especial instituida pelo Decreto No. 99.971 de 3 de
janeiro de 1991, atribuções para propor a revisão do Estatuto do Indio ( Ley 6001, de 9 de
dezembro de 1973) e da legislação correlata, tendo em vista as disposições da
Constituição de 1988.
Art. 2. A Comisão Especial poderá convidar representantes de órgãos Públicos e
segmentos sociais interessados, para fornecerem subsídios aos seus trabalhos.
Art. 3. A Comisão concluirá seus trabalhos no prazo de noventa dias, com a apresentação
de relátorio conclusivo ao Ministro de Estado da Justiça
Art. 4. Este decreto entra em vigor no data de sua publicação.
[…]
Decreto No. 1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades produtivas para
as comunidades indígenas
Art. 4. Para os fins previstos neste Decreto, serão promovidas articulações com as áreas
governamentais e não-governamentais, cujo envolvimento se faça necessário para
assegurar o suporte indispensável e à eficácia das ações.
Art. 6. A Comissão Intersetorial será constituída por:
I - um representante do Ministério da Justiça, que a presidirá;
II - um representante do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária;
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III - um representante do Ministério da Saúde;
IV - um representante do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal;
V - um representante do Ministério da Cultura;
VI - um representante do Ministério das Relações Exteriores;
VII - um representante da Fundação Nacional do Índio;
VIII - dois representantes da sociedade civil, vinculados a entidades de defesa dos
interesses das comunidades indígenas
§ 1º - O Ministério da Justiça será representado pelo Presidente da Fundação Nacional do
Índio.
§ 2º - Os representantes dos Ministérios serão indicados pelos Titulares das Pastas
respectivas, e designados pelo Ministro de Estado da Justiça.
§ 3º - Cada representante terá um suplente.§ 4º - O representante da Fundação Nacional
do Índio e o suplente do Presidente da Comissão serão indicados pelo Presidente da
Fundação Nacional do Índio, e designados pelo Ministro de Estado da Justiça.
§ 5º - Os representantes da sociedade civil serão indicados, de comum acordo, pelas
entidades de defesa dos interesses das comunidades indígenas, para mandato de um ano,
e designados pelo Ministro de Estado da Justiça.
Art. 7. Sempre que julgar necessário, a Comissão convidará pessoas ou entidades que
possam colaborar com o desenvolvimento dos seus trabalhos.
Art. 15. No prazo de quinze dias, contado a partir da data da publicação deste Decreto,
deverão ser indicados os membros da Comissão Intersetorial, mencionados nos incisos II a
VIII do art. 6º, e seus respectivos suplentes.
Art. 16 O Presidente da comissão Intersetorial terá o prazo de trinta dias, contado da
publicação deste Decreto, para a instalação da Comissão.
Art. 17 O Regimento da Comissão Intersetorial será submetido, no prazo de trinta dias, a
contar da sua instalação, à aprovação do Ministro da Justiça.
[…]

22.2 FUNCIONES
Constituição Da República Federativa do Brasil
Art.129. São funções institucionais do Ministério Público:
V. defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas
[…]
Lei No.5371 de 5 de Dezembro de 1967.
Autoriza a instituição da “Fundação Nacional do índio”e dá outras providências
Art. 1. Fica o Govêrno Federal autorizado a instituir uma fundação, con patrimônio própio
e personalidade jurídica de direito privado, nos têmos da lei civil, denominada“Fundação
Nacional do índio”, com as seguintes finalidades:
establecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos
principios a seguir enumerados:
respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais.
Garantía à posse permanente das terras que habitan e ao usufruto exclusivo dos recursos
naturais e de tôdas as utilidades nela existentes.
Preservação do equilibrio biológico e cultural do índio, no seu contacto com a sociedade
nacional.
Resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução sócio-econô
se processe a salvo de mudançãs bruscas;
II
gerir o Patrimônio Indigena, no sentido de sua conservação, amplição e
valorização.
III
promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sôbre o índio e
os grupos
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Sociais indígenas;
IV
promover a prestação da assintência médico-sanitária aos índios.
V
promover a educação de base apropriada do índio visando à sua progressiva
integração na
sociedade nacional;
VI
despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa
indigenista;
VII
exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas matérias atinentes à
proteção do índio.
Parágrafo unico. A fundação exercerá os poderes de representação ou assistência
jurídica inerentes ao regime tutelar do índio , na forma estabelecida na legislação civil
comum ou em leis especiais.
[…]
Art. 3. As Rendas do Patrimônio Indígena serão administrados pela Fundação tendo em
vista os seguintesobjetivos:
emancipação econômica das tribos;
acréscimo do patrimônio rentável;
custeio dos serviços de assistencia ao índio.
Art. 6. Instituída a Fundação ficarão automàticamente extintos o Servicio de Protação
aos indios (SPI) , o conselho Nacional de Protação aos índios (CNPI) e o Parque
Nacionaldo Xingu (PNX)
Art. 10. Fica a Fundação autorizada a examinar os acordos, convênios, contratos e
ajustes firmados pelo SPI, CNPI, e PNX, podendo ratificá-los modificá-los ou rescindí-los
sem prejuízo ao direito adquirido por terceiros, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos
termos do artigo 150 e § § 3º e 22 da Constituição do Brasil.
Art. 12 Cumpre à Fundação elaborar e propor ao Poder Executivo Anteprojeto de Lei, a ser
encaminhado ao Congresso, sobre o Estatuto Legal do Índio Brasileiro.
[…]
Lei No.6001 de 19 de dezembro de 1973
Dispõe sobre o Estatuto do Índio
Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam
interesse de silvícolas ou do Patrimônio Indígena, sem prévia audiência da União e do
órgão de proteção ao índio.
Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas da Convenção
107, promulgada pelo Decreto nº 58.824, de 14 julho de 1966.
[…]
Decreto No. 92.470, de 18 de março de 1986.
Altera o Estatuto da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, aprovado pelo Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984 e dá outras providências.
Art 1. Fica aprovada a anexa alteração do Estatuto da Fundação Nacional do Índio FUNAI, entidade vinculada ao Ministério do Interior e criada com base na autorização
constante da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 2. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
Estatuto Da Fundação Nacional do Indio.
Art 1. A Fundação Nacional do Índio, instituída em virtude da Lei nº 5.371, de 5 de
dezembro de 1967, como pessoa jurídica de direito privado, com patrimônio próprio, nos
termos da lei civil, com sede e foro na Capital Federal, reger-se-á pelo presente Estatuto e
pela legislação pertinente, tendo por finalidade:
I - exercer, em nome da União, a tutela dos índios e das comunidades indígenas ainda não
integrados à comunhão nacional;
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Il - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada nos
princípios a seguir enumerados:
a) respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tribais;
b) garantia à inalienabilidade e à posse das terras habitadas pelos índios e ao usufruto
exclusivo das riquezas nelas existentes;
c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contacto com a sociedade
nacional;
d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a processar-se sua evolução
sócio-econômica, a salvo de mudanças bruscas.
III - gerir o patrimônio indígena, visando a sua conservação, ampliação e valorização;
IV - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sobre o índio e os
grupos sociais indígenas, visando à preservação das culturas e à adequação dos
programas assistenciais;
V - promover a prestação de assistência médico-sanitária aos índios;
VI - promover a educação de base apropriada ao índio, visando a sua progressiva
integração na sociedade nacional;
VII - promover o desenvolvimento comunitário;
VIII - despertar, através dos instrumentos de divulgação, o interesse coletivo para a causa
indigenista;
IX - exercitar o poder de polícia nas áreas indígenas e nas matérias atinentes à proteção do
índio;
X - cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto do Índio - Lei nº 6.001, de 19 de
dezembro de 1973.
Art 2. Compete à Fundação exercer os poderes de representação ou assistência jurídica
inerente ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou em
leis especiais.
Art 3. A Fundação, na forma da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e Decreto nº
88.118, de 23 de fevereiro de 1983, promoverá a demarcação e registro de propriedade das
terras ocupadas pelos silvícolas.
Parágrafo único. As atividades de medição e demarcação poderão ser realizadas por
entidades públicas ou privadas, através de convênios ou contratos, firmados na forma da
legislação pertinente, desde que o órgão tutelar não tenha condições de realizá-las
diretamente.
Art 7. O detalhamento da Estrutura Básica, bem como as normas gerais de funcionamento
da Fundação, serão definidas em Regimento Interno, a ser aprovado pelo Ministro de
Estado do Interior.
Art 8. Ao Presidente da Fundação compete:
I - formular o plano de ação da entidade, estabelecendo as diretrizes para o cumprimento
da política indigenista;
Il - articular-se com outras entidades públicas e privadas;
Ill - gerir o Patrimônio Indígena e estabelecer normas sobre sua gestão;
IV - representar a Fundação, judicial e extrajudicialmente, podendo delegar poderes e
constituir mandatários;
V - decidir sobre a aquisição e alienação de bens imóveis da Fundação, ouvido o Conselho
Fiscal;
VI - assinar convênios, acordos, ajustes e contratos de âmbito nacional;
VII - baixar instruções sobre o poder de polícia nas terras indígenas, no sentido de
resguardar a liberdade, a segurança, a ordem, os costumes e a propriedade dos silvícolas;
VIII - submeter à aprovação do Ministro de Estado do Interior a proposta orçamentária da
entidade;
IX - elaborar e submeter à aprovação do Ministro de Estado do Interior o Regulamento do
Pessoal da entidade, observando as condições do mercado de trabalho e as diretrizes da
política salarial do governo;
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X - apresentar, trimestralmente, ao Conselho Fiscal, os balancetes da Fundação e do
Patrimônio Indígena e, anualmente, as respectivas prestações de contas;
XI - delegar competência;
XII - admitir e dispensar pessoal;
XIII - empossar os membros dos Conselhos Indigenista e Fiscal;
XIV - prover cargos e funções de confiança;
XV - providenciar a elaboração do Regimento Interno da Fundação, submetendo-o à
aprovação do Ministro de Estado do Interior.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sede e foro da Fundação na Capital Federal, o
Presidente da FUNAI poderá estabelecer a localização administrativa da Presidência em
cidade designada para sede de Superintendência Executiva Regional.
Art 9. Os órgãos de assessoramento fornecerão ao Presidente da Fundação o apoio
técnico para formulação de diretrizes gerais relacionadas com o planejamento, pesquisa
científica, assuntos jurídicos, segurança e informação, comunicação social, fiscalização e
controle centrais.
Art 10. O Conselho Indigenista, órgão de aconselhamento científico e cultural ao
Presidente, tem por finalidade zelar pelo cumprimento da legislação relativa à proteção e
assistência ao índio e comunidades indígenas.
Parágrafo único. O Conselho elaborará seu Regimento Interno que será aprovado pelo
Ministro de de Estado do Interior.
Art 12. O Conselho Indigenista reunir-se-á, ordinariamente, quatro vezes por ano, em datas
previamente programadas, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu
Presidente, ou por solicitação de pelo menos dois terços de seus membros.
Parágrafo único. Os membros do Conselho Indigenista perceberão, por sessão, gratificação
de presença equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do maior salário mínimo vigente no
País.
Art 13. Ao Conselho Fiscal compete exercer a fiscalização da administração econômica e
financeira da Fundação e do Patrimônio Indígena.
Art 15. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, quatro vezes por ano, e
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente.
Parágrafo único. A remuneração mensal de cada membro do Conselho Fiscal será de 10%
(dez por cento) do valor médio da remuneração atribuída aos titulares das
Superintendências.
Art 16. À Superintendência Geral, com o apoio de órgãos específicos, compete o
planejamento, a coordenação, consolidação, orientação e o controle das atividades
operacionais descentralizadas.
Art 17. À Superintendência de Assuntos Fundiários, sob supervisão da Superintendência
Geral, compete coordenar tecnicamente os trabalhos das Superintendências Executivas
Regionais relacionados com a identificação, demarcação e regularização das terras
indígenas, bem como encaminhar, ao Presidente da FUNAI, as propostas de delimitação de
terras, para os fins do Decreto nº 88.118, de 23 de fevereiro de 1983.
Parágrafo único. Em cada Superintendência Regional será estruturada uma unidade para
desincumbir-se dos trabalhos mencionados no caput deste artigo.
Art 18. Às Superintendências Executivas Regionais, observadas as diretrizes da
Presidência, compete planejar, coordenar, controlar, executar e acompanhar, em suas
respectivas áreas de jurisdição, as atividades relativas a:
- administração de pessoal, material, patrimônio, finanças, contabilidade, telecomunicações,
transporte e assistência médico-social;
- contabilização do Patrimônio Indígena;
- aquisição e comercialização do artesanato indígena;
- atuação dos órgãos descentralizados sob sua jurisdição, estabelecendo normas e padrões
administrativos;
- levantamento e uso dos recursos naturais existentes em terras indígenas;
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- assistência às populações indígenas nos campos da educação, saúde e desenvolvimento
comunitário;
- aplicação da renda do Patrimônio Indígena e manutenção da integridade das terras
indígenas, de acordo com as normas estabelecidas pela Presidência;
- identificação, demarcação e regularização das terras indígenas, sob a coordenação
técnica da Superintendência de Assuntos Fundiários.
Art 19. Às Administrações Regionais compete planejar, organizar, dirigir, orientar,
coordenar e controlar as atividades de assistência ao índio em suas respectivas áreas de
jurisdição.
Art 20. O dimensionamento das Superintendências Executivas Regionais e das
Administrações Regionais, bem como a localização destas, serão estabelecidos por ato do
Presidente da FUNAI, com base em estudos que levem em conta, principalmente, os
fatores geográficos, as características e necessidades das populações a serem atendidas e
as disponibilidades orçamentárias.
Art 26. O Patrimônio Indígena será administrado pela Fundação, observadas as normas e
princípios estabelecidos pelas Leis nºs 5.371, de 5 de dezembro de 1967, e 6.001, de 19 de
dezembro de 1973, tendo em vista os seguintes objetivos:
I - emancipação econômica das tribos;
Il - acréscimo do patrimônio rentável;
III - custeio dos serviços de assistência ao índio.
Art 27. O plano de aplicação das rendas do Patrimônio Indígena, distinto do orçamentoprograma da Fundação, será anual e previamente submetido à aprovação do Ministério do
Interior.
Art 28. Responderá a Fundação pelos danos causados pelos seus empregados ao
Patrimônio Indígena, cabendo-lhe ação regressiva contra o responsável, nos casos de
culpa ou dolo.
Art 31. A Fundação Nacional do Índio poderá firmar, com entidades públicas ou privadas,
convênios, acordos ou contratos para a obtenção de cooperação técnica ou financeira,
visando implementar as atividades de assistência às comunidades indígenas.
Art 33. Mediante autorização do Ministro de Estado do Interior e observada a
disponibilidade de recursos orçamentários, o Presidente da FUNAI poderá proceder à
contratação de funcionários indispensáveis ao desempenho de funções específicas, nos
órgãos executivos regionais, bem como, em situações de comprovada carência ou de
emergência, de médicos, enfermeiros e técnicos agrícolas, para assistência aos índios nas
aldeias.
Art 35. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Fundação.
[…]
Decreto No. 1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas.
Art. 5. Fica constituída Comissão Intersetorial, à qual compete:
I - definir, para cada exercício, os objetivos gerais que nortearão os programas e projetos a
serem executados;
II - analisar e aprovar os programas e projetos propostos por órgãos governamentais e nãogovernamentais, examinando-os nos seus aspectos de adequação às diretrizes da política
indigenista e de integração com as demais ações setoriais;
III - estabelecer prioridade para otimizar o uso dos recursos financeiros, materiais e
humanos existentes.
Art. 8. Compete à Fundação Nacional do Índio estabelecer as diretrizes para o
cumprimento da Política indigenista e a coordenação da execução das ações decorrentes
deste Decreto.
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Art. 21. Os órgãos envolvidos na execução das ações previstas neste Decreto promoverão
programas permanentes de capacitação de recursos humanos para atuação junto às
comunidades indígenas.
Art.22 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
[…]
Resolução No. 304, de 09 de Agosto de 2000
Conselho Nacional de Saúde
O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, em sua Centésima Reunião Ordinária,
realizada nos dias 09 e 10 de agosto de 2000, no uso de suas competências regimentais e
atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de
28 de dezembro de 1990, e Considerando:
A necessidade de regulamentação complementar da Resolução CNS nº 196/96 (Diretrizes
e Normas Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos), atribuição da
CONEP conforme item VIII.4.d da mesma Resolução, no que diz respeito à área temática
especial “populações indígenas” (item VIII.4.c.6).
Resolve
Aprovar as seguintes Normas para Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – Área de
Povos Indígenas.
VI - Atribuições da CONEP
1 - Dentro das atribuições previstas no item VIII.4.c.6 da Resolução CNS 196/96, cabe à
CONEP, após a aprovação do CEP institucional, apreciar as pesquisas enquadradas nessa
área temática, ainda que simultaneamente enquadradas em outra.
2 - Parecer da Comissão Intersetorial de Saúde do Índio(CISI), quando necessária
consultoria, poderá ser solicitado pela CONEP.
3 - Os casos omissos referentes aos aspectos éticos da pesquisa, serão resolvidos pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa

22.3 PATRIMONIO, PRESUPUESTO
Lei No.5371 de 5 de Dezembro de 1967.
Autoriza a instituição da “Fundação Nacional do índio”e dá outras providências
Art. 2. O patrimônio da fundação será constituído:
I
pelo acervo do Serviço de Protação aos índios (SPI), do Conselho Nacional de
Pretação aos índios (CNPI) e do Parque Nacional Do Xingu (PNX);
II
pelas dotaçòes orçamentárias e créditos adicionais que Ihe forem atribuídos;
III pelas subveçòes e doaçòes de pessoas físicas, entidades públicas e privadas,
nacionais, estrangeiras e internacionais;
IV. pelas rendas e emolumentos provenientes de serviçòs prestados a terceiros.
V pelo dizimo de renda líquida annual do Patrimônio Indígena.
Os bens, rendas e serviço da Fundação são isentos de impostos federais, estaduais e
municipais, de conformidade com a letra “c”, item III, do artigo 20 da Constitução
O orçamento da União, consignará, em cada exercicio, recursos suficientes ao atendimento
das despesas da Fundação.
A Fundação. Poderá promover a obtenção de cooperação financeira e assistencia técnica
internas ou externas, públicas ou privadas, coordenando e adequando a sua aplicação aos
planos estabelecidos.
Art. 5. A Fundação independentemente da supervisäo ministerial prevista no Decreto Lei
No. 200 de 25 de fevereiro de 1967, prestará contas da gestão do Patrimonio Indígena ao
Ministério do Interior
Parágrafo único. Responderá a Fundação pelos danos que os seus empregados causem
ao patrimônio indígena, cabendo-Ihe ação regressiva contra o empregado responsável, nos
casosde culpa ou dolo.
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Art. 9. As dotações orçamentárias consignadas ao Serviço de Proteção aos Índios (SPI),
ao Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPI) e ao Parque Nacional do Xingu....
(PNX), no Orçamento da União, serão automaticamente transferidas para a Fundação, na
data de sua instituição.
Art. 11 São extensivos à Fundação e ao Patrimônio Indígena os privilégios da Fazenda
Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e serviços, prazos processuais, ações
especiais e executivas, juros e custas.
[…]
Decreto No. 1.141, de 19 de maio de 1994
Dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas
Art. 18. Os órgãos setoriais envolvidos consignarão em seus orçamentos anuais recursos
específicos para a execução das ações de assistência ao índio, previstas nos programas e
projetos aprovados pela Comissão Intersetorial.
Art. 19. O planejamento anual das ações deverá estar aprovado pela Comissão
Intersetorial em tempo hábil para que os programas e projetos possam ser incluídos nas
propostas orçamentárias de cada órgão, referentes ao exercício seguinte.
Art. 20. Enquanto os atos previstos nos arts. 18 e 19 não se efetivarem, as despesas
decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta das dotações de cada órgão
setorial e de assistência ao índio, existentes.
[…]
Decreto No. 92.470, de 18 de março de 1986.
Altera o Estatuto da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, aprovado pelo Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984 e dá outras providências.
Art 1. Fica aprovada a anexa alteração do Estatuto da Fundação Nacional do Índio FUNAI, entidade vinculada ao Ministério do Interior e criada com base na autorização
constante da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Art 2. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogados o Decreto nº
89.420, de 8 de março de 1984, e demais disposições em contrário.
Brasília, 18 de março de 1986; 165º da Independência e 98º da República.
Estatuto Da Fundação Nacional do Indio.
Art 4. Constituem patrimônio e recursos da Fundação:
I - o acervo de bens atuais e aqueles que venham a ser adquiridos para uso próprio ou que
lhe sejam transferidos com essa finalidade, exceto aqueles adquiridos à conta da renda do
Patrimônio Indígena;
II - as dotações orçamentárias e créditos adicionais;
III - as subvenções, auxílios e doações de pessoas físicas, jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais, estrangeiras e internacionais;
IV - as rendas e emolumentos provenientes de serviços prestados a terceiros;
V - o dízimo da renda líquida anual do Patrimônio Indígena;
VI - outras rendas.
Art 21. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil.
Art 22. A prestação de contas anual da Fundação, distinta da relativa à gestão do
Patrimônio Indígena, acompanhada do relatório das atividades desenvolvidas no período,
será submetida, com parecer do Conselho Fiscal, à Secretaria de Controle Interno do
Ministério do Interior, que a encaminhará ao Tribunal de Contas da União.
Parágrafo único. A prestação de contas referente à gestão do Patrimônio Indígena será
submetida, após parecer do Conselho Fiscal, ao Ministério do Interior.
Art 23. A Fundação terá Plano de Contas próprio, aprovado pelo Ministério do Interior.
Art 24. São distintas a contabilidade da Fundação e a do Patrimônio Indígena.
Art 25. Os recursos financeiros para assistência às comunidades indígenas somente
poderão ser liberados diretamente a essas comunidades pelos Órgãos Executivos
Regionais.
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Art 34. Extinta a Fundação, seus bens serão destinados a entidades públicas mediante
decreto do Poder Executivo.
Art 35. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Fundação.
[…]
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