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APRESENTA<;AO 

A Constitui~ao de 1988, como nenhuma anterior, dedicou diversos 
dispositivos ao reconhecimento dos direitos dos índios. A maior diferen~a, 

.. quanto as que a antecederam, repousa no próprio modo de o Estado 
brasileiro relacionar-se com seus primeiros habitantes: nao mais para 
"civilizá-los" ou "integrá-los" a comunhao nacional, mas para reconhecer e 
respeitar seus direitos originários as terras de ocupa~ao tradicional, bem 
assim seus modos de ser, viver e se expressar. 

A presente coletanea, resultado da a~ao conjunta do Senado Federal -
por sua Subsecretaria de Edi~5es Técnicas - e do Ministério Público 
Federal - através da Coordenadoria da Defesa dos Direitos e Interesses das 
Popula~es Indígenas, da Procuradoria-Geral da República -, vem 
preencher um importante espa~o na bibliografía jurídica nacional. Ao tempo 
em que apresenta a consolida\:ªº do crescente respeito aos direitos dos 
índios, pelos constituintes brasileiros, revela como esse entendimento se 
hannoniza com idéntica tendencia no nível internacional e como influenciou 
as a~5es do legislador ordinário e dos membros do Executivo no plano 
interno. 

A obra é importante aos aplicadores do direito. Mas nao é menos útil 
aos congressistas - constituintes revisores -, que se veem voltados para o 
düícil e delicado papel de compatibilizar os comandos constitucionais de 
1988 ao sentimento popular de 1993. Que sirva para estimular e consolidar o 
regime democrático e pluralista e o respeito aos direitos humanos. 

Brasília. setembro de 1993. 

Senador Humberto Lucena 
Presidente do Senado Federal 
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NOTAPRÉVIA 

A Subsecretaria de Edi~oes Técnicas do Senado Federal tem premiado a 
classe jurídica com obras de extraordinária importancia, especialmente quando 
realiza coletaneas de normas jundicas de temas especiais, diff ceis de serem anota
das e catalogadas no dia-a-dia. Assim foi comas coletaneas referentes As normas 
eleitorais e As de prot~ao ao meio ambiente, as Constitui~0es do Brasil, as 
Constitui~0es estrangeiras, e.g. 

Agora, e a convite daquela Subsecretaria, a Coordenadoria da Defesa dos 
Direitos e Interesses das Popula~es Indígenas, do Ministério Público Federal, tem 
a oportunidade de colaborar com a sel~ao de textos e organizacao de indices que 
componham urna coletanea de legislacao indigenista. 

A idéia foi incluir, ao lado dos textos jurídicos especialmente dedicados aos 
indios, alguns outros que fizessem referéncias a minorías étnicas, ou que, pela im
portancia concreta vivenciada pelos operadores do direito, em quest5es envolvendo 
interesses de membros ou comunidades indígenas, pudessem ter consulta mais 
rápida e fácil. Nesses casos, foram transcritas as disposic0es legais portadoras de 
tais ref eréncias. 

Ainda f oi incluí da urna rela~ao da legisla~ao correlata, que, embora sem ter 
seus textos transcritos. indica os assuntos de que tratam as normas, que igualmente 
guardam rela~ao com problemas concretos enfrentados pelos indios. 

Esta coletanea·dá a conhecer o extraordinário papel do legislador brasileiro, 
que incorporou ao ordenamento jundico interno avan~os do direito internacional, 
e em o u tras vezes se antecipou aquel e, passando a servir de ref eréncia normativa. 

Registro a colaboracao do Dr. Paulo Machado Guimaraes, em especial, pela 
inclusao de portarías ministeriais e da Funai, que passaram a integrar este traba
lho. 

Brasilia, setembro de 1993. 

• 

Luciano Mariz Maia 
Procurador da República 
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CONSTITUic;lo DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

DES DE OUTUBRO DE 1988 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguran~a, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justi~a como valores supremos de urna sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonía social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solu~no pacifica das 
controvérsias, promulgamos, sob a prot~ao de Deus, a seguinte CONSTITUI~ÁO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL . 
... ..... .. ......................................................... . ........................................................... 

Art. 3.° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
..••... ..........••••.••••••.••.•.•.••. ..............••........•...••....•••..........................•...••...........•....•.. 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, ra~a. sexo, cor, 
idade e quaisquer o u tras formas de discrim'ina~ao. 

Art. 4.0 A República Federativa do Brasil rege-se nas suas rela~e>es 
intemacionais pelos seguintes princípios: 
........ .. .. ............................................................ .... . ...................... . .......... . ................ 

11 - prevaléncia dos direitos humanos; 
.......•••. .•••.. ....................••..................................•............•................. .... .•.••..••.•.••••••• 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
...••.•..............................••••••.••••••••••••••••..•.•••.•.•.............•..•.••..••.....••••..••••..•........•..... 

Art. S.º Todos sao iguais perante a lei, sem distin~ao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguran~a e a propriedade, nos termos 
seguintes: 

·· ···· ··· ··· ··•·················•··· •••••••·•·••••••••·•••·••••··••·•·••·····················••···········••••·•••·•···•······· 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissao, 

atendidas as qualifica~oes profissionais que a lei estabelecer; 

· ····· ·· ······················································································································· 
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XV- é livre a locomoC(ao no território nacional em tempo 'de paz. podendo 
qualquer pessoa, nos termos da lei. nele entrar, permanecer ou dele sair com seus 
bens; 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente. sem armas. em locais abertos 
ao público. independentemente de autorizaC(ao, desde que nao frustrem outra 
reuniao anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio 
aviso a autoridade competente; 

····•·•••····•···••·•··•••·•···•··•••••••·•••·•••··········••····••··•••·······•···•••••·••··•··········•······•••··••··••·••·· 
XLI - a lei punirá qualquer discriminaC(ao atentatória · dos direitos e 

liberdades fundamentais; 
XLII - a prática do racismo constitui crime inafianC(ável e imprescritível, 

sujeito a pena de reclusao, nos termos da lei; 

LVII - ninguém será considerado culpado até o transito em julgado de 
sentenC(a penal condenatória; 

Art. 7.0 Sao direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem a melhoria de sua condiC(ao social: 

XXX - proibivao de diferenva de salários. de exercício de funvoes e de 
critério de admissao por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

·······••·····•··········•···•····••·•·····•········•·······••············•·······•••········•····•······••·•·················• 
Art. 20. Sao bens da Uniao: 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

··········•·····································•·····•·····•·································································· 
§ 2. º A f aixa de até cento e cinqüenta quilómetros de largura, ao longo das 

fronteiras terrestres designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental 
para defesa do território nacional. e sua ocupaC(ao e utiliza~ao serao reguladas em 
leí. 

····················•·······················•····•···•··•·•·•·•··•···•·•··········•············································ 
Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 

······························································································································· 
XIV - populavoes indigenas; 

....•.....••.•.....•...••.......•..•...•..•..••.••••.••.•••.•..••••••••...••...•..•........•.....•.•...•....................... ,, 
Art. 49. E da competéncia exclusiva do Congresso Nacional: 

...............•......................•...........•..••..•••..•...•...•.•••••••••........••..••••••..•.•.•••.•..•..•....•...... 

XVI - autorizar. em terras indígenas, a exploraC(ao e aproveitamento de 
recursos hfdricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais; CUI BONO? 
................................................................•.............................................................. 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
............................................................••......................•.......................................... 

XI - a disputa sobre direitos indígenas . 
..................................................................................•............................................ 
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Art. 129. Sao fun~ües institucionais do Ministério Público: 

V - defender judicialmente os direitos e interesses das popula~ües 
indígenas; 

•·······································•···········•····················•·····•····•····•···········••···•·····•··•····•···••· 
Al't. 1.~ti. . ................................................................................................... . 
§ 1. º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos 

potenciais a que se refere o caput <leste artigo somente poderao ser efetuados 
mediante autoriza~ao ou concessao da Uniao, no interesse nacional, por brasileiros 
ou empresa brasileira de capital nacional, na forma da leí, que estabelecerá as 
condi~oes específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de 
fronteira ou terras indígenas . 
............................................................................................................................... 

Art. 210. Serao fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. de 
maneira a assegurar f orma~ao básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais . 
............................................................................................................................... 

§ 2.0 O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, 
assegurada as comunidades indígenas também a utiliza~ao de suas Hnguas 
maternas e processos próprios de aprendizagem. 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso as fontes da cultura nacional. e apoiará e incentivará a valoriz~ao e a 
~if usao das manifesta~oes culturais. 

§ 1. º O Estado protegerá as manif esta~ües das culturas populares, indígenas 
e af ro-brasileiras. e das de outros grupos participantes do processo civilizatório 
nacional. 

§ 2.0 A lei disporá sobre a fixa~ao de datas ~omemorativas de alta 
significa~ao para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Art. 216. Constituem património cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto. portadores de 
referencia a identidade, A a~ao, A memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira. nos quais se incluem: 

1- as formas de expressao; 
11 - os modos de criar, fazer e viver; 
111 - as cria~oes científicas. artísticas e tecnológicas; 

·······························••······•·······················•·•····•·•·········•···•···•··•·••·••·•·•··•••••·····••·•·•••··· 
§ 1.0 O poder público, com a colabora~ao da comunidade, promoverá e 

protegerá o património cultural brasileiro. por meio de inventários, registros, 
vigilancia, tombamento e desapropria~ao, e de outras formas de acautelamento e 
preserv ¡l.~ao . 
............................................................................................................................... 
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TITUWVDI 

DA ORDEM SOCIAL 

CAPÍTULO VIII , 
Dos Indios 

Art. 231. Sao reconhecidos aos indios sua organiza~ao social, costumes, 
línguas, crenvas e tra~i~0es e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo a Uniao demarcá-las, proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

§ 1.0 Sao terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 
em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis a preservavao dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 
e as necessárias a sua reproduvao física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradiv0es. 

§ 2.º 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. 

§ 3.0 O aproveitamento dos recursos hídricos, incluidos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas s6 
podem ser efetivados com autoriza~ao do Congresso Nacional, ouvidas as 
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participa~ao nos resultados da 
lavra, na forma da leí. 

§ 4.0 As terras de que trata este artigo sao inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritiveis. 

" § 5.0 E vedada a rem~ao dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad 
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha 
em risco sua populacao. ou no interesse da soberanía do País, após deliberacao do 
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que 
cesse o nsco. 

§ 6.º Sao nulos e extintos, nao produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupa~ao. o dominio e a posse das terras a que se refere este 
artigo, ou a exploracao das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas 
existentes, ressalvado relevante interesse público da Uniao, segundo o que dispuser 
a lei complementar, nao gerando a nulidade e a extincao direito a indenizavao ou a 
avües contra a Uniao, salvo, na forma da lei, quanto as benfeitorias derivadas da 
ocupa~ao de boa-fé. 

§ 7.0 Nao se aplica as terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3.0 e 4.0 

Art. 232. Os indios, suas comunidades e organiza~s sao 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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ATO DAS DISPOSI<;ó~ 
, 

CONSTI'I'UCIONAIS TRANSITORIAS 
.•.•.•.......................••.•...•••.•...........•••••••............••.••...........•.....••............•••••••••••••.•.•••. 

Art. 67. A Unilio concluirá a demarca~lio das terras indígenas no prazo de 
cinco anos a partir da promulga~lio da Constitui~lio. 

··••·······························•··•·····················•·••·······••···································••••····••••••··•·• 

DO 5-10-88 

CONSTITUif;AO DE 1934 

...•. ................................... . ..........•.•...........................................................•..........••. 

Art. 5.° Compete privativamente a Unilio: 

XIX - legislar sobre: 

..............................................•••.............................................................................. 

m) incorpora~ao dos silvícolas a comunhao nacional; 

...•....................•................ ......•..............................•................................................ 

Art. 129. Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se achem 
pennanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. 

DO 16-7-34 

CONSTITUif;AO DE 1937 

............................................................................................................................... 

Art. 154. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se achem 
localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a aliena~lio das 
mesmas . 
...•..•..............................••.......•.........•...•............•••••.••...••••.•.•.•..•.••.•••••••....••....••••.•.•. 

DO 10-11-37 
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CONSTITUI~ÁO DE 1946 

.•.......••..•..................•..••••••••.•.••.••••••••..•.•••• .•........••.•••••...•.•...................................... 

Art. 5.° Compete a Uniao: 
........•...•••.••.••........ . .. ..................................•.....................•.........•............•.....•.••... . .. 

XV - legislar sobre: 

•. •• ••. •.••••................................................ .. ......... ........•......••••.•... •. •.••.•... .. .. ..•.••..••...... 
-

r) incorpora~ao dos silvícolas a comunhao nacional; 
••..•••.••.••.•.•...•..•...•....•••..•............................•....•.....•...••...•.••.•........•...•••..•••••.•.•..•..•..• 

Art. 216. Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 
pennanentemente localizados, coma condi~ao de nao a transferirem . 
...•.•••...•••••••.•.•..•. . .. .•...•..............................••..... ......................... . . ....• ..••••..•..•.•••.•...•. 

DO 19-9-46 

CONSTITUI~AO DE 1967 

....................... . .. .. ...... . ......•. . .. •. .. .•.•....... . ... ... . ... .. ... .......................•.......................... 

Art. 4.º Incluem-se entre os bens da Uniao: 

·····························•••···•···••··••·•·•·••••·•·•·•···· ·•·· ···•·· ·····•····••··•··· ·········•························· 
IV - as terras ocupadas pelos silvícolas; 

............................................................................................................................... 
Art. 8.º Compete a Uniao: 

............................................................................................................................... 
XVII - legislar sobre: 

............................................................................................................................... 
o) nacionalidade, cidadania e naturaliza~ao; incorpora~ao dos silvícolas a 

comunhao nacional; 
.. ......................................•.....•..•••.••••••.....•. . .••• .•. ...•...••....••.....•... ....................• .•.•.... 

Art. 186. É assegurada aos sil vícolas a posse permanente das terras que 
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e 
de todas as utilidades netas existentes. 

DO 20-10-69 
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 1, DE 1969 

······························································································································· 

Art. 8.° Compete a Uniao: 

.••••••••...•..•••..•••..•................••..•••....••.....•......••.....................................•.....•....•......... 

XVII - legislar sobre: 

...•.•...•..................•...•......•...............•••.......•............................................................. 

o) nacionalidade, cidadania e naturaliza~ao; incorpora~ao dos silvícolas a 
comunhao nacional; 

·····································•·•········•··································•··········································· 
Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas sao inalienáveis nos termos 

que a lei federal detenninar, a eles cabendo a sua posse pennanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo Jas riquezas naturais e de todas as 
utilidades nelas existentes. 

§ 1. º Ficam declaradas a nulidade e a extin~ao dos ef eitos jurídicos de 
qualquer natureza que tenham por objeto o domfnio. a posse ou a ocupa~ao de 
terras habitadas pelos silvícolas. 

§ 2.0 A nulidade e extin~ao de que trata o parágrafo anterior nao dao aos 
ocupantes direito a qualquer a~ao ou indeniz~ao contra a Uniao e a Funda~ao 
Nacional do Índio. 

DO 20-10-69 
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ATOS INTERNACIONAIS 





CONVEN<;AO N.º 107 DA OIT 
DE 5 DE JUNHO DE 1957 

Concemente a pro~io e integra~io das popula~oes indíge
nas e outras popula~Oes tribais e semitribais de países independen
tes. 

A Conferencia Geral da Organizacrao Internacional do Trabalho convocada 
em Genebra pelo Conselho de Administracrao da Repartii;ao Internacional do 
Trabalho e reunida nessa cidade em 5 de junho de 1957. em sua quadragésima 
sessao; 

Depois de ter decidido aprovar diversas propostas relativas a prot~ao e 
integrai;ao das populacr<)es indígenas e outras popul~oes tribais e semitribais de 
países independentes, questao que constituí o sexto ítem da ordem do día da 
sessao; 

Depois de ter decidido que tais proposicr<)es se revestiriam da forma de urna 
convencrao internacional; 

Considerando que a Declaracrao de Filadélfia afirma que todos os seres 
humanos tém o direito de buscar o progresso material e o desenvolvimento 
espiritual dentro da liberdade e dignidade e com seguranca económica e 
oportunidades iguais; 

Considerando que há nos diversos paises independentes populac0es 
indígenas e outras popula~es tribais e semitribais que nao se acham ainda 
integradas na comunidade nacional e que sua situacao social, económica e cultural 
lhes impede de se beneficiar plenamente dos direitos e vantagens de que gozam os 
outros elementos da populacao; 

Considerando que é conveniente, tanto do ponto de vista humano como no 
interesse dos países interessados. procurar a melhoria das condieoes de vida e 
trabalho dessas populacr<)es mediante urna acao simultanea sobre o conjunto de 
fatores que as mantiveram até aqui a margem do progresso da comunidade 
nacional de que f azem parte; 

Considerando que a aprovacrao de normas internacionais de caráter geral 
sobre o assunto será de molde a facilitar as providéncias indispensáveis para 
assegurar a prot~ao das populacr5es em jogo, sua integracrao progressiva nas 
respectivas comunidades nacionais e a melhoria de suas condicroes de vida ou de 
trabalho; 
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Notando que tais normas foram formuladas em colabora~ao coro as Na\:OeS 
Unidas, a Organiza~ao das Na~ües Unidas para a Alimenta~ao e Agricultura, a 
Organiza\:ªº das Na~ües Unidas para a Educa~ao a Ciéncia e a Cultura e a 
Organiza~ao Mundial da Saúde, nos escaloes competentes e nos respectivos 
setorcs, e que se propoe a procurar que as referidas entidades prestem, de maneira 
contínua, sua colabora~ao as medidas destinadas a estimular e assegurar a 
aplica~ao de tais normas, aprova aos vinte e seis de junho de mil novecentos e 
cinqüenta e sete a presente Conven~ao, que será intitulada Conven~ao sobre as 
Popula~5es Indígenas e Tribais, 1957. 

PARTE 1 
, 

PRINCIPIOS GERAIS 

Artigo l.º 

1. A presente Conven~ao se apJica: 

a) aos membros das popula~oes tribais ou semitribais em países 
independentes, cujas condi~es sociais e económicas correspondem a um estágio 
menos adiantado que o atingido pelos outros setores da comunidade nacional e que 
sejam regidas, total ou parcialmente, por costumes e tradi~ües que lhes sejam 
peculiares ou por urna legislacao especial; 

b) aos membros das popula~s tribais ou semitribais de países 
independentes que sejam consideradas como indígenas pelo fato de descenderem 
das popula~s que habitavam o país, ou urna regiao geográfica a que perten~a tal 
país, na época da conquista ou da colonizacao e que, qualquer que seja seu estatuto 
jurídico, levem urna vida mais conforme as institui~oes sociais, económicas e 
culturais daquela época do que as institui~e>es peculiares a na~ao a que pertencem. 

2. Para os fins da presente conven~ao. o termo "semitribal" abrange os 
grupos e as pessoas que, embora prestes a perderem suas características tribais, 
nao se achem ainda integrados na comunidade nacional. 

3. As popula~es tribais ou semitribais mencionadas nos parágrafos 1.0 e 2.0 

do presente artigo ~o designadas, nos artigos que se seguem, pela expressao 
"popula~oes interessadas". 

Artigo 2.º 

1. Competirá principalmente aos govemos pór em prática programas 
coordenados e sistemáticos com vistas a prot~ao das popul~ interessadas e 
sua integra~ao progressiva na vida dos respectivos países. 
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2. Tais programas compreenderao medidas para: 
a) permitir que as referidas popula~oes se beneficiem, em condi~oes de 

igualdade, dos direitos e possibilidades que a legislacilo nacional assegura aos 
demais elementos da popul~!o; 

b) promover o desenvolvimento social, econ6mico e cultural das referidas 
popul~ües, assim como a melhoria de seu padr!o de vida; 

e) criar possibilidades de integra~!o nacional, com exclusilo de toda medida 
destinada A assimila~!o artificial dessas popul~ües. 

3. Esses programas ter!o essencialmente por objetivos -0 desenvolvimento da 
dignidade, da utilidade social e da iniciativa do indivfduo. 

4. Será excluida a fo~a ou a coer~lio com o objetivo de integrar as 
popula~oes interessadas na comunidade nacional. 

Artigo 3.0 

1. Deverao ser tomadas medidas especiais para proteger as instituic0es, as 
pessoas, os bens e o trabalho das popula~es interessadas durante o tempo em que 
sua situ~ao social, económica e cultural as imp~a de gozar dos beneficios da 
legisla~ao social do país a que pertencem. 

2. Serao tomadas providencias para assegurar que tais medidas especiais de 
prot~ao: 

a) nilo sirvam para criar ou prolongar um estado de segrega~ao; 
b) nao permane~am em vigor além do tempo que perdurar a necessidade de 

prot~ao especial e na medida em que for necessária tal prote~ao. 
3. Essas medidas especiais de prot~ao nao deverao importar em qualquer 

prejuizo para o gow, sem discrimina~ao da generalidade dos direitos inerentes A 
qualidade de cidadao. 

Artigo4.0 

Na aplica~ao das disposi~s da presente conven~ao relativas A integra~ao 
das popula~s interessadas, será preciso: 

a) tomar devidamente em considera~ao os valores culturais e religiosos e os 
métodos de controle social peculiares a tais popul~oes, assim como a natureza dos 
problemas que se lhes deparam, tanto do ponto de vista coletivo como individual, 
ao serem expostas a modific~ües de ordem social e econ6mica; 

b) tomar consciencia do perigo que pode advir da subversao dos valores e 
das instituicoes das referidas populac0es, a menos que os mesmos possam ser 
substitufdos de maneira adequada e com o consentimento dos grupos interessados; 

e) empenhar-se em aplainar as dificuldades experimentadas por essas 
populacoes na adapta~ao a novas condi~oes de vida e trabalho. 
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Artigo S.º 

Na aplic~!o das disposi~ da presente convenyoo relativa A pro~!o e 
inte~!o das populayOes interessadas, os govemos deverio: 

a) procurar a colabo~oo dessas populayOes e de seus representantes; 
b) proporcionar a essas popul~ a possibilidade de exercer plenamente 

seu espirito de iniciativa; 
e) incentivar por todos os meios possfveis, entre as referidas populayOes, o 

desenvolvimento das liberdadts cf vicas e o estabelecimento de órglos eletivos ou a 
participay!o em entidades dessa natureza. 

.Artlao6.• 

A melhoria das condi~ de vida e trabalbo das popul~ interessadas e 
de seu padrlo educacional terá alta prioridade nos propamas ¡erais de 
desenvolvimento económico das regiOes por elas habiaadu. Os projelos espedficos 
de desenvolvimento económico de tais regiOes devcrto aer ipalmentc elabondos 
de maneira a favorecer esta melhoria. 

ArUgo7.• 

1. Ao serem definidos os direitos e as obri~ du popull((Ge1 
interessadas, será preciso levar-se em conta seu direito costumeiro. 

2. Tais populayOes poderao conservar seus costumes e imtitui9&=1 que nlo 
sejam incompatf veis com o sistema jundico nacional ou com OI objedvoe dol 
programas de integrayio. 

3. A aplicavio dos parágrafos precedentes do presente ardao nlo eleven 
impedir que os membros daquelas popula~s se benefician, conforme sua 
capacidade individual, dos direitos reconhecidos a todos os cidadlol do Pafs e de 
assumir as obrigaCoes correspondentes. 

Artigo S.º 

Na medida em que for compatível com os interesses da comunidade nacional 
e como sistemajundico nacional: 

a) os métodos de controle social peculiares As populayOes interessadas 
deveroo ser utilizados, tanto quanto possível, para reprimir os delitos cometidos 
pelos componentes de tais populayOes; 

b) quando nao for possível a utilizayao de tais métodos de controle, as 
autoridades e os tribunais chamados a conhecer de tais casos deverlo tomar cm 
consideray!o os costumes dessas populayOes em matéria penal. 
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Artigo 9.º 

Salvo os casos previstos pela lei com relaclio a todos os cidadaos, a prestacoo 
obrigatória de servi~os pessoais, remunerados ou noo, imposta seja por que forma 
o for aos membros das popula~ interessadas, será proibida sob pena de san~s 
legais. 

Artigo 10 

1. As pessoas pertencentes as populac0es interessadas deveroo beneficiar-se 
de urna prot~ao especial contra o uso abusivo da deten~Ao preventiva e dispor de 
meios legais para assegurar a prot~ao efetiva de seus direitos fundamentais. 

2. Na aplicac!o a membros das populac0es interessadas de san~0es penais 
previstas pela legislacao geral, deverá levar-se em conta o grau de 
desenvolvimento cultural dessas populace>es. 

3. Deverá ser dada preferencia antes aos métodos de recupera~Ao que aos de 
reclus!o. 

PARTE 11 
TERRAS 

Artigo 11 

O direito de propriedade, coletivo ou individual, será reconhecido aos mem
bros das popula~e>es interessadas sobre as terras que ocupem tradicionalmente. 

Artigo 12 

1. As populac0es interessadas noo deveroo ser deslocadas de seus territórios 
habituais sem seu li vre consentimento, a nlio ser de conformidade com a legislacfto 
nacional, por motivos que visem A seguran~a nacional, no interesse do 
desenvolvimento econOmico do pafs ou no interesse da saúde de tais populacres. 

2. Quando, em tais casos, se impuser um deslocamento a título excepcional, 
os interessados receberao terras de qualidade ao menos igual A das que ocupavam 
anteriormente e que lhes permitam satisfazer suas necessidades atuais e assegurar 
seu desenvolvimento futuro. Quando houver possibilidade de encontrar outra 
ocup~fto ou os interessados preferirem receber urna indeni~oo em esp6cie OQ 

em dinheiro. serio assim indenizados com as devidas garantías. 
3. As pessoas assim deslocadas deveroo ser integralmente indenizldu por 

toda perda ou dano por elas sofrido em conseqüencia de tal deslocamento. 
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Artigo 13 

1. As modalidades de transmis~ dos direitos de propriedade e de 
disposi~ao das terras, consagradas pelos costumes das popul~ interessadas, 

, serao respeitadas no quadro da legislacao nacional, na medida em que atendam as 
necessidades de tais popul~ e nao prejudiquem seu desenvolvimento 
econ6mico e social. 

2. Serao tomadas medidas para evitar que pessoas estranhas a essas 
populacoes possam prevalecer-se de seus costumes ou da ignorancia dos 
interessados em rel~ao a lei com o objetivo de adquirir a propriedade ou o uso de 
terras pertencentes a essas popula~es. 

Artigo 14 

Programas agrários nacionais deverao garantir as popul~ interessadas 
condi~es equivalentes As de que se beneficiam os demais setores da comunidade 
nacional, no que respeita: 

a) a concessao de terras suplementares quando as terras de que tais 
popul~ disponham sejam insuficientes para lhes assegurarem os elementos de 
urna existencia normal ou para f azer face a seu crescimento demográfico; 

b) a concessao dos meios necessários ao aproveitamento das terras já 
possuídas por tais popul~éSes. 

PARTE III 
RECRUTAMENTO 

E CONDI~OES DE EMPREGO 

Artigo 15 

1. Cada membro deverá, no quadro de sua legisl~ao nacional, tomar 
medidas especiais a fim de assegurar aos trabalhadores pertencentes as popul~éSes 
interessadas urna prot~ao eficaz no que conceme ao recrutamento e as condi~éSes 
de emprego durante o tempo em que tais trabalhadores nao possam beneficiar-se 
da prote~ao que a lei dispensa aos trabalhadores em geral. 

2. Cada membro f ará tudo o que estiver ao seu alcance para evitar qualquer 
discriminacao entre os trabalhadores pertencentes As popul~ interessadas e os 
demais trabalhadores, especialmente no que respeita: 

a) ao acesso aos empregos, inclusive os empregos qualificados; 
b) A remuner~ao igual para trabalho de valor igual; 
e) a assistfncia médica e social, A prevencao e reparacao dos acidentes de 

trabalho e as moléstias profissionais, A higiene do trabalho e ao alojamento; 
d) ao direito de associacao, ao direito de se entregarem livremente a todas as 

atividades sindicais que nao sejam contrárias A lei, e ao direito de concluírem 
conven~es coletivas com os empregadores e com organiz~Oes patronais. 
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PARTE IV 

FORMA~ÁO PROFISSIONAL, 
, 

ARTESANA TO E INDUSTRIAS RURAIS 

Artigo 16 

As pessoas pertencentes as popula~ interessadas gozarao das mesmas 
facilidades de f ormacoo profissional que os demais cidadoos. 

Artigo 17 

1. Quando os programas de f orm~!o profissional de aplicacao geral n!o 
atenderem As necessidades peculiares das pessoas pertencentes As populac0es 
interessadas, os govemos deveroo criar meios especiais de f ormacao destinados a 
tais pessoas. ... 

2. Esses meios especiais de forma~ao serao determinados por um estudo 
detido do meio económico, do grau de desenvolvimento cultural e das necessidades 
reais dos diversos grupos profissionais das referidas popul~0es; deverao os 
mesmos permitir notadamente aos interessados receber a f orm~ao necessária para 
exercer as ocupa~eses a que essas popula~ se tenham mostrado tradicionalmente 
aptas. 

3. Esses meios especiais de form~!o nao serao proporcionados a noo ser 
depois que o grau de desenvolvimento cultural dos interessados o exija; nas fases 
adiantadas do processo de integra~ao, deveroo ser substituídos pelos meios 
previstos para os demais cidadoos. 

Artigo 18 

1. O artesanato e as indústrias rurais das popul~Bes interessadas serao 
estimulados na medida .em que constituírem fatores de desenvolvimento 
económico, de maneira a auxiliar tais popul~ a elevar seu padrnc> de vida e a 
se adaptar aos modernos métodos de produ~oo e de coloca~oo das mercadorias. 

2. O artesanato e as indústrias rurais serao desenvolvidos, de modo a 
salvaguardar o patrimOnio cultural dessas popul~ e a melhorar seus valores 
artísticos e seus meios de expresslo cultural. 
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PARTE V 
SEGURAN<;A SOCIAL E SAÚDE 

Artigo 19 

Os regimes de seguran~a social existentes serao progressivamente amplia
dos. na medida do possf vel, de modo a abrangerem: 

a) os assalariados pertencentes ~ popula~Oes interessadas; 
b) as demais pessoas pertencentes a essas popul~Oes. 

Artlgo20 

1. Os govemos a.umirlo a responsabilidade de· colocar servi~os de saúde 
adequados A disposi~ das popu~ interessadas. 

2. A organiza~ desses servi~s. será baseada no estudo sistemático das 
condi~Oes sociais. econOmicas e culturais das popul~Oes interessadas. 

3. O desenvolvimento de tais servi~os acompanhará a aplic~lo de medidas 
gerais de propesao social, econOmico e cultural. 

PARTE VI 
EDUCAf;ÁO E MEIOS DE INFORMA<;ÁO 

Artigo 21 

Serio tomadas medidas para assegurar aos membros das popul~ interes
sadas a possibilidade de adquirir urna educ~!o em todos os níveis em pé de igual
dade com o resto da comunidade nacional. 

Artigo 22 

1. Os programas de educ~lo destinados As popul~s interessadas serio 
adaptados. no que respeita aos métodos e As técnicas, ao grau de integra~!o social, 
econOmica ou cultural dessas popul~ na comunidade nacional. 

2. A elabcnqlo de tais prognunas deverá ser normalmente precedida de 
estados fADOlóaiCOL 

l. Sed ministfldo .. atnr;11 peateaCmta As popul~ interessadas 
ensino para capacitá-1• a ler e wwwe• • .. lfn¡ua materna, ou, em caso de 
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impossibilidade, na Ungua mais comumente empregada pelo grupo a que 
perten~am. 

2. Deverá ser assegurada a transi~lo progressiva da Ungua materna ou 
vemacular para a Ungua nacional ou para uma das lfnguas oficiais do pals. 

3. Serio iomadas, na medida do posm'.vel, as devidas providéncias para 
salvaguardar a Ungua materna ou vemacular. 

Artigo 24 

O ensino primário deverá ter por objetivo dar As crlan~as pertencentes as 
popul~ interessadas conhecimento gerais e aptidres que as auxiliem a se 
integrarem na comunidade nacional. 

Artigo 2S 

Deverto ser tomadas medidas de caráter educativo nos demais setores da 
comunidade nacional e, especialmente, nos que forem mais diretamente ligados as 
popul~ interessadas; a fim de eliminar preconceitos que aqueles porventura 
alimentem em rela~Ao a estas últimas. 

Artigo 26 

1. Os govemos dever!o tomar medidas adaptadas as particularidades sociais 
e culturais das popul~ interessadas com o objetivo de lhes fazer conhecer seus 
direitos e obrig~ especialmente no que diz respeito ao trabalho e os servi~s 
SOClatS. 

2. Se necessário, serio utilizadas para esse fim tradu~Oes escritas e 
inf orm~Oes largamente difundidas nas Unguas dessas popul~0es. 

PARTE VII 
ADMINISTRA~ÁO 

Artigo 27 

1. A autoridade govemamental responsável pelas questlSes que slo objeto da 
presente Conven~!o deverá criar ou desenvolver institui~s encarregadas de 
administrar os programas em apr~o. 

2. Tais programas deverio incluir: 
a) a planifi~lo, coorden~!o e aplic~io de medidas adequadas para o 

desenvolvimento social, econOmico e cultural das popul~Oes em causa; 
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b) a proposta as autoridades competentes de medidas legislativas e de outra 
natureza; 

e) o controle da aplic~ao de tais medidas. 

PARTE VIII 
DISPOSI<;ó~ GERAIS 

Artigo 28 

A natureza e o alcance das medidas que deverio ser tomadas para dar 
cumprimento a presente Convencao deverao ser determinados com flexibilidade. 
levando-se em conta as condicres particulares de cada país. 

Artigo 29 

A aplicacao das disposicOes da presente Convencao nao importará em 
prejufzo para as vantagens garantidas as popul~Oes interessadas em virtude de 
disposicocs de outras convencocs ou recomendacoes. 

Artigo 30 

As ratificacres f ormais da presente Convencao serao comunicadas ao 
Diretor-Geral da Reparticao Internacional do Trabalho e por ele registradas. 

Artigo 31 

1. A presente Convencao nao obrigará senao aos membros da Organizacao 
Internacional do Trabalho cuja ratificacao tenha sido registrada pelo Diretor
Geral. 

2. Esta Convencao entrará em vigor doze meses depois que as ratificacres de 
dois membros tiverem sido registradas pelo Diretor-Geral. 

3. Em seguida, a presente Convencao entrará em vigor para cada membro 
doze meses depois da data em que a ratificacao do mesmo tenha sido registrada. 

Artigo 32 

1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convencao poderá 
denunciá-la ao término de um periodo de dez anos a contar da data da entrada em 
vigor inicial da mesma, por ato comunicado ao Diretor-Geral da Reparticao 
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Internacional do Trabalho e por este registrado. A denúncia nao se tomará efetiva 
senao um ano depois de ter sido registrada. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Conven~!o e quet no esp~ 
de um ano após a expir~ao do período de dez anost mencionado no parágrafo 
anterior, nao f~a uso da faculdade de denúncia prevista no presente artigot ficará 
obrigado por um novo período de dez anost podendo depois denunciar a atual 
Convencao ao expirar cada período de dez anos nas condicOes previstas no 
presente artigo. 

Artigo 33 

1. O Diretor-Geral da Repartic!o Internacional do Trabalho notificará todos 
os membros da Organiza~ao Internacional do Trabalho sobre o registro de todas as 
ratific~Oes e denúncias que lhe sejam comunicadas pelo Membros da Organiza
~no. 

2. Ao notificar aos Membros da Organiz~ao o registro da segunda ratifica
~ao que lhe tenha sido comunicadot o Diretor-Geral chamará a atencao dos mem
bros da Organiz~ao para a data em que a presente Conven~ao entrará em vigor. 

Artigo 34 

O Diretor-Geral da Reparti~ao Internacional do Trabalho comunicará ao 
Secretário-Geral das N~Oes Unidast para fins de registrot nos tennos do artigo 
102 da Carta das Na~Oes Unidast infonn~Oes completas sobre todas as 
ratifica~Oes e todos os atos de denúncia que tenha registrado em conformidade 
comos artigos precedentes. 

Artigo 35 

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administ~ao da Reparti~ao 
Internacional do Trabalho apresentará ~ Conf e~ncia Geral um relatório sobre a 
aplica~ao da presente Conven~ao e examinará se cabe incluir na ordem do diada 
Conferencia a questao de sua revisao total ou parcial. 

Artigo 36 

1. No caso de adotar a Conferencia urna nova conven~ao que importe em 
revisao total ou parcial da presente Conven~ao e a menos que a nova conven~ao 
nao disponha em contrário: 

a) a ratifica~ao da nova conven~ao por um Membro, que importe em revisaot 
acarretaría de pleno direitot nao obstante o artigo 32 acimat a denúncia imediata 
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da presente Conven~oo, sob reserva de que a nova Conven~io tenha entrado em 
vigor; 

b) a partir da data de entrada em vigor da nova Conven~Ao, a presente 
Conven~Ao deixaria de ficar aberta A ratifica~oo dos Membros. 

2. A presente Conven~oo permanecería. entretanto, em vigor em sua forma e 
contetido para os membros que a tivessem ratificado, e que noo ratificassem a nova 
Conven~io. 

Artigo 37 

As versOes francesa e inglesa do texto da presente Conven~io fazem 
igualmente fé. 

O texto que precede é o texto auténtico da Conven~io devidamente aprovada 
pela Conferencia Geral da Organi~oo Internacional do Trabalho em sua 
quadragésima se~o, realizada em Genebra e que foi encerrada cm 27 de junho de 
1957. 

Em fé do que, apuseram suas assinaturas aos quatro de julho de 1957. -
David A. Morse, Diretor-Oeral da Reparti~io Internacional do Trabalho - Ha
rold Holt, Presidente da Conferencia. 

Aprovlda pelo ~ Legislativo n. º 20, de 1965 (DO 4-S-65) e promulgada pelo Decreto n. º SS.824, de 
1966 (DO 20-7-66). 
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CONVEN~AO N.0 169 DA OIT 
DE 7 DE JUNHO DE 1989 

Conv~o relativa aos povos lnclfaenu e trlbals em países 
independentes. 

A Conferencia Geral da Organi~lo do Trabalho. 
Convocada em Genebra pelo Conselho da Reparti~o Internacional do 

Trabalho e tendo ali se reunido a 7 de junho de 1989, em sua septuagésima 
primeira sesslo; 

Observando as nonnas intemacionais enunciadas· na Conve~lo e na 
Recomend~lo sobre popul~s indigenas e tribais, 1957; 

Lembrando os termos da Decl~io Universal dos Direitos Humanos. do 
Pacto Internacional dos Direitos EconOmicos, Sociais e Culturais. do Pacto 
Internacional dos Direitos Civis e Polfticos e dos numerosos instrumentos 
internacionais sobre a preven~lo da discrimina~!<>; 

Considerando que a evolu~lo do direito internacional desde 1957 e as 
mudan~ sobrevindas na situ~io dos povos indigenas e tribais em todas as 
regiOes do mundo fazem com que seja aconselhável adotar novas normas 
intemacionais nesse assunto, a fim de se eliminar a orien~lo para a assimil~lo. 
das nonnas anteriores; 

Reconhecendo as aspir~Oes desses povos a assumir o controle de suas 
proprias institui~ e formas de vida e seu desenvolvimento· econOmico, e manter 
e fortalecer suas identidades. linguas e religiOes, dentrQ do ambito dos Estados 
ondemoram; 

Observando que em diversas partes do mundo esses povos nlo podem gozar 
dos direitos humanos fundamentais no mesmo grau que o restante da popul~ 
dos Estados onde moram e que suas leis, valores. costumes e perspectivas ~m 
sofrido eroslo freqüentemente; 

Lembrando a particular contribui~io dos povos indigenas e tribais A 
diversidade cultural, A harmonia social e ecológica da humanidade e A coo~lo 
e compreensio intemacionais; 

Observando que as disposi~ a seguir foram estabelecidas com a 
col~ das N~ Unidas, da Organi~lo das N~ Unidas para a 
Agricultura e a Alimen~lo, da Organi~lo das N~aes Unidas, Saúde, bem 
como do Instituto Indigenista Interamericano, nos nfveis apropriados e nas suas 
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respectivas esferas, e que existe o propósito de continuar essa colaboracao a fim de 
promover e assegurar a aplic~ao destas disposi~es; 

Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a revis!o parcial da 
Convencao sobre Popula~ Indígenas e Tribais, 1957 (n.0 107), o assunto que 
constitui o quarto itero da agenda da sessao, e 

Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar a forma de urna 
Convenc!o Internacional que revise a Convencao Sobre Popula~es Indígenas e 
Tribais, 1957, adota, neste vigésimo sétimo dia de junho de mil novecentos e 
oitenta e nove, a seguinte Conven~!o, que será denominada· Conven~ao Sobre os 
Povos Indígenas e Tribais, 1989: 

PARTE 1 
POÚTICA GERAL 

Artigo 1 

A presente Conven~!o aplica-se: 
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condi~ soc1ais, 

culturais e econOmicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e 
que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus proprios costumes ou 
tradi~s ou por legisla~!<> especial; 

b) aos povos em países independentes, considerados indigenas pelo fato de 
descenderem de popul~ que habitavam o país ou urna regiao geográfica 
pertencente ao país na época da conquista ou da coloni~ao ou do 
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situa~ao 
jurídica, conservam todas as suas próprias instituic~es sociais, econOmicas, 
culturais e políticas, ou parte delas. 

2. A consciencia de sua identidade indf gena ou tribal deverá ser considerada 
como critério fundamental para determinar os grupos aos que se aplicam as 
disposic~s da presente Convencao. 

3. A utiliza~ao do termo "povos" na presente Conven~ao nao deverá ser 
interpretada no sentido de ter implic~ao alguma no que se refere aos direitos que 
possam ser conferidos a esse termo no direito internacional. 

Artigo2 

1. Os govemos deverao assumir a responsabilidade de desenvolver, com a 
participa~ao dos povos interessados, urna ~ao coordenada e sistemática com 
vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela -sua 
integridade. 
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2. Essa a~Ao deverá incluir medidas: 
a) que assegurem aos membros desses povos o gozo. em condi~ de 

igualdade, dos direitos e oportunidades que a legisla~!o nacional outorga aos 
demais membros da popul~oo; 

b) que promovam a plena efetividade dos direitos sociais. económicos e 
culturais desses povos. respeitando a sua identidade social e cultura. os seus 
costumes e tradi~0es, e as suas institui~s; 

e) que ajudem os membros dos povos interessados a eliminar as diferen~as 
sócio-econOmicas que possam existir entre os membros jndf genas e os demais 
membros da comunidade nacional. de maneira compaUvel com suas aspir~Oes e 
formas de vida. 

Artigo3 

1. Os povos indf genas e tribais deveroo gozar plenamente dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais, sem obstáculos nem discrimin~o. As 
disposi~ desta Conven~ilo serao aplicadas sem discrimina~!<> aos homens e 
mulheres desses povos. 

2. NAo deverá ser empregada nenhuma forma de fo~a ou de ~ que 
viole os direitos humanos e as liberdades fundamentais dos povos interessados, 
inclusive os direitos contidos rta presente Conven~Ao. 

Artigo4 

1. Deverao ser adotadas as medidas especiais que sejam necessárias para 
salvaguardar as pessoas. as institui~0es. os bens. as culturas e o meio ambiente dos 
povos interessados. 

2. Tais medidas especiais noo dever!o ser contrárias aos desejos expressos 
livremente pelos povos interessados. 

3. O gozo sem discrimina~!o dos direitos gerais da cidadania noo deverá 
sofrer nenhuma deteriora~!o como conseqüencia dessas medidas. 

Artigo S 

Ao se aplicar as disposi~0es da presente Conven~oo: 
a) deveroo ser reconhecidos e protegidos os valores e práticas socuus, 

culturais. religiosas e espirituais próprios dos povos mencionados e dever-se-á 
levar na devida considera~!o a natureza dos problemas que lhes sejam 
apresentados, tanto coletiva como individualmente; 

b) deverá ser respeitada a integridade dos valores, práticas e institui~Oes 
desses povos; 
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e) deverlo ser adotadas. coma participaclo e coope~lo dos povos imeia
sados. medidas voltadas a aliviar as dificuldades que esses povos experimentam 
ao enfrentarem novas condi~ de vida e de trabalho. 

Artigo6 

1. Ao aplicar as disposi~s da presente Convenclo. os govemos deverlo: 
a) consultar os povos interessados. mediante procedimentos apropriados e. 

particularmente. através de suas institui~s representativas. cada vez que sejam 
previstas medidas legislativas ou administrativas suscetlveis de afetá-los 
diretamente; 

b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam 
participar livremente. pelo menos na mesma medida que outros setores da 
popul~io e em todos os nfveis, na ad~lo de decisé5es em institui~s efetivas ou 
organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas politicas e 
programas que lhes sejam concernentes; 

e) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento das instituí~ e 
iniciativas dos povos e. nos casos apropriados. fornecer os recursos necessários 
para esse fim. 

2. As consultas realizadas na aplic~io desta Convencio deverio ser 
efetuadas com boa-fé e de maneira apropriada As circunstancias. com o objetivo de 
se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das medidas propostas. 

Artigo7 

1. Os povos interessados deverio ter o direito de escolher suas próprias 
prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento. na medida em 
que ele afete as suas vidas. crencas. institui~s e bem-estar espiritual, bem como 
as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma. e de controlar, na medida do 
possf vel, o seu proprio desenvolvimento económico, social e cultural. Além disso. 
esses povos deverio participar da fonnula~io. aplic~ao e avali~ao dos planos e 
programas de desenvolvimento nacional e regional suscetfveis de afetá-los 
diretamente. 

2. A melhoria das condic<Ses de vida e de trabalho e do nfvel de saúde e 
e<luc~io dos povos interessados. com a sua participa~io e coo~lo. deverá ser 
prioritária nos planos de desenvolvimento econOmico global das regit'Ses onde eles 
moram. Os projetos especiais. de desenvolvimento para essa regit'Ses também 
deverio ser elaboradas de forma a promoverem essa melhoria. 

3. Os govemos deverAO zelar para que. sempre que for possfvel, seja. 
efetuados estudos junto aos povos interessados com o objetivo de se avaliar a 
incid~ncia social. espiritual e cultural e sobre o meio ambiente que as atividades de 
desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses povos. Os resultados de•c• 
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estudos dever!o ser considerados como critmos fundamentais para a execu~!o das 
atividades mencionadas. 

4. Os govemos deverlo adotar medidas em coo~!o com os povos 
interessados para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles 
habitam. 

Artigo 8 

1. Ao aplicar a legisl~io nacional aos povos interessados deverlo se 
levados na devida conside~io seus costumes ou seu direito consuetudinário. 

2. Esses povos deverio ter o direito de conservar seus costumes e institui~Oes 
próprias, desde que eles n!o sejam incompatlveis com os direitos fundamentais 
definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos. Sempre que for necessário, dever!o ser 
estabelecidos procedimentos para se solucionar os conflitos que possam surgir na 
aplic~!o deste princf pio. 

3. A aplic~Ao dos parágrafos 1 e 2 deste artigo n!o deverá impedir que os 
membros desses povos ex~am os direitos reconhecidos para todos os cidadlos do 
país e assumam as obrig~Oes correspondentes. 

Artigo 9 

l. Na medida em que isso for compatfvel como sistema jurídico nacional e 
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos, deverao ser respeitados 
os métodos aos quais os povos interessados recorrem tradicionalmente para a 
repress!o dos delitos cometidos pelos seus membros. 

2. As autoridades e os tribunais solicitados para se pronunciarem sobre 
questOes penais dever!o levar em conta os costumes dos povos mencionados a 
respeito do assunto. 

Artigo 10 

1. Quando san~Oes penais sejam impostas pela legisl~lo geral a membros 
dos povos mencionados, dever!o ser levadas em conta as suas características 
económicas, sociais e culturais. 

2. Dever-se-á dar preferencia a tipos de puni~!o outros que o en
carceramento. 
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Artigo 11 

A lei deverá proibir a imposi~oo. a membros dos povos interessados, de 
servi~os pessoais obrigatórios de qualquer natureza, remunerados ou nao, exceto 
nos casos previstos pela lei para todos os cidadoos. 

Artigo 12 

Os povos interessados deverao ter prote~ao contra a viola~ao de seus direitos, 
e poder iniciar procedimentos legais, seja pessoalmente, seja mediante os seus 
organismos representativos, para assegurar o respeito efetivo desses direitos. 
Deverao ser adotadas medidas para garantir que os membros desses povos possam 
compreender e se fazer compreender em procedimentos legais, facilitando para 
eles, se f or necessário, intérpretes ou outros meios eficazes. 

PARTE 11 
TERRAS 

Artigo 13 

1. Ao aplicarem as disposi~ desta parte da Conven~ao, os govemos 
deveroo respeitar a importancia especial que para as culturas e valores espirituais 
dos povos interessados possui a sua rel~oo com as terras ou territórios, ou com 
ambos, segundo os casos, que eles ocupam ou utilizam de alguma maneira e, 
particulannente, os aspectos cole ti vos dessa rela~ao. 

2. A utiliza~oo do termo "terras" nos Artigos 15 e 16 deverá incluir o 
conceito de território, o que abrange a totalidade do habitat das regires que os 
povos interessados ocupam ou utilizam de alguma outra forma. 

Artigo 14 

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e 
de posse sobre as terras que tradici')nalmente ocupam. Além disso, nos casos 
apropriados, deveroo ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos 
interessados de utilizar terras que noo estejam exclusivamente ocupadas por eles, 
mas As quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades 
tradicionais e de subsistencia. Nesse particular, deverá ser dada especial aten~oo A 
situ~ao dos povos nOmades e dos agricultores itinerantes. 

2. Os governos deverao adotar as medidas que sejam necessárias para 
determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir 
a prote~ao efetiva dos seus direitos de propriedade e posse. 
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3. Deverao ser instituidos procedimentos adequados no funbito do sistema 
jurídico nacional para solucionar as reivindica~ües de terras formuladas pelos 
povos interessados. 

Artigo 15 

1. Os direitos dos povos interessados aos recursos naturais existentes nas 
suas terras deverao ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito 
desses povos a participarem da utilizacao, administracao e conserv~ao dos 
recursos mencionados. 

2. Em caso de pertencer ao Estado a propriedade dos minérios ou dos 
recursos existentes nas terras, os govemos deverao estabelecer ou manter 
procedimentos com vistas a consultar os povos interessados, a fim de se 
determinar se os interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida, 
antes de se empreender ou autorizar qualquer programa de prospeccao ou 
exploracao dos recursos existentes nas suas terras. Os povos interessados deverao 
participar sempre que for possível, dos benefícios que essas atividades produzam, e 
receber indenizacao eqüitativa por qualquer dano que possam sofrer como 
resultado dessas atividades. 

Artigo 16 

1. Com reserva do disposto nos parágrafos a seguir do presente Artigo, os 
povos interessados nao deverao ser transladados das terras que ocupam. 

2. Quando, excepcionalmente, o translado e o reassentamento desses povos 
sejam considerados necessários, s6 poderao ser efetuados com o consentimento dos 
mesmos, concedido livremente e com pleno conhecimento de causa. Quando nao 
for possível obter o seu consentimento, o translado e o reassentamento s6 poderao 
ser realizados após a conclusao de procedimentos adequados estabelecidos pela 
legisl~ao nacional, inclusive enquetes públicas, quando for apropriado, nas quais 
os povos interessados tenham a possibilidade de estar efetivamente representados. 

3. Sempre que for possível, esses povos deverao ter o direito de voltar a suas 
terras tradicionais assim que deixarem de existir as causas que motivaram seu 
translado e reassentamento. 

4. Quando o retomo nao for possível, conforme for determinado por acordo 
ou, na au~ncia de tais acordos, mediante procedimento adequado, esses po•1os 
deverao receber, em todos os casos em que for possível, terras cuja qualidade e 
cujo estatuto jutidico sejam pelo menos iguais Aqueles das terras que ocupavam 
anteriormente, em que lhes permitam cobrir suas necessidades e garantir seu 
desenvolvimento futuro. Quando os povos interessados prefiram receber 
indeni~ao em dinheiro ou em bens, essa indeniza~Ao deverá ser concedida com 
as garantías apropriadas. 

Atos lnternacionais 41 



5. Deverao ser indenizadas plenamente as pessoas transladadas e 
reassentadas por qualquer perda ou dano que tenham sofrido como conseqüéncia 
do seu deslocamento. 

Artigo 17 

1. Deverao ser respeitadas as modalidades de transmissao dos direitos sobre 
a terra entre os membros dos povos interessados estabelecidas por esses povos. 

2. Os povos interessados deverao ser consultados sempre que for considerada 
sua capacidade para alienarem suas terras ou trasmitirem de outra forma os seus 
direitos sobre essas terras para fora de sua comunidade. 

3. Dever-se-á impedir que pessoas alheias a esses povos possam se 
aproveitar dos costumes dos mesmos ou do desconhecimento das leis por parte dos 
seus membros para se arrogarem a propriedade, a posse ou o uso das terras a eles 
pertencentes. 

Artigo 18 

A lei deverá prever san~oes apropriadas contra toda intrusao nao autorizada 
nas terras dos povos interessados ou contra todo uso nao autorizado das mesmas 
por pessoas alheias a eles, e os govemos deverao adotar medidas para impedirem 
tais inf ra~oes. 

Artigo 19 

Os programas agrários nacionais deverao garantir aos povos interessados 
condi~oes equivalentes as desfrutadas por outros setores da popula~ao, para fins 
de: 

a) a aloca~ao de terras para esses povos quando as terras das que dispunham 
sejam insuficientes para lhes garantir os elementos de urna existéncia normal ou 
para enfrentarem o seu possível crescimento numérico; 

b) a concessao dos meios necessários para o desenvolvimento das terras que 
esses povos já possuam. 

PARTE 111 
CONTRA TA~ÁO E CONDl~ÓES DE EMPREGO 

Artigo 20 

l. Os govemos deverao adotar, no Ambito da legisla~ao nacional e em 
coopera~ao com os povos interessados, medidas especiais para garantir aos 
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trabalhadores pertencentes a esses pavos urna prot~ao eficaz em matéria de 
contrat~ao e candi~ de emprego, na medida em que nao estejam protegidas 
eficazmente pela legisl~ao aplicável. 

2. Os governos deverao fazer o que estiver ao seu alcance para evitar qual
quer discrimina~ao entre os trabalhadores pertencentes aos pavos interessados e 
os demais trabalhadores, especialmente quanto a: 

a) acesso ao emprego. inclusive aos empregos qualificados e as medidas de 
prom~ao e ascensao; 

b) remunera~ao igual por trabalho de igual valor; 

e) assisténcia médica e social, seguran~a e higiene no trabalho, todos os be
neficios da seguridade social e demais beneficios derivados do emprego, bem como 
ahabi~ao; 

ti) direito de associa~ao. direito a se dedicar livremente a todas as atividades 
sindicais para fins lícitos, e direito a celebrar convenios coletivos com empregado
res ou com organiza~oes patronais. 

3. As medidas adotadas deverio garantir, particularmente, que: 

a) os trabalhadores pertencentes aos pavos interessados, inclusive os traba
lhadores sazonais, eventuais e·migrantes empregados na agricultura ou em outras 
atividades, bem como os empregados por empreiteiros de mao-de-obra, gozem da 
prot~ao conferida pela legisla~ao e a prática nacionais a outros trabalhadores des
sas categorías nos mesmos setores, e sejam plenamente informados dos seus direi
tos de acordo com legisl~ao trabalhista e dos recursos de que dispoem; 

b) os trabalhadores pertencentes a esses pavos nao estejam submetidos a 
condi~oes de trabalho perigosas para sua saúde, em particular como conseqüéncia 
de sua exposi~ao a pesticidas ou a outras substancias tóxicas; 

e) os trabalhadores pertencentes a esses pavos nao sejam submetidos a sis
temas de contrata~ao coercitivos. incluíndo-se todas as formas de servidao por 
dí vidas; 

ti) os trabalhadores pertencentes a esses pavos gozem da igualdade de opor
tunidade e de tratamento para homens e mulheres no emprego e de prote~ao contra 
o acossamento sexual. 

4. Dever-se-á dar especial aten~ao a cria~ao de servi~os adequados de inspe
~ao do trabalho nas regi0es onde trabalhadores pertencentes aos povos interessados 
exer~am atividades assalariadas, a fim de garantir o cumprimento das disposi~0es 
desta parte da presente Conven~ao. 
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PARTE IV 

FORMA«;ÁO PROFISSIONAL, 

ARTESANATO E INDÚSTRIAS RURAIS 

Artigo 21 

Os membros dos povos interessados deverao poder dispor de meios de 
f ormacno profissional pelo menos iguais aquel es dos demais cidadaos. 

Artigo 22 

1. Deverao ser adotadas medidas para promover a participacao voluntária de 
membros dos povos interessados em programas de formacao profissional de 
aplicacao geral. 

2. Quando os programas de formacao profissional de aplicacao geral 
existentes nao atendam as necessidades especiais dos povos interessados, os 
govemos deverao assegurar, coma participacao desses povos, que sejam colocados 
a disposicao dos mesmos programas e meios especiais de f ormayao. 

3. Esses programas especiais de formacao deverao estar baseados no entorno 
económico, nas condicoes sociais e culturais e nas necessidades concretas dos 
povos interessados. Todo levantamento neste particular deverá ser realizado em 
cooperacao com esses povos, os quais deverao ser consultados sobre a organizayao 
e o funcionamento de tais programas. Quando for possfvel, esses povos deverao 
assumir progressivamente a responsabilidade pela organizacao e o funcionamento 
de tais programas especiais de formacao, se assim decidirem. 

Artigo 23 

1. O artesanato, as indústrias rurais e comunitárias e as atividades tradicio
nais e relacionadas com a economía de subsist€ncia dos povos interessados, tais 
como a caca. a pesca com armadilhas e a colheita, deverao ser reconhecidas como 
fatores importantes da manutencao de sua cultura e da sua auto-sufici€ncia e de
senvolvimento económico. Com a participayao desses povos, e sempre que for ade
quado, os govemos deverao zelar para que sejam fortalecidas e fomentadas essas 
atividades. 

2. A pedido dos povos interessados, deverá facilitar-se aos mesmos, quando 
for possivel, assist€ncia técnica e financeira apropriada que leve em conta as técni
cas tradicionais e as caracteristicas culturais desses povos e a importAncia do 
desenvolvimento sustentado e eqüitativo. 
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PARTE V 
SEGURIDADE SOCIAL E,SAÚDE 

Artigo 24 

Os regimes de seguridade social deveroo ser estendidos progressivamente 
aos povos interessados e aplicados aos mesmos sem discrimin~ao alguma. 

Artigo 25 

1. Os govemos dever!o zelar para que sejam colocados a disposicoo dos 
povos interessados servi~os de saúde adequados ou proporcionar a esses povos os 
meios que lhes permitam organizar e prestar tais servi~os sob a sua própria 
responsabilidade e controle, a fim de que possam gozar do nfvel máximo possfvel 
de saúde física e mental. 

2. Os servicos de saúde dever!o ser organizados, na medida do possível, em 
nivel comunitário. Esses servi~os dever!o ser planejados e administrados em 
coope~!o com os povos interessados e levar em conta as suas condicéSes 
económicas, geográficas, sociais e culturais, bem como os seus métodos de 
prevenc!o, práticas curativas e medicamentos tradicionais. 

3. O sistema de assistencia sanitária deverá dar preferencia a forma~ao e ao 
emprego de pessoal sanitário da comunidade local e se centrar no atendimento 
primário A saúde, mantendo ao mesmo tempo estreitos vínculos com os demais 
níveis de assistencia sanitária. 

4. A prestacao desses servicos de saúde deverá ser coordenada com as 
demais medidas económicas e culturais que sejam adotadas no pafs. 

PARTE VI 
EDUCA~ÁO E MEIOS DE COMUNICA~ÁO 

Artigo 26 

~verao ser adotadas medidas para garantir aos membros dos povos 
interessados a possibilidade de adquirirem educa~&> em todos os nfveis, pelo 
menos em condi~ües de igualdade com o restante da comunidade nacional. 

Artigo 27 

1. Os programas e os servi~os de educa~ao destinados aos povos interessados 
deveroo ser desenvolvidos e aplicados em cooperacao com eles a fim de responder 
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as suas necessidades particulares, e deveroo abranger a sua história, seus 
conhecimentos e técnicas, seus sistemas de valores e todas suas demais aspira~0es 
sociais, económicas e culturais. 

2. A autoridade competente deverá assegurar a forma~ao de membros <lestes 
povos e a sua participa~ao na formula~ao e execu~oo de programas de educayao, 
com vistas a transferir progressivamente para esses povos a responsabilidade de 
realizayao desses programas, quando f or adequado. 

3. Além disso. os govemos deveroo reconhecer o direito desses povos ·de 
criarem suas próprias institui~s e meios de educa~ao. desde que tais instituiyües 
satisf a~am as normas mini mas estabelecidas pela autoridade competente em 
consulta com esses povos. Deverao ser facilitados para eles recursos apropriados 
para essa finalidade. 

Artigo 28 

1. Sempre que for viável. dever-se-á ensinar As crian~as dos povos 
interessados a ler e escrever na sua própria lfngua indígena ou na Ungua mais 
comumente falada no grupo a que perten~am. Quando isso nao for viável, as 
autoridades competentes deverao ef etuar consultas com esses povos com vistas a se 
adotar medidas que permitam atingir esse objetivo. 

2. Deverao ser adotadas medidas adequadas para assegurar que esses povos 
teriham a oportunidade de chegarem a dominar a língua nacional ou urna das 
linguas oficiais do pais. 

3. Deverao ser adotadas disposi~ para se preservar as linguas indígenas 
dos povos interessados e promover o desenvolvimento e a prática das mesmas. 

Artigo 29 

Um objetivo da educa~ao das crian~as dos povos interessados deverá ser o de 
lhes ministrar conhecimento~ gerais e aptid0es que lhes pennitam participar 
plenamente e em condi~ de igualdade na vida de sua própria comunidade e na 
da comunidade nacional. · 

Artigo 30 

1. Os govemos deveroo adotar medidas de acordo com as tradi~es e culturas 
dos povos interessados. a fim de lhes dar a conhecer seus direitos e obrig~0es 
especialmente no referente ao trabalho e as possibilidade económicas, as quest0es 
de educ~oo e saúde, aos serviyos sociais e aos direitos derivados da presente 
Conven~ao. · 

2. Para esse fim, dever-se-á recorrer, se for necessário, a tradu~0es escritas e 
a utiliz~ao dos meios de comunic~ao de massa nas linguas desses povos. 
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Artigo 31 

Deverao ser adotadas medidas de caráter educativo em todos os setores da 
comunidade nacional. e especialmente naqueles que estejam em contato mais 
direto com os povos interessados. com o objetivo de se eliminar os preconceitos 
que poderiam ter com relayao a esses povos. Para esse fim, deverao ser realizados 
esforyos para assegurar que os livros de História e demais materiais didáticos 
ofere~am urna descricao eqüitativa, exata e instrutiva das sociedades e culturas dos 
povos interessados. 

PARTE VII 

CONTATOSECOOPERA~ÁO 
., 

ATRA VES DAS FRONTEIRAS 

Artigo 32 

Os governos deverao adotar medidas apropriadas, inclusive mediante acor
dos internacionais, para facilitar os contatos e a cooperayao entre povos indígenas 
e tribais através das fronteiras, inclusive as atividades nas áreas económica, social, 
cultural, espiritual e do meio ambiente. 

PARTE VIII 

ADMINISTRA~ÁO 

Artigo 33 

1. A autoridade governamental responsável pelas questoes que a presente 
Conven~ao abrange deverá se assegurar de que existem instituiy()es ou outros 
mecanismos apropriados para administrar os programas que afetam os povos 
interessados, e de que tais institui~oes ou mecanismos disp0em dos me1os 
necessários para o pleno desempenho de suas func0es. 

2. Tais programas deverao incluir: 

a) o planejamento, cÜ'.Ürdenacao, execucao · e avaliacao, em coope~ao com 
os povos interessados, das medidas previstas na presente Convencao; 

b) a proposta de medidas legislativas e de outra natureza As autoridades 
competentes e o controle da aplic~ao das medidas adotadas em coopera~~ com 
os povos interessados. 
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PARTE IX 
DISPOSI~ÓES GERAIS 

Artigo 34 

A natureza e o alcance das medidas que sejam adotadas para p6r em efeito a 
presente Conven~ao deverao ser determinadas com flexibilidade, levando em conta 
as condic0es próprias de cada país. 

Artigo 35 

A aplicacao das disposicoes da presente Convencao nao deverá prejudicar os 
direitos e as vantagens garantidos aos povos interessados em virtude de outra 
convencao e recomenda~ües, instrumentos internacionais, tratados, ou leis, laudos, 
costumes ou acordos nacionais. 

PARTE X 
DISPOSI~ÓES FINAIS 

Artigo 36 

Esta Convencao revisa a Convencao sobre Populacaes Indígenas e Tribais, 
1957. 

Artigo 37 

As ratificaitües f ormais da presente Convencao serao transmitidas ao 
Diretor-Geral da Reparti~ao Internacional do Trabalho e por ele registradas. 

Artigo 38 

1. A presente Conven'taO somente vinculará os Membros da Organiza'tao 
Internacional do Trabalho cujas ratifica'tOeS tenham sido registradas pelo Diretor
Geral. 

2. Esta Convencao entrará em vigor doze meses após o registro das 
ratificaitües de dois Membros por parte do Diretor-Geral. 

3. Posteriormente, esta Conven'taO entrará em vigor, para cada Membro, 
doze meses após o registro da sua ratifica~ao. 

48 Legislafilo Indigenista 



Artigo39 

l. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convencao poderá denunci
á-la após a expiracao de um período de dez anos contados da entrada em vigor 
mediante ato comunicado ao Diretor-Geral da Reparticao Internacional do Traba
lho e por ele registrado. A denúncia só surtirá ef eito um ano após o registro. 

2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Conven~ao e nao fizer uso 
da faculdade de denúncia prevista pelo parágrafo precedente dentro do prazo de 
um ano após a exp~ao do período de dez anos previsto pelo presente Artigo 
ficará obrigado por um novo período de dez anos e, posteriormente, poderá de
nunciar a presente Conven~ao ao expirar cada período de dez anos, nas condi~ües 
previstas no presente Artigo. 

Artigo40 

1. O Diretor-Geral da Reparti~ao Internacional do Trabalho notificará a 
todos os Membros da Organizacao Internacional do Trabalho o registro de todas as 
ratifica~oes, declara~ües e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos Membros 
da Organiza~ao. 

2. Ao notificar aos .Membros da Organiza~ao o registro da segunda 
ratificacao que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a aten~ao dos 
Membros da Organiza~ao para a data de entrada em vigor da presente Conven~ao. 

Artigo41 

O Diretor-Geral da Reparti~ao Internacional cio Trabalho comunicará ao 
Secretário-Geral das Na~ües Unidas, para fins de registro, conforme o Artigo 102 
da Carta das Na~Oes Unidas, as informa~ües completas referentes a quaisquer 
ratificacoes, declarac0es e atos de denúncia que tenha registrado de acordo com os 
Artigas anteriores. 

Artigo42 

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Adminis~ao da Reparti~ao 
Internacional do Trabalho deverá apresentar A Confertncia Geral um relatório 
sobre a aplica~ao da presente Conven~ao e decidirá sobre a oportunidade de 
inscrever na agenda da Conferéncia a questao de sua revisao total ou parcial. 
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Artigo43 

1. Se a Conf eréncia adotar urna nova conven~ao que revise total ou 
parcialmente a presente Conven~ao, e a menos que a nova Conven~ao disponha 
contrariamente: 

a) a ratifica~ao, por um' Membro, da nova conven~ao revista implicará de 
pleno direito, nao obstante o disposto pelo Artigo 39, supra, a denúncia imediata 

· · da presente Conven~ao, desde que a nova conven~ao revista tenha ·entrado em 
vigor; 

b) a partir da entrada em vigor da Conven~ao, continuará em vigor, em 
qualquer caso, em sua forma e teor atuais, para os membros que a tiverem 
ratificado e que nao ratificarem a Conven~ao revista. 

Artigo44 

As vers0es inglesa e francesa do texto da presente Conven~ao sao 
igualmente auténticas. 

Subscrita pelo Brasil. Submetida a aprec~ do Congresso Nacional. ainda nio entrou em vigor no 
ordenamento juódico brasileiro. No momento da ed.i~ deste trabaJho (dezembro de 1993). tramita no 
Congresso Nacional projeto de decreto legislativo objeto da Mensagem n.0 367/91. do Poder Executivo. 
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CONVEN<;AO DA UNESCO 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 1960 

Relativa a lota contra a discrimina~o no campo do emino. 

A Conferéncia Geral da Organizacoo das NacOes Unidas para a Educa~oo. a 
Ciencia e a Cultura, reunida em Paris de 14 de novembro a 15 de dezembro de 
1960, em sua décima primeira sessoo • 

. Lembrando que a Decl~ao Universal dos Direitos do Homem afirma o 
principio de nao-discriminacao e proclama o direito de toda pessoa ~ educ~ao, 

Considerando que a discriminacoo no campo do ensino constitui viol~oo 
dos direitos enunciados nesta Decl~oo. 

Considerando que. nos termos de sua Constituicoo, a Organi~ao das Na
~s Unidas para a Educacao, a Ciencia e a Cultura se propoe a instituir a 
colaboracao entre as nacoes para assegurar a todos o respeito universal dos direitos 
do homem a oportunidade igual de educ~ao, 

Consciente de que incumbe conseqüentemente A Organizacao das N~Oes 
Unidas para a Educacao. a Ciencia e a Cultura, dentro do respeito da diversidade 
dos sistemas nacionais de educacoo. noo s6 prescrever qualquer discriminacao em 
matéria de ensino, mas igualmente promover a igualdade de oportunidade e 
tratamento para todos neste campo, 

Tendo recebido propostas sobre diferentes aspectos da discriminacoo no 
ensino, questao que constitui o item 17 .1.4 da ordem do diada sessao. 

Tendo decidido em sua décima sessAo que essa questao seria objeto de urna 
convencao internacional. assim como de recomen~oes aos Estados-Membros. 

Adota, neste décimo quarto dia de dezembro de 1960, a presente Convencoo: 

Artigo 1 

l. Para fins da presente Convencoo, o termo "discrimin~ao" abarca qual
quer distincao. exclusAo. limitacoo ou preferencia que, por motivo de r~a. cor. 
sexo, lfngua, religiao, opiniao pública ou qualquer outra opiniao, origem nacional 
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ou social, condicno económica ou nascimento, tenha por objeto ou ef eito destruir 
ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino, e, principalmente: 

a) privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas do acesso aos diversos tipos 
ou graus de ensino; 

b) limitar a nfvel inferior a educacao de qualquer pessoa ou grupo; 
e) sob reserva do disposto no artigo 11 da presente Convencao, instituir ou 

manter sistemas ou estabelecimentos de ensino separados para pessoas ou grupos 
de pessoas; ou 

d) de impor a qualquer pessoa ou grupo de pessoas condi~es incompaúveis 
com a dignidade do homem. 

2. Para os fins da presente Convencao, a palavra "ensino" refere-se aos 
diversos tipos e graus de ensino e compreende o acesso, seu nfvel e qualidade e as 
condi~ües em que é subministrado . 
..•.•..•••••..•..•...•........•••......•.•...........•............•••....•.....•••.•.••••..••................••.•••.••.•.•.•.•• 

Artigom 

A fim de eliminar e prevenir qualquer discriminacao no sentido da presente 
Conven~ao, os Estados-Partes se comprometem a: 

a) ab-rogar quaisquer disposi~es legislativas e administrativas e fazer 
cessar quaisquer práticas administrativas que envolvam discrimina~ao; 

b) tomar as medidas necessárias, inclusive legislativas. para que nao haja 
discrimina~ao na admissao de alunos nos estabelecimentos de ensino; 

e) nao admitir, no que conceme as despesas de ensino, as atribuic0es de bol
sas e qualquer forma de ajuda aos alunos e a concessao de autori~ües e 
facilidades que possam ser necessárias ao prosseguimento dos estudos no 
estrangeiro, qualquer dif eren~a de tratamento entre nacionais, pelos poderes 
públicos, senno as baseadas no mérito e na$ necessidades; 

d) nao admitir, na ajuda que, eventualmente, e sob qualquer forma, for con
cedida pelas autoridades públicas aos estabelecimentos de ensino, nenhuma 
preferéncia ou restricao baseadas unicamente no fato de que os alunos pertencam a 
determinado grupo; 

e) conceder aos estrangeiros que residem em seu território o mesmo acesso 
ao ensino que o concedido os próprios nacionais. 

························•···••························•·•••••·•·••·························•·•··••··•·························· 

Artigo V 

l. Os Estados-Partes na presente Conven~ao convém em que: 
a) a educa~iio eleve visar ao pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e ao f ortalecimento do respeito aos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais que devem favorecer a compreensao, a tolerftncia e amizade entre 
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todas as na~oes, todos os grupos rac1a1s e religiosos, assim como o 
desenvolvimento das atividades das Na~oes Unidas para a manutenc~ da paz; 

b) deve ser respeitada a liberdade dos pais e, quando foro caso, dos tutores 
legais, primeiramente, de escolher para seus filhos estabelecimentos de ensino que 
nao sejam mantidos pelos poderes públicos, mas que obed~am as normas 
mínimas que possam ser prescritas ou aprovadas pelas autoridades competentes; e, 
em segundo lugar, de assegurar, conforme as modalidades de aplicacao próprias 
da legisla\ªº de cada Estado, a educacao religiosa e moral dos filhos, de acordo 
com suas próprias conviccoes; outrossim, nenhuma pessoa ou nenhum grupo 
poderá ser obrigado a receber instru\ao religiosa incompatível com suas 
conviccües; 

e) deve ser reconhecido aos membros das minorias nacionais o direito de 
exercer atividades educativas que lhes sejam próprias, inclusive a direcao das 
escolase, segundo a política de cada Estado em matéria de educacao, ou uso ou 
ensino de sua própria língua desde que, entretanto: 

(1) esse direito nao seja exercido de urna maneira que impeca aos membros 
das minarlas de compreender a cultura e a língua da coletividade e de tomar parte 
em suas atividades ou que comprometa a soberanía nacional; 

(11) o nível de ensino nessas escalas nao seja inferior ao nível geral prescrito 
ou aprovado pelas autoridades competentes; e 

(111) a freqü~ncia a essas escalas seja facultativa. 

2. Os Estados-Partes na presente Convencao comprometem-se a tomar todas 
as medidas necessárias para assegurar a aplica~ao dos principios enunciados no 
parágrafo 1.0 do presente artigo . 

•••••••••••••••••......••..•......•...••.•...•.....................................•............•...•.•.•.•....••.•....••...•.. 

Aprovada pelo Decreto Legislativon.0 40, de 1967 (DO 17-11-67) e promulgada pelo Decreto n.0 63.223, 
de 1968 (DO 10-9-68). 
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CONVENf;AO DA ONU 
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1965 

Sobre a elimina~o de todas as formas de discrimina~o 
racial. 

Os Estados-Partes na presente Convencao, 
Considerando que a Carta das N~0es Unidas baseia-se em principios de 

dignidade e igualdade inerentes a todos os seres humanos, e que todos os Estados
Membros comprometeram-se a tomar medidas separadas e conjuntas, em 
coope~ao com a Organizacao, para a consecucao de um dos propósitos das 
Nacües Unidas que é promover e encorajar o respeito universal e observancia dos 
direitos humanos e liberdades fundamentais para todos, sem discriminacao de 
raca, sexo, idioma ou religiao, 

Considerando que a Declaracao Universal dos Direitos do Homem proclama 
que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos e que todo 
homem tem todos os direitos estabelecidos na mesma, sem distin~ao de qualquer 
espécie e principalmente de r~a. cor ou origem nacional, 

Considerando que todos os homens sao iguais perante a lei e tém direito a 
igual prot~ao contra qualquer discriminacao e contra qualquer incitamento a 
discriminacao, 

Considerando que as Nacües Unidas tem condenado o colonialismo e todas 
as práticas de segregacao e discriminacao a eles associadas, em qualquer forma e 
onde quer que existam, e que a Declaracao sobre a Outorga de Independencia aos 
Países e Povos Coloniais de 14 de dezembro de 1960 (ResolucAo 1.514 (XV) da 
Assembléia Geral) afirmou e proclamou solenemente a necessidade de levá-las a 
um fim rápido e incondicional, 

Considerando que a Declaracao das Nacües Unidas sobre a Elimin~Ao de 
Todas as Formas de DiscriminacAo Racial de 20 de novembro de 1963 (Resolucao 
1.904 (XVIII) da Assembléia Geral) afirma solenemente a necessidade de elimi
nar rapidamente a discriminacao racial através do mundo em todas as suas formas 
e manifestac0es e de assegurar a compreensao e o respeito a dignidade da pessoa 
humana, 

Convencidos de que qualquer doutrina de superioridade baseada em diferen
cas raciais é científicamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e 
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perigosa. e que nao existe justific~ao para a discriminacao racial, em teoria ou na 
prática, em lugar algum, 

Reafirmando que a discriminacao entre os homens por motivos de raca. cor 
ou origem étnica é um obstáculo As rel~Oes amistosas e pacificas entre as nacOes e 
é capaz de perturbar a paz e a seguran~a entre povos e a harmonia de pessoas vi
vendo lado a lado até dentro de um mesmo Estado, 

Convencidos de que a existencia de barreiras raciais .l'.epugna os ideais de 
qualquer sociedade humana, 

Alarmados por manifes~éks de discrimina~ao racial ainda em evidéncia 
em algumas áreas do mundo e por políticas govemamentais. baseadas em superio
ridade racial ou ódio, como as polfticas de apartheid, segreg~ao ou separa~ao, 

Resolvidos a adotar todas as medidas necessárias para eliminar rapidamente 
a discrimina~ao racial em todas as suas formas e manif esta~oes, e a prevenir e 
combater doutrinas e práticas racistas com o objetivo de promover o entendimento 
entre as racas e construir urna comunidade internacional livre de todas as formas 
de segrega~ao racial e discrimina~ao racial, 

Levando em conta a Conven~ao sobre discriminacao no Emprego e Ocupa
~º· adotada pela Organizacao Internacional do Trabalho em 1958, e a Convencao 
contra Discriminacao no Ensino, adotada pela Organiza~ao das Na~CSes Unidas 
para a Educa~ao, a Ciencia e a Cultura. em 1960, 

Desejosos de completar os princípios estabelecidos na Decl~ao das Na
cOes Unidas sobre a Eliminacao de Todas as Formas de Discrimina~ao Racial e as
segurar o mais cedo possível a ado~ao de medidas práticas para esse fim, 

Acordam no seguinte: 

PARTEI 

Artigo 1 

1. Nesta Conven~ao. a expressao "discrimina~ao racial" significará 
qualquer distin~ao, exclusao, restri~ao ou preferéncia, baseadas em raca, cor, 
descendéncia ou origem nacional ou étnica que tém por objetivo ou efeito anular 
ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em um mesmo plano (em 
igualdade de condicao) de direitos humanos e liberdades fundamentais no dominio 
político. económico, social, cultural ou em qualquer outro domínio de vida 
pública. 

2. Esta Conven~·ªº nao se aplicará as distin~oes, exclusOes. restricOes e 
preferéncias feítas por um Estado-Parte nesta Conven~ao entre cidadaos e nao
cidadaos. 

3. Nada nesta Conven~ao poderá ser interpretado como afetando as disposi
~s legais dos Estados-Partes, relativas a nacionalidade, cidadania e 
naturaliza~ao, desde que tais disposi~es nao discriminem contra qualquer 
nacionalidade particular. 
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4. Nao serao consideradas discriminac!o racial as medidas espec1ais 
tomadas como único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos 
raciais ou étnicos ou de individuos que necessitem da prot~ao que possa ser 
necessária para proporcionar a tais grupos ou individuos igual gozo ou exercicio 
de direitos humanos e liberdades fundamentais, contato que tais medidas nao 
conduzam, em conseqüencia. A manuten~!o de direitos separados para diferentes 
grupos raciais e n!o prossigam após terem sido alcan~ados os seus objetivos. 

Artigoil 

l. Os Estados-Partes condenam a discriminac!o racial e comprometem-se a 
adotar, por todos os meios apropriados e sem tarda, urna polftica de eliminacoo da 
discriminá~ao racial em todas as suas formas de prom~!o de entendimento entre 
todas as ~as, e para este fim: 

a) cada Estado-Parte compromete-se a nao efetuar qualquer ato ou prática de 
discrimina~!<>· racial contra pessoas, grupos de pessoas ou institui~s e fazer com 
que todas as autoridades públicas nacionais ou locais se conformem com esta 
obrig~ao; 

b) cada Estado-Parte compromete-se a nao encorajar, defender ou apoiar a 
discrimina~!<> racial praticada por urna pessoa ou urna organizacoo qualquer; 

e) cada Estado-Parte deverá tomar as medidas eficazes, a fim de rever as 
polf ticas govemamentais nacionais e locais e para modificar, obrigar ou anular 
qualquer disposi~ao regulamentar que tenha como objetivo criar a discrimina~ao 
ou perpetrá-Ia onde existir; 

d) cada Estado-Parte deverá tomar, por todos os meios apropriados, inclusive 
se as circunstancias o exigirem, as medidas legislativas, proibir e pOr fim A 
discrimin~!o racial praticada por quaisquer pessoas, grupo ou organi~!o; 

e) cada Estado-Parte compromete-se a favorecer, quando for o caso, as 
organizacOes e movimentos multirraciais e outros meios próprios a eliminar as 
barreiras entre as racas e a desencorajar o que tende a fortalecer a di vi sao racial. 

2. Os Estados-Partes tomarao, se as circunstancias o exigirem, nos campos 
social, econOmico, cultural e outros, as medidas especiais e concretas para 
assegurar como convier o desenvolvimento ou a prot~ao de certos grupos raciais 
ou de individuos pertencentes a esses grupos com o objetivo de garantir-lhes, em 
condi~ de igualdade, o pleno exercicio dos direitos do homem e das liberdades 
fundamentais. Essas medidas n!o deverao, em caso algum, ter a finalidade de 
manter direitos desiguais ou distintos para os diversos grupos raciais, depois de 
alcan~ados os objetivos em razao dos quais foram tomadas. 

Artigom 

Os Estados-Partes especialmente condenam a segregacao racial e o 
apartheid e comprometem-se a proibir e a eliminar nos territórios sob sua 
jurisdi~ao todas as práticas dessa natureza. 
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Artigo IV 

Os &tados-Partes condenam toda propaganda e todas as organi~Oes que se 
inspirem em idéias ou teorías baseadas na superioridade de urna r~a ou de um 
grupo de pessoas de uma certa cor ou de urna certa origem étnica ou que 
pretendam justificar ou encorajar qualquer fonna de ódio e de discrimi~io 
raciais, e comprometem-se a adotar imediatamente medidas positivas destinadas a 
eliminar qualquer incita~lo a urna tal discrimin~lo, ou quaisquer atos de 
discrimina~lo com esse objetivo, tendo em vista os princf pios formulados na 
Decl~lo Universal dos Direitos do Homem e os direitos expressamente 
enunciados. no artigo V da presente Conven~lo. inter alia: 

a) a declarar delitos punfveis por lei, qualquer difusio de idéias baseadas na 
superioridade ou ódio raciais. qualquer incitamento l discrimina~lo racial, assim 
como quaisquer atos de violencia ou provoc~lo a tais atos. dirigidos contra 
qualquer r~a ou qualquer grupo de pessoas de outra cor ou de outra origem 
étnica. como também qualquer assis~ncia prestada a atividades racistas. inclusive 
seu financiamento; 

b) a declarar ilegais e a proibir as organiz~Oes. assim como as atividades de 
propaganda organizada e qualquer outro tipo de atividade de propaganda que 
incitarem l discrimina~lo racial e que encorajarem e. a declarar delito punfvel por 
lei a partici~lo nestas organi~Oes ou nestas atividades; 

e) a nlo permitir ls autoridades páblicas nem ls institui~s páblicas, 
nacionais ou locais. o incitamento ou encorajamento l discrimi~lo racial. 

Artigo V 

De conformidade com as obrig~Oes fundamentais enunciadas no artigo 2, os 
Estados-Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discrimina~lo racial em 
todas suas formas e a garantir o direito de cada um l igualdade perante a lei sem 
distin~lo de ra~a, de cor ou de origem nacional ou étnica, principalmente no gozo 
dos seguintes direitos: 

a) direito a um tratamento igual perante os tribunais ou qualquer outro órglo 
que administre justi~a; 

b) direito l seguran~a da pessoa ou l prot~lo do Estado contra violencia ou 
lesio corporal cometida, quer por funcionários de Govemo. quer por qualquer 
indivfduo. grupo ou institui~lo; 

e) direitos polfticos, particularmente direitos de participar nas elei~s- de 
votar e ~r votado - conforme o sistema de sufrágio universal e igual, de tomar 
parte no Govemo assim como na di~o dos assuntos páblicos a qualquer nfvel, e 
de acesso em igualdade de condi~Oes As f~ páblicas; 

ti) outros direitos civis, particularmente: 
1) direito de circular livremente e de escolher residéncia dentro das frontei

ras do Estado; 
11) direito de deixar qualquer país, inclusive o seu. e de voltar a seu pafs; 
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III) direito a uma nacionalidade; 
IV) direito de casar-se e escolher o cOnjuge; 
V) direito de qualquer pessoa. tanto individualmente como em conjunto, A 

propriedade; 
VI) direito de herdar; 
VII) direito A liberdade de pensamento, de consciencia e de religiAo; 
VIII) direito A liberdade de opini!o e de express!o; . , 
IX) direito A liberdade de reuniAo e de associ~Ao pacifica; 
e) direitos econOmicos, sociais e culturais, principalmente: 
1) direitos ao trabalho, A livre escolha de seu trabalho, a condi~0es 

eqüitativas e satisfatórias de trabalho, A prot~io contra o desemprego, a tUm 
salário igual para um trabalho igual, a urna remuner~Ao eqüitativa e satisf atória; 

11) direito de fundar sindicatos e a eles se filiar; 
II1) direito A habita~Ao; 
IV) direito A saúde pública. a tratamento médico, A previdencia social e aos . . . 

servi~os SOC181S; 

· V) direito A educ~Ao e A form~io profissional; 
·VI) direito a igual particip~Ao nas atividades culturais; 
/) direito de acesso a todos os lugares e servi~os destinados ao uso do 

público, tais como meios de transporte, botéis, restaurantes, cafés, espetáculos e 
parques. 

Artigo VI 

Os Estados-Partes assegurarAo a qualquer pessoa que estiver sob sua 
jurisdi~!o. prot~Ao e recursos eficazes perante os tribunais nacionais e outros 
órglos do Estado competentes. contra quaisquer atos de discrimina~!<> racial que, 
contrariamente A presente Conven~, violarem seus direitos individuais e suas 
liberdades fundamentais, assim como o direito de pedir a esses tribunais urna 
satisf~Ao ou repara~!<> justa e adequada por qualquer dano de que foi vftima em 
decortencia de tal discrimina~Ao. 

Artigo VII 

Os Estados-Partes comprometem-se a tomar as medidas imediatas e eficazes, 
principalmente no campo do ensino, educ~!o. cultura. e inform~Ao, para lutar 
contra os preconceitos que levem A discrimina~ racial e para promover o 
entendimento, a tolertncia e a amizade entre N~Oes e grupos raciais e étnicos, 
assim como para propagar os propósitos e principios da Carta das N~C5es Unidas, 
da Decl~Ao Universal dos Direitos do Homem, da Decl~io das N~s 

Atos lnternacionais 59 



Unidas sobre a Elimin~Ao de Todas as Formas de Discrimina~Ao Racial e da 
presente Conven~Ao. 

Aprovada pelo Decreto Legislativo n.0 23, de 1967 (DO 23-6-67; rep. 30-6), e promulgada pelo Decreto n.0 

65.810, de 1969 (DO 10-12-69; ret. 30-12-69). 
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PACTO INTERNACIONAL 
DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS 

DE 1966 

....................•..•................................................................•..••••••••••....•....•..•............. 

PARTE! 

Artigo 1 

1. Todos os povos tem direito ~ autodetenni~lo. Em virtude desse direito, 
determinam livremente seu estatuto poUtico e asseguram livremente seu 
desenvolvimento económico, social e cultural. 

2. Para consecu~!o de seus objetivos, todos os povos podem dispor 
livremente· de suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuizo das 
obrig~ decorrentes da coo~!o económica internacional, baseada no 
princfpio do proveito mútuo, e . do Direito Internacional. Em caso algum, poderá 
um povo ser privado de seus meios de subsistencia. 

3. Os Estados-Partes no presente Pacto, inclusive aqueles que tenham a 
responsabilidade de administrar territórios n!o autónomos e territórios sob tutela, · 
dever!o promover o exercfcio do direito ~ autodeterminacoo e respeitar esse 
direito, em conf onnidade com as disposi~Oes da Carta das N~oos Unidas. 

PARTEII 

Artigo2 

l. Os Estados-Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar e a 
garantir a todos os indivfduos que se encontrem em seu território e que estejam 
su jeitos a sua jurisdicio os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem 
discriminac!o alguma por motivo de r~a, cor, sexo, lfngua, religiio, opini!o 
polf tica ou de outra natureza, origem nacional ou social, situ~lo econOmica, 
nascimento ou qualquer outra condi~!o . 
........................••••..••........•.................................•.•.....•...•.....•••••••••••••...................... 
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PARTE ID 

Artigo 20 

•••·························•····••··•···························•••••••••••·••··•••••·•·••····••······························ 
2. Será proibida por lei qualquer apología do ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua incitamento A discrimina~!<>, A hostilidade ou A violéncia. 
........................................•...................................•.....•..•.••...................................... 

Artigo 27 

Nos Estados em que baja minorías étnicas, religiosas ou lingüísticas, as 
pessoas pertencentes a essas minorías n!o poderlo ser privadas do direito de ter, 
conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 
professor e praticar sua própría religi!o e usar sua propria língua. 

·····••·····•·····•·······················•·•·················•···············································•······•··•······ 

Aprovado pelo Decreto Legia]ativo n.º 226, de 1991 (DO 13-12-91), e promulgado pelo Decreto n.º 592, 
de 1992 (DO 7-7-92). 
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LEI COMPLEMENTAR N.º 7S 
DE 20 DE MAIO DE 1993 

Dispóe sobre a organlza~o e as atrlbul~ e o estatuto do 
Mlnlstérlo P6bllco da Unlio • 

...................•...•.•.•... .•..........................................•.......•..••••••••.•..•..•••••••••••..•••.••.•••••. 

Art. S.º SAo fun~Oes institucionais do Ministério Público da Unino: 

························ ······························································ ····••······•·•••••••·•·••·•············· 
III - a def esa dos seguintes bens e interesses: 

···•·········•············•···•••••·••· ·•·············•···························•· ··· ·····•············•·•··••••••••·•••····• 

e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das comunidades 
indígenas, da f amflia, da crian~a, do adolescente e do idoso; 
................••.•.•.•...•...••..............................••••.•..••.•..••••••••••••..•.•••••••••..••...•..•.............. 

Art. 6.° Compete ao Ministério Público da Unine>: 
t ...................•........•••..•...........................•...............•••••.•••••••••.•..•••••••••..•.....••............ 

VII - promover o inquérito civil e a ~ilo civil para: 
.........................................................................................•........................•.........•.. 

e) a prot~Ao dos interesses individuais indisponfveis, difusos e coletivos, 
relativos As comunidades indf genas, A f amflia, A crian~a, ao adolescente, ao idoso, 
As minorias étnicas e ao consumidor; 

····················· ··••···••·········•····•·································•···•·····••••••··••••••••••••····•·•····•······· 
XI - defender judicialmente os direitos e interesses das popul~Oes 

indfgenas, incluidos os relativos As terras por elas tradicionalmente habitadas, 
propondo as a~Oes cabfveis; 
.............................................................•.•...•.•......•••••••••••......•••.. .•.........................•. 

XIV - promover outras ~Oes necessárias ao exercfcio de suas fun~ 
institucionais, em defesa da ordem jurfdica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponfveis, especialmente quanto: 

····•··•••••••••••••··•···•·•••••··••••·••·•···········•································••••••••····••••••••••••••····•········ 
d) ao patrimonio cultural brasileiro; 

..............................•........•...•....................................................................•.••..•........ 
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Art. 295. Revogam-se as disposi~008 em contrário. 
BrasHia. 20 de maio de 1993; 172.º da lndepend~ncia e 105.º da República. 

- n'AMAR FRANCO - Maurício Corr2a. 

0021-5-93 
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LEI N.• S.371 
DES DE DEZEMBRO DE 1967 

Autorba a lnsdtul~ da "Fund~o Nadonal do indio'' e dá 
outras provldfndas. 

O Presidente da Repáblica: 
F~ saber que o Con~ Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l.• Pica o Govemo Federal autorizado a instituir uma fun~lo. com 

patrimOnio proprio e personalidade juddica de direito privado. nos termos da lei , 
civil, denominada "Funda~lo Nacional do Indio". com as seguintes finalidades: 

1 - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da polftica 
indigenista. baseada nos princfpios a seguir enumerados: 

a) respeito A peaoa do fndio e ls institui~ e comunidades tribais; 
b) garantia A posse pe101anente das terras que habitam e ao usufruto 

exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes: 
e) preserv~ do equilfbrio biológico e cultural do fndio. no seu contacto 

com a sociedade nacional; 
d) resguardo l acultu~lo espontAnea do fndio, de forma a que sua evolu~ 

sócio-econOmica se processe a salvo de muda~ bruscas; 
n - gerir o patrimonio indfgena, no sentido de sua c;onserv~, ampli~lo 

e valori~lo; 
ID - promover levantamentos. análises, estudos e pesquisas cientfficas 

sobre o fndio e os grupos sociais indfgenas; 
IV - promover a prest~lo da assistencia médico-sanitária aos indios: 
V - promover a edu~ de base apropriada do fndio visando l sua 

progressiva inte~lo na sociedade nacional; 
VI - despertar, pelos instrumentos de divulga~, o interesse coletivo para 

a causa indigenista; 
VD - exercitar o poder de polfcia nas áreas reservadas e nas matérias 

atinentes A pro~lo ao fndio. 
Parágrafo Wlico. A Fund~lo exercerá os poderes de reprcsent~ ou 

assistencia juddica inerentes ao regime tutelar do fndio, na forma estabelecida na 
· tegisl~lo civil comum ou em leis especiais. 
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Art. 2.0 O patrimonio da Funda~oo será constituido: , 
1 - pelo acervo do Servi~o de Prot~oo aos Indios, (SPI), do Conselho , 

Nacional de Prote~oo aos Indios (CNPI) e do Parque Nacional do Xingu (PNX); 
11 - pelas do~ or~amentárias e créditos adicionais que lhe forem 

atribuí dos; 
111 - pelas subven~Oes e do~Oes de pessoas flsicas, entidades públicas e 

privadas, nacionais, estrangeiras e intemacionais; 
IV - pelas rendas e emolumentos provenientes de serví~ prestados a 

terceiros; 
V - pelo dfzimo de renda líquida anual do patrimonio indígena. 
§ 1. 0 Os bens, rendas e servi~os da Fund~oo s!o isentos de impostos 

federais, estaduais e municipais, de conf ormidade com a letra e do item III do art. 
20 da Constitui~oo. 

§ 2. 0 O o~amento da Unilo consignará, em cada exercfcio. recursos 
suficientes ao atendimento das despesas da Fund~lo. 

§ 3.0 A Funda~oo poderá promover a obten~oo de coo~lo financeira e 
assist&cia técnica internas ou externas, públicas ou privadas, coordenando e 
adequando a sua aplica~lo aos planos estabelecidos. 

Art. 3.0 As rendas do patrimonio indígena serlo administradas pela 
fund~lo tendo em vista os seguintes objetivos: 

1 - emancip~lo econOmica das tribos; 
11 - acréscimo do patrimonio rentável; 
111 - custeio dos servi~os de assistencia ao fndio. 
Art. 4. 0 A Fund~lo terá sede e foro na Capital Federal e se regerá por 

estatuto aprovado pelo Presidente da República. 
Parágrafo único. A Fund~oo ficará vinculada ao Ministério do Interior, nos 

termos do Decreto-Leí n.0 200/67. 
Art. S. 0 A Fund~lo, independentemente da supervis!o ministerial prevista 

no Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, prestará contas da gest!o do 
patrimonio indígena ao Ministério do Interior. 

Parágrafo único. Responderá a Fund~oo pelos danos que os seus 
empregooos causem ao patrimonio indf gena, cabendo-lhes ~lo regressiva contra 
o empregado responsável, nos casos de culpa ou dolo. 

Art. 6.0 Institufda a Fund~io, ficarAo automaticamente extintos o Servi~ 
de Pro~lo aos indios (SPI), o Conselho Nacional de Pro~lo aos indios (CNPI) 
e o Parque Nacional do Xingu (PNX). 

Art. 7.º Os quadros de pessoal dos órgoos a que se refere o artigo anterior 
serio considerados em extin~lo, a operar-se gradativamente, de acordo com as 
normas fixadas em decreto. 

§ 1. º Os servidores dos quadros em extin~oo passaroo a prestar servi~os A 
Fund~lo, consoante o regime legal que lhes é próprio, podendo, entretanto, optar 
pelo regime da legisl~lo trabalhista, a jufzo da diretoria da Fund~io, conforme 
normas a serem estabelecidas em decreto do Poder Executivo. 
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§ 2.0 O tempo de servi~o prestado A Fund~!o em regime trabalhista, na 
fonna do parágrafo anterior, será contado como de servi~o público para os fins 
previstos na legisl~io federal. 

§ 3. 0 A Fund~io promoverá o aproveitamento em órgios federais e, 
mediante convenio dos Estados e Municipios, dos servidores referidos neste artigo, 
que n!o forem considerados necessários aos seus servi~os, tendo em vista o 
disposto no art. 99 do Decreto-Leí n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967. 

Art. 8. 0 A Fund~io poderá requisitar servidores federais, estaduais e 
municipais, inclusive autárquicos, na fonna da legisl~!o em vigor. 

Parágrafo único. Os servidores requisitados na fonna deste artigo poderao 
optar pelo regime trabalhista peculiar A Fund~!o, durante o período em que 
pennan~am A sua disposi~!o, contando-se o tempo de servi~o assim prestado para 
efeito de direitos e vantagens da fun~io pública. 

Art. 9.0 As do~es o~amentárias consignadas ao Servi~o de Prot~io aos , , 
Indios (SPI), ao Conselho Nacional de Prote~io aos Indios (CNPI), e ao Parque 
Nacional do Xingu (PNX) no or~amento da Uni!o serlo automaticamente 
transferidas par a Fund~io, na data de sua institui~io. 

. Art. 10. Fica a Funda~io autorizada a examinar os acordos, convenios, 
contratos e ajustes finnados pelo SPI, CNPI e PNX, podendo ratificá-los, 
modificá-los, ou rescindí-los, sem prejufzo ao direito adquirido por terceiros, ao 
ato juridico perfeito e A coisa julgada, nos termos do art. 150 e §§ 3. 0 e 22 da 
Constitui~lo do Brasil. 

Parágrafo único. (Vetado) 
Art. 11. S!o extensivos A Fund~!o e ao patrimOnio indígena os privilégios 

da Fazenda Pública quanto A impenhorabilidade dos bens, rendas e servi~os, 
prazos processuais, a~s especiais e exclusivas, juros e custas. 

Art. 12. Cumpre A Fund~io elaborar e propor ao Poder Executivo 
anteprojeto de lei, a ser encaminhado ao Congresso, sobre o estatuto legal do indio 
brasileiro. 

Art. 13. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da public~!o desta Lei, o 
Ministro do Interior, ouvida a Procuradoria-Geral da República, submeterá ao , 
Presidente da República o projeto do estatuto da Funda~io Nacional do Indio. 

Art. 14. Essa Lei entrará em vigor na data de sua public~io, revogadas as 
disposi~s em contrário. 

Brasilia, 5 dezembro de 1967; 146.0 da Independencia e 79.º da República. 
-A. COSTA E SILVA. 

DO 6-12-67; ret. 12-12; alt. pelo Dcc.-Lei n.0 423. de 1969 (DO 22-1-69). 

Obs.: As remissócs acima (arts. 2.º. §l.º. e 10) i Constitui~ de 1967 <Xln'Cspondem. respectivamente. aos 
arts. ISO. VI. e, e S.º. XXXVI e XXII. da Carta de 1988. 
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LEI N. º 6.001 
DE 19-DE DEZEMBRO DE 1973 

Dispóe sobre o &tatuto do Índlo. 

O Presidente da Repliblica: 
F~o saber que o Congresso N~ional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTUWI 
Dos Prlncíplos e Dellnl~óes 

Art. l.• Esta Lei regula a situ~lo jundica dos indios ou silvfcolas e das 
comunidades indlgenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, 
progressiva e hannoniosamente, A comunhlo nacional. 

Parágrafo único. Aos indios e As comunidades indigenas se estende a 
prot~o das leis do Pais, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais 
brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradiyOes indlgenas, bem como as 
condi~Oes peculiares reconhecidas nesta Lei. 

Art. 2.° Cumpre A Unilo, aos Estados e aos Municipios, bem como aos 
órgios das respectivas administr~Oes indiretas, nos limites de sua competencia, 
para a prot~io das. comunidades indígenas e a preserv~ dos seus direitos: 

1 - estender aos indios os beneficios da legiSlayio comum, sempre que 
possivel a sua aplicaylo; 

11 - prestar assistencia aos indios e As comunidades indlgenas ainda nio 
integradas A comunhio nacional; 

111 - respeitar, ao proporcionar aos indios meios para o seu desen
volvimento, as peculiaridades inerentes A sua condi~lo; 

IV - assegurar aos indios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de 
vida e subsistencia; 

V - garantir aos indios a permanencia voluntária no seu habitat, 
proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; 

VI - respeitar, no processo de inte~lo do indio A comunhlo nacional, a 
coesio das comunidades indigenas, os seus valores culturais, tradi~Oes, usos e 
costumes; 
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VII - executar sempre que possf vel mediante a colabo~!o dos indios, os 
programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; 

VIII - utilizar a coo~ao, o espirito de iniciativa e as qualidades pessoais 
do fndio, nos programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades 
indígenas; 

IX - garantir aos fndios e comunidades indígenas, nos . tennos da 
Constitui~!o, a posse permanente das terras que habitam, reconhecendo-lhes o 
direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 
naquelas terras existentes; 

X - garantir aos indios o pleno exercfcio dos direitos civis e políticos que, 
em f ace da legisl~!o, lhes couberem. 

Parágrafo único. (Vetado) 
Art. 3.0 Para garantir os efeitos da lei, ficam estabelecidas as defini~Oes a 

seguir discriminadas: 
I - fndio ou silvfcola - é todo individuo de origem e ascendencia pré

colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico 
cujas caracterfsticas culturais o distinguem da sociedade nacional; 

11 - comunidmle indígena ou grupo tribal - é um conjunto de familias ou 
comunidades fndias, quer vivendo em estado de completo isolamento em rela~ao 
aos outros setores da comunh!o nacional, quer em contatos intermitentes ou 
pennanentes, sem contudo estarem neles integrados. 

Art. 4. 0 Os indios do considerados: 
1 - isolados - quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se 

possuem pcrucos e vagos informes através de contatos eventuais com elementos da 
comunh!o nacional; 

11 - em vias de integraplo - quando. em contato intermitente ou 
pennanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte das condi~Oes 
de sua vía nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existencia comuns aos 
demais setores da comunh!o nacional, da qual v!o necessitando cada vez mais 
para o proprio sustento; 

111 - integrados - quando incorporados a comunhao nacional e 
reconhecidos no pleno exercfcio dos direitos civis, ainda que conservem usos, 
costumes e tradi~Oes caractensticas da sua cultura. 

TÍTULO D 
Dos Direitos Clvis e Políticos 

, 
CAPITUW 1 
Dos Princíplos 

Art. S.0 Aplicam-se aos índios ou silvfcolas as nonnas dos arts. 145 e 146 da 
Constitui~!o Federal, relativa a nacionalidade e a cidadania. 
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Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo indio depende 
da verificacao das condicoes especiais estabelecidas nesta Lei na legislacao 
pertinente. 

Art. 6. º Serao respeitados os usos, costumes e tradicaes das comunidades 
indígenas e seus ef eitos, nas relac0es de f amília, na ordem de sucessao, no re gime 
de propriedade e nos atos ou negócios realizados entre indios, salvo se optarem 
pela aplicacao do direito comum. 

Parágrafo único. Aplicam-se as nonnas de direito comum a relacao entre 
indios nao integrados e pessoas estranhas a comunidade indígena, excetuados os 
que f orem menos favoráveis a eles e ressalvado o disposto nesta Leí. 

CAPÍTULO 11 
Da Assistencia ou Tutela 

Art. 7. º Os índios e as comunidades indígenas ainda nao integrados a 
comunhao nacional ficam sujeitos ao regime tutelar estabelecido nesta Lei. · 

§ l.º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que couber os 
principios e nonnas da tutela de direito comum, independendo, todavia, o 
exercício da tutela da especializacao de bens imóveis em hipoteca legal, bem como 
da prestacao de caucao real ou fidejussória. 

§ 2.º Incumbe a tutela a Uniao, que a exercerá através do competente órgao 
federal de assisténcia aos silvícolas. 

Art. 8.º Sao nulos os atos praticados entre o índio nao integrado e qualquer 
pessoa estranha a comunidade indígena quando nao tenha havido assisténcia do 
órgao tutelar competente. 

Parágrafo único. Nao se aplica a regra deste artigo no caso em que o indio 
1 

revele consciéncia e conhecimento do ato praticado, desde que nao lhe seja 
prejudicial, e da extensao dos seus ef eitos. 

Art. 9. º Qualquer indio poderá requer ao Juízo competente a sua liberacao 
do regime tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude da capacidade 
civil, desde que preencha os requisitos seguintes: 

1 - idade mínima de 21 anos; 
11 - conhecimento da língua portuguesa; 
111 - habilitacao para o exercício de atividade útil, na comunhao nacional; 
IV- razoável compreensao dos usos e costumes da comunhao nacional. 
Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrucao sumária, ouvidos o órgao de 

assisténcia ao indio e o Ministério Público transcrita a sentenca concessiva no 
registro civil. 

Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior, e a pedido escrito do 
interessado, o órgao de assisténcia poderá reconhecer ao indio, mediante 
declaracao fonnal, condicao de integrado, cessando toda restricao A capacidade, 
desde que, homologado judicialmente o ato, seja inscrito no registro civil. 

Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser declarada 
a emancipacao da comunidade indígena e de seus membros, quanto ao regime 
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tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela maioria dos membros do 
grupo e comprovada, em inquérito realizado pelo órgao federal competente, a sua 
plena integra~ao na comunhao nacional. 

Parágrafo único. Para os ef eitos do disposto neste artigo exigir-se-á o 
preenchimento, pelos requerentes, dos requisitos estabelecidos no art. 9.0 

CAPÍTULO 111 
Do Registro Civil 

Art. 12. Os nascimentos e óbitos e os casamentos civis dos índios nao 
integrados serao registrados de acordo com a legisla~ao comum, atendidas as 
peculiaridades de sua condi~ao quanto a qualifica\ao do nome, prenome e filia~ao. 

Parágrafo único. O registro civil será feíto a pedido do interessado ou da 
autoridade administrativa competente. 

Art. 13. Haverá livros proprios, no órgao competente de assistencia, para o 
registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da cessa~ao 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. 

CAPÍTULO IV 
Das Condi~é>es de Trabalho 

Art. 14. Nao haverá discrimina~ao entre trabalhadores indígenas e os 
demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantías das leis 
trabalhistas e da previdencia social. 

; 

Parágrafo único. E permitida a adapta~ao de condi~oes de trabalho aos usos 
e costumes da comunidade a que pertencer o índio. 

Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de declara~ao de servi~s 
realizados com os indios de que trata o art. 4. º, l. 

Art. 16. Os contratos de trabalho de loca~ao de servi~os realizados com 
indígenas em processo de integra\ao ou habitantes de parques ou col()nias 
agrícolas dependerao de prévia aprova\ilo do órgao de prot~ao ao indio, 
obedecendo, quando necessário, as normas próprias. 

§ 1.0 Será estimulada a realiza~ao de contratos por equipe, ou a domicilio, 
sob a orienta~ao do órgao competente, de modo a favorecer a continuidade da vida 
comunitária. 

§ 2. 0 Em qualquer caso de presta~ao de servi\os por indígenas nao 
integrados, o órgao de prot~ao ao índio exercerá permanente fiscaliz~ao das 
condi~oes de trabalho, denunciando os abusos e providenciando a aplic~ao das 
sancües cabíveis. 
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§ 3.0 O órgao de assistencia ao indígena propiciará o acesso aos seus quadros 
de índios integrados, estimulando a sua especializa<;ao indigenista. 

TÍTULO m , 
Das Terras dos Indios 

CAPÍTULO 1 
Das Disposi~Oes Gerais 

Art. 17. Reputam-se terras indígenas: 
1 - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas a que se referem os arts. 

4.0
, IV, e 198 da Constitui~ao; 

11 - as áreas reservadas de que trata o Capítulo 111 deste Título; 
111 - as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. 
Art. 18. As terras indígenas nao poderao ser objeto de arrendamento ou de 

qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta 
pela comunidade indígena ou pelos silvícolas. 

§ 1.0 Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos Tribais 
ou comunidades indígenas a prática da ca~a, pesca ou coleta de frutos assim como 
de atividade agropecuária ou extrativa. 

§ 2.º (Vetado) 
Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orienta~ao do órgao federal 

de assistencia ao índio, serao administrativamente demarcadas, de acordo com o 
processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

§ 1.0 A demarca~ao promovida nos termos deste artigo. homologada pelo 
Presidente da República, será registrada em livro próprio do Servi~o db 
Patrim6nio da Uniao (SPU) e do registro imobiliário da comarca da situavao das 
terras. 

§ 2. ° Contra a demarca~ao processada nos termos <leste artigo nao caberá a 
concessao do interdito possessório, facultado aos interessados contra ela recorrer a 
ª~ªº petitória ou a demarcatória. 

Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos adiante 
enumerados, poderá a Uniao intervir, se nao houver solu~ao alternativa, em área 
indígena, determinada a providencia por decreto do Presidente da República. 

§ 1. 0 A interven~ao poderá ser decretada: 
a) para p6r tenno a luta entre grupos tribais; 
b) para combater graves surtos epidémicos, que possam acarretar o 

exterminio da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em risco a 
integridade do silvícola ou do grupo tribal; 

e) por imposi~ao da seguran~a nacional; 
d) para realiza~ao de obras públicas que interessam ao desenv_olvimen~o 

nacional; 
e) para reprimir a turba~ao ou esbulho em larga escala; 
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/) para a explora~ao de riquezas do subsolo de relevante interesse para a 
seguran~a e o desenvolvimento nacional. 

§ 2. º A interven~ao executar-se-á nas condi~es estipuladas no decreto e 
sempre por meios suasórios, dela podendo resultar, segundo a gravidade do fato, 
urna ou algumas das medidas seguintes: 

a) conten~ao de hostilidade, evitando-se o emprego de fo~a contra os índios; 
b) deslocamento temporário de grupos tribais de urna para outra área; 
e) rem~ao de grupos tribais de urna para outra área. 
§ 3.0 Somente caberá a rem~ao de grupo tribal quando de todo impossivel 

ou desaconselhável a sua permanencia na área sob interven~ao, destinando-se a 
comunidade indígena removida área equivalente a anterior, inclusive quanto as 
condi~oes ecológicas. 

§ 4. 0 A comunidade indígena removida será integralmente ressarcida dos 
prejuízos decorrentes da rem~ao. 

§ 5.0 O ato de interven~ao terá a assisténcia direta do órgao federal que 
exercita a tutela do fndio. 

Art. 21. As terras espontanea e definitivamente abandonadas por 
comunidade indígena ou grupo tribal reverterao, por proposta do órgao federal de 
assisténcia ao indio e mediante ato declaratório do Poder Executivo, a posse e ao 
dominio pleno da Uniao. 

CAPÍTULO 11 
Das Terras Ocupadas 

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que 
habitara e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as 
utilidades naquelas terras existentes. 

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos indios, nos termos deste artigo, 
sao bens inalienáveis da Uniao (arts. 4.0

, IV, e 198 da Constitui~ao Federal). 
Art. 23. Considera-se posse do indio ou s\lvícola a ocup~ao efetiva da terra 

que, de acordo comos usos, costumes e tradi~5es tribais, detém e onde habita ou 
exerce atividade indispensável a sua subsisténcia ou economicamente útil. 

Art. 24. O usufruto assegurado aos indios ou silvícolas compreende o direito 
a posse, uso e percep~ao das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes 
nas terras ocupadas, bem assim ao produto da explora~ao económica de tais 
riquezas e utilidades. 

§ 1.0 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. 

" § 2.0 E garantido ao índio o exclusivo exercicio da ca~a e pesca nas áreas por 
ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medidas de polícia que 
em rela~ao a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas. 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos indios e grupos tribais a posse 
permanente das terras por eles habitadas, nos termos do art. 198 da Constitui~ao 

76 Legisla~iio Indigenista 



Federal, independerá de sua demarc~ao, e será assegurado pelo órgao federal de 
assistencia aos silvícolas, atendendo a situ~ao atual e ao consenso histórico sobre 
a antigüidade da ocupacao, sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissao ou 
erro do referido órgao, tomar qualquer dos Poderes da República. 

CAPÍTULO III 
, 

Das Areas Reservadas 

Art. 26. A Uniao poderá estabelecer, em qualquer parte do território 
nacional, áreas destinadas a posse e ocup~ao pelos índios, onde possam viver e 
obter ·meios de subsistencia, com direito ao usufruto e utilizacao das riquezas 
naturais dos bens nelas existentes, respeitadas as restricoes legais. 

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo nao se 
confundem comas de posse imemorial das tribos indígenas, podendo organizar-se 
sob urna das seguintes modalidades: 

a) reserva indígena; 
b) parque indígena; 
e) col6nia agrícola indfgena; 
á) território federal indígena. 

Art. 27. Reserva indfgena é urna área destinada a servir de habitat a grupo 
indfgena, comos meios suficientes a sua subsisténcia. 

ArL 28. Parque in dí gen a é a área contida em terra na posse de índios, cu jo 
grau de integracao permita assisténcia económica, educacional e sanitária dos 
órgaos da Uniao, em que se preservem as reservas de flora e fauna e as belezas 
naturais da regiao. 

§ l.º Na administracao dos parques serao respeitados a liberdade, usos, 
costumes e tradicoes dos índios. 

§ 2. º As medidas de polf cia, necessárias a ordem interna e a preservacao das 
riquezas existentes na área do parque, deverao ser tomadas por meios suasórios e 
de acordo com o interesse dos indios que nela habitem. 

§ 3.0 O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá ao regime de 
propriedade, usos e costumes tribais, bem como as normas administrativas 
nacionais, que deverao ajustar-se aos interesses das comunidades indígenas. 

ArL 29. Col6nia agrícola indígena é a área destinada a exploracao 
agropecuária, administrada pelo órgao de assisténcia ao indio, onde convivam 
tribos aculturadas e membros da comunidade nacional. 

ArL 30. Território federal indígena é a unidade administrativa subordinada 
a Uniao, instituida em regiao na qual pelo menos um terco da populacao seja 
formado por índios. 

Art. 31. As disposicoes deste Capítulo serao aplicadas, no que couber, as 
áreas em que a posse decorra da aplicacao do art. 198 da Constituicao Federal. 
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CAPÍTULO IV , 
Das Terras de Domínio Indígena 

Art. 32. Sao de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, 
confonne o caso, as terras havidas por qualquer das fonnas de aquisicao do 
domínio, nos tennos da legislacao civil. 

Art. 33. O indio, integrado ou nao, 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 nao se aplica as terras do domínio 
da Uniao, ocupadas por grupos tribais, as áreas reservadas de que trata esta Lei, 
nem as terras de propriedade coletiva de grupo tribal. 

CAPÍTULO V 
Da Defesa das Terras Indígenas 

Art. 34. O órgao federal de assisténcia ao índio poderá solicitar a 
colabora~ao das For~as Armadas e Auxiliares e da Polícia Federal, para assegurar 
a prote~ao das terras ocupadas pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

Art. 35. Cabe ao órgao federal de assisténcia 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 a Uniao 
adotar as medidas administrativas ou propor, por intermédio do Ministério Público 
Federal, as medidas judiciais adequadas a prot~ao da posse dos silvfcolas sobre as 
terras que habitem. 

Art. 37. Os grupo tribais ou comunidades indígenas sao partes legítimas 
para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assisténcia do 
Ministério Público Federal ou do órgao de prote~ao ao índio. 

Art. 38. As terras indígenas sao inusucapíveis e sobre elas nao poderá recair 
desapropria~ao, salvo o previsto no art. 20. 

TÍTULO IV 
Dos Bens e Renda do Patrimonio Indígena 

Art. 39. Constituem bens do património indígena: 
1 - as terras pertencentes ao dominio dos grupos tribais ou comunidades 

indígenas; 
11 - O usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades 

existentes nas terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades indígenas e nas 
áreas a eles reservadas; 

111 - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer titulo. 
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Art. 40. Sao titulares do patrimonio indígena: 
I - a populacao indígena do Pais, no tocante a bens ou rendas pertencentes 

ou destinadas aos silvícolas, sem discrimina~ao de pessoas ou grupos tribais; 
11 - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto a posse e 

usufruto das terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a eles reservadas; 
111 - a comuniqade indígena ou grupo tribal nomeado no título aquisitivo 

da propriedade. em relacao aos respectivos imóveis ou móveis. 
Art. 41. Nao integram o patrimonio indígena: 
1 - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, 

individualmente considerado, e o usufruto das respectivas riquezas naturais e 
utilidades; 

11 - a habita~ao, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de uso 
pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, ca~a. pesca e coleta 
ou do trabalho em geral dos silvícolas. 

Art. 42. Cabe ao órgllo de assisténcia a gestao do patrimonio indígena, 
propiciando-se, porém, a participa~ao dos silvícolas e dos grupos tribais na 
administracao dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, 
quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício. 

Parágrafo único. O arrolamento dos bens do patrimonio indígena será 
permanentemente atualizado, procedendo-se a fiscalizacao rigorosa de sua gestao, 
mediante controle interno e externo, a fim de tomar efetiva a responsabilidade dos 
seus administradores. 

Art. 43. A renda indígena é o resultante da aplic~ao de bens e utilidades 
integrantes do patrimonio indígena, sob a responsabilidade do órgao de assisténcia 
ao índio. 

§ 1.0 A renda indígena será preferencialmente reaplicada em atividades 
rentáveis em programas de assisténcia ao indio. 

§ 2.º A reaplicacao prevista no parágrafo anterior reverterá principalmente 
em beneficio da comunidade que produziu os primeiros resultados económicos. 

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos silvícolas 
podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exercício da 
garimpagem, faisca~ao e cata das áreas referidas. 

Art. 45. A exploracao das riquezas do subsolo nas áreas pertencentes aos 
indios, ou do dominio da Unillo, mas na posse de comunidades indígenas, far-se-á 
nos termos da legisla~ao vigente, observando o disposto nesta Lei. 

§ 1.0 O Ministério do Interior, através do órgao competente de assisténcia 
aos indios, representará os interesses da Uniao, como proprietário do solo, mas a 
participa~ao no resultado da explora~ao, as indenizac0es e a renda devida pela 
ocupa~llo do terreno, reverterao em benefício dos índios e constituirao fontes de 
renda indígena. 

§ 2.0 Na salvaguarda dos interesses do patrimonio indígena e do bem-estar 
dos silvícolas, a autoriz~ao de pesquisa ou lavra, a terceiros, nas posses tribais, 
estará condicionada a prévio entendimento como órgao de assisténcia ao índio. 

Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas consideradas em regime 
de preservacao permanente, de acordo coma letra g e§ 2.0 do art. 3.0 do Código 
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Floresta!, está condicionado a existencia de programas ou projetos para o 
aproveitamento das terras respectivas na explora~ao agropecuária, na indústria ou 
no reflorestamento. 

, 
TITULO V 

Da Educa~o, Cultura e Saúde 

Art. 47. É assegurado o respeito ao património cultural das comunidades 
indígenas, seus valores artísticos e meios de expressao. 

Art. 48. Estende-se a popula~ao indígena, comas necessárias adapta~oes, o 
sistema de ensino em vigor no País. 

Art. 49. A alfabetiza~ao dos índios far-se-á na língua do grupo a que 
pertencam, e em portugués, salvaguardando o uso da primeira. 

Art. SO. A educa~ao do índio será orientada para a integracao na comunhao 
nacional mediante processo de gradativa compreensao dos problemas gerais e 
valores da sociedade nacional, bem como do aproveitamento das suas aptidües 
individuais. 

Art. Sl. A assisténcia aos menores, para fins educacionais, será prestada, 
quando possivel, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal. 

Art. 52. Será proporcionada ao indio a forma~ao profissional adequada, de 
acordo com o seu grau de acultura~ao. 

Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serao estimulados, no sentido de 
elevar o padrao de vida do índio com a conveniente adapta~ao as condi~ües 
técnicas modernas. 

Art. 54. Os indios tem direito aos meios de prot~ao a saúde facultados a 
comunhao nacional. 

Parágrafo único. Na infAncia, na matemidade, na doen~a e na velhice, deve 
ser assegurada ao silvícola especial assistencia dos poderes públicos, em 
estabelecimentos a esse fim destinados. 

Art. SS. O regime geral da previdencia social será extensivo aos índios, 
atendidas as condi~oes sociais, económicas e culturais das comunidades 
beneficiadas. 

, 
TITULO VI 

Das Normas Penais 

CAPÍTULO 1 
Dos Princípios 

Art. 56. No caso de condena~ao de indio por infra~ao penal, a pena deverá 
ser atenuada e na sua aplica~ao o juiz atenderá também ao grau de integra~ao do 
silvícola. 
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Parágrafo único. As penas de reclusAo e de deten~ao serao cumpridas. se 
possível. em regime de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgao federal 
de assistencia aos índios mais próximo da habita~ao do condenado. 

ArL 57. Será tolerada a aplica~&>. pelos grupos tribais, de acordo com as 
institui~s próprias. de san~é5es penais ou disciplinares contra os seus membros. 
desde que nao revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a 
pena de morte. 

CAPÍTUW 11 , 
Dos Crimes contra os Indios e a Cultura Indígena 

ArL 58. Constituem crimes contra os indios e a cultura indígena: 
1- escarnecer de cerim6nia. rito, uso, costume ou tradi~ao culturais indíge

nas, vilipendiá-los ou perturbar. de qualquer modo. a sua prática; pena -
deten~ao de um a tres meses; 

11 - utilizar o indio ou comunidade indígena como objeto de propaganda 
turística ou de exibi~ao para fins lucrativos; pena - deten~ao de dois a seis meses; 

III - propiciar. por qualquer meio, a aquisi~ao, o uso e a dissemina~ao de 
bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre indios noo integrados; pena -
deten~ao de seis meses a dois anos. 

Parágrafo único. As penas estatuidas neste artigo sno agravadas de um ter~o. 
quando o crime f or praticado por funcionário ou empregado do órgao de 
assistencia ao indio. 

ArL 59. No caso de crime contra a pessoa, o património ou os ~ostumes, em 
que o ofendido seja índio noo integrado ou comunidade indígena, a pena será 
agravada de um ter~o. 

,, 
TITUWVII 

Disposi~Oes Gerais 

ArL 60. Os bens e rendas do patrim6nio indígena gozam de plena isen~ao 
tri butária. 

ArL 61. Sao extensivos aos interesses do patrim6nio indígena os privilégios 
da Fazenda Pública, quanto A impenhorabilidade de bens, rendas e servi~s. a~<ks 
especiais, prazos processuais. juros e custas. 

ArL 62. Ficam declaradas a nulidade e a extin~oo dos efeitos jurfdicos dos 
atos de qualquer natureza que tenham por objeto o dominio, a posse ou a ocupa~&> 
das terras habitadas pelos indios ou comunidades indígenas. 

§ 1. º Aplica-se o disposto neste artigo As terras que tenham sido desocupadas 
pelos índios ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e 
particular. 
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§ 2.º Ninguém terá direito a ~ao ou indeni~!o contra a Uniao, o órgao de 
assistencia ao indio ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinyao de que trata 
este artigo, ou de suas conseqüencias económicas. 

§ 3.º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgao de 
assistencia ao índio, será permitida a continuayao, por prazo razoável, dos efeitos 
dos contratos de arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a sua 
extin~ao acarrete graves conseqüencias sociais. 

Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas 
que envolvam interesse de silvícolas ou do patrimOnio indígena, sem prévia 
audiencia da Uniao e do órgao de prote'r!o ao indio. 

Art. 64. (Vetado) 
Art. 65. O Poder Executivo f ará, no prazo de cinco anos, a demarca~ao das 

terras indígenas ainda nao demarcadas. 
Art. 66. O órgao de prot~ao ao silvícola fará divulgar e respeitar as normas 

da Conven~ao n.0 107, promulgada pelo Decreto n.º 58.824, de 14 de julho de 
1966. 

Art. 67. É mantida a Leí n.0 5.371 , de 5 de dezembro de 1967. 
Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de saa publicayao, revogadas as 

disposiy0es em contrário. 
Brasilia, 19 de dezembro de 1973; 152.º da Independencia e 85.0 da , , 

República. - EMILIO GARRASI'AZU MEDICI - Alfredo Buzaid - Antonio 
Delfim N etto -José Costa Cavalcanti. 

D021-12-73 
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CÓDIGO CIVIL 

Lei n.0 3.071, de l.º de janeiro de 1916, com as corr~Oes 
ordenadas pela Lei n.0 3.'i2S~ de 15 dejaneiro de 1919. 

················•····•···········•·························································•·····•····························· 
Art. 4.0 A personalidade civil do homem come~a do nascimento com vida; 

mas a lei pe>e a salvo desde a concep~ao os direitos do nascituro. 
Art. S.º Sao absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os ato da vida 

civil: 
1-os menores de 16 (dezesseis) anos; 
11 - os loucos de todo o género; 
111 - os surdos-mudos, que nao puderem exprimir a sua vontade; 
IV - os ausentes, declarados tais por ato de juiz. 
Art. 6.0 Sao incapazes, relativamente a certos atos (art. 147, I) ou a maneira 

de os exercer: 
1 - os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 21 (vinte e um) anos (arts. 

154 a 156); 
11 - os pródigos; 
111 - os silvícolas. 
Parágrafo único. Os silvícolas ficarao sujeitos ao regime tutelar, estabelecido 

em leis e regulamentos especiais, o qual cessará a medida que se f orem adaptando 
~ civiliz~ao do País. 

Art. 7.0 Supre-se:a incapacidade, absoluta, ou relativa, pelo modo instituido 
neste Código, Parte Especial. 

Art. 9.0 Aos 21 (vinte e um) anos completos acaba a menoridade, ficando 
habilitado o individuo para todos os atos da vida civil. 

§ 1. ° Cessará, para os menores, a incapacidade: 
1 - por concessao do pai, ou, se for morto, da mae, e por senten~a ·do juiz, 

ouvido o tutor, se o menor tiver 18 (dezoito) anos cumpridos; 
11 - pelo casamento; 
111 - pelo exercício de emprego público efetivo; 
IV- pela col~ao de grau científico em curso de ensino superior; 
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, com economía própria. 
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§ 2. 0 Para ef eito do alistamento e do sorteio militar cessará a incapacidade de 
menor que houver completado 18 (dezoito)anos de idade. 
······················ ···························································•·•·•··•··•···•······························· 

Art. 10. A existéncia de pessoa natural termina com a morte. Presume-se 
esta, quanto aos ausentes, nos casos dos arts. 481 e 482 . 
..... ............................................................................••..•.....•................................... 

CAPÍTULOll 
Das Pessoas Jurídicas 

S~aol 
Disposi~0es Gerais 

Art. 13. As pessoas jurídicas sao de direito público interno, ou externo, e de 
direito privado. 
·······················································································•···········•·······•··················· 

Art. 16. Sao pessoas jurídicas de direito privado: 
1 - as sociedades civis, religiosas, pías, morais, científicas ou literárias, as 

associa'toes de utilidade pública e as funda't5es; 
11 - as sociedades mercantis. 
§ l.º As sociedades mencionadas no n.0 1 s6 se poderao constituir por escrito, 

lan'tado no registro geral (art. 20, § 2.°), e reger-se-ao pelo disposto a seu respeito 
neste Código, Parte Especial. 

§ 2.0 As sociedades mercantis continuarao a reger-se pelo estatuido nas leis 
comerc1rus. 

Art. 17. As pessoas jurídicas serao representadas, ativa e passivamente, nos 
atos judiciais e extrajudiciais, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, 
nao o designando, pelos seus diretores. 

S~ao 11 
Do Registro Civil das Pessoas Jurídicas 

Art. 18. Com~a a existencia legal das pessoas jurídicas de direito privado 
com a inscri'tao dos seus contratos, atos constitutivos, estatutos ou compromissos 
no seu registro peculiar, regulado por lei especial, ou com a autoriza'tao ou 
aprovacao do Govemo, quando precisar. 

Parágrafo único. Serao averbadas no registro as alterac0es que esses atos 
sofrerem. 

Art. 19. O registro declarará: 
I - a denominacao, os fins e a sede da associacao ou funda'tao; 
11 - o modo por que se administra e representa ativa e passiva, judicial e 

extrajudicialmente; 
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111 - se os estatutos, o contrato ou o compromisso ~o ref onnáveis no 
tocante A administra~ao, e de que modo; 

IV - se os membros respondem, ou nao, subsidiariamente pelas obriga~ües 
socuus; 

V - as condi~s de extin~ao da pessoa jurídica e o destino do seu 
património neste caso. 

S~ao 111 
Das Sociedades ou ~ia~óes Civis 

Art. 20. As pessoas jurídicas tém existéncia distinta da dos seus membros. 
§ 1.0 Nao se poderao constituir, sem prévia autoriz~ao, as sociedades, as 

agéncias ou os estabelecimentos de seguros, montepío e caixas económicas, salvo 
as cooperativas e os sindicatos profissionais e agócolas, legalmente organizados. 

Se tiverem de funcionar no Distrito Federal, ou em mais de um Estado, ou 
em territórios nao constituídos em Estados, a autoriza~ao será do Governo Federal; 
se em um s6 Estado, do governo <leste. 

§ 2. º As sociedades enumeradas no art. 16 que, por falta de autoriza~ao ou 
de registro, se nao reputarem pessoas jurídicas nao poderao acionar a seus 
membros, nema terceiros, mas estes poderao responsabilizá-las por todos os seus 
ato s. 

Art. 21. Termina a existéncia da pessoa juridica: 
1 - pela sua dissolu~ao. deliberada entre os seus membros, salvo o direito 

da minoría e de terceiros; 
11 - pela sua dissolu~ao, quando a lei detennine; 
111 - pela sua dissolu~ao em virtude de ato do Governo, que lhe casse a 

autoriza~ao para funcion~. quando a pessoa jurídica incorra em atos opostos aos 
seus fins ou nocivos ao bem público. 

····················•·········································································•············•·····•············· 

Dos Atos Jurídicos 

,. 
CAPITULO! 

Disposi~ Gerais 

Art. 81. Todo o ato lícito, que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar ou extinguir direitos, se denomina ato juridico. 

Art. 82. A validade do ato jundico requer agente capaz (art. 145, 1), objeto 
lícito e fonna prescrita ou nao defesa em lei (arts. 129, 130 e 145). 

Art. 83. A incapacidade de urna das partes nao pode ser invocada pela outra 
em proveito próprio, salvo se for indivisível o objeto do direito ou da obrig~ao 
comum. 
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Art. 84. As pessoas absolutamente incapazes serao representadas pelos pais. 
tutores. ou curadores em todos os atos jurídicos. As relativamente incapazes. pelas 
pessoas e nos atos que este Código determina. · 

Art. 85. Nas decl~ües de vontade se atenderá mais a sua inten~ao que ao 
sentido literal da linguagem. 

CAPÍTULOII 
Dos Defeitos dos Atos Jurídicos 

S~aol 

Do Erro ou Ignorancia 

Art. 86. Sao anuláveis os atos jurídicos, quando as declara~ües de vontade 
emanarem de erro substancial. 

······•······ ················••····························· •·•······· ···••·••··•·••••·•·••••••••• ••••••·••••••····••·········· 

CAPÍTULO IV 
Da Forma dos Atos Jurídicos 

e da sua Prova 

Art. 129. A validade das declara~ües de vontade nao dependerá de forma 
especial. senao quando a lei expressarnente a exigir (art. 82). 

Art. 130. Nao vale o ato, que deixar de revestir a forma especial, 
determinada em lei (art. 82), salvo quando esta comine san~ao diferente contra a 
preteri'i{ao da forma exigida. 

Art. 131. As declara~ües constantes de documentos assinados presumem-se 
verdadeiras em rela~ao aos signatários. 

Parágrafo único. Nao tendo rela~ao direta, porém, com as disposi~ües 
principais. ou com a legitimidade das partes, as declara~ües enunciativas nao 
eximem os interessados em sua veracidade do ónus de prová-las. 

Art. 132. A anuencia, ou a autoriza~ao de outrem, necessárias a validade de 
um ato, provar-se-á do mesmo modo que este e constará, sempre que se possa, do 
próprio instrumento. 

Art. 133. No contrato celebrado com a cláusula de nao 'laler sem 
instrumento público, este é da substftncia do ato. ,, 

Art. 134. E, outrossim, da substancia do ato a escritura pública: 
1 - nos pactos antenupciais e nas ~dO'i(ües; 
11 - nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre 

imóveis de valor superior a Cz$ 50,00 (cinqüenta cruzados), excetuado o penhor 
agrícola. 
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§ 1.0 A escritura pública. lavrada em notas de tabeliao, é documento dotado 
de fé pública. fazendo prova plena, e, além de outros requisitos previstos em lei 
especial, deve conter: 

a) data e lugar de sua realiza~ao; 
b) reconhecimento da identidade e capacidade das parte e de quantos hajam 

comparecido ao ato; 
e) nome, nacionalidade, estado civil, profissao, domicílio e residencia das 

partes e demais comparecentes, com a indica~ao, quando necessário, do regime de 
bens do casamento. nome do cónjuge e fili~ao; 

d) manifesta~ao da vontade das partes e dos intervenientes; 
e) declara~ao de ter sido lida as partes e demais comparecentes, ou de que 

todos a leram; 
fJ assinatura das partes e dos demais comparecentes, bem como a do 

tabeliao, encerrando o ato. 

····· ·················································································· ·······•••••••••·•·•••·················· 
§ 4. º Se qualquer dos comparecentes nao souber a língua nacional e o 

tabeliao nao entender o idioma em que se expressa. deverá comparecer tradutor 
público para servir de intérprete ou, nao o havendo na localidade, outra pessoa 
capaz, que, a juízo do tabeliao, tenha idoneidade e conhecimentos bastantes. 

§ 5.0 Se algum dos comparecentes nao for conhecido do tabeliao, nem puder 
identificar-se por documento, deverao participar do ato pelo menos 2 (duas) 
testemunhas que o conh~am e atestem sua identidade. 

Art. 135. O instrumento particular, feíto e assinado, ou somente assinado 
por quem esteja na disposi~ao e administra~ao livre de seus bens, sendo subscrito 
por 2 (duas) testemunhas, prova as obrigacQes convencionais de qualquer valor. 
Mas os seus efeitos, bem como os da cessao, nao se operam, a respeito de terceiros 
(art. 1.067), antes de transcrito no registro público. 

Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas 
outras de caráter legal . 
...........•..•.........................•.•..................................................................•...••.•....••.... , 

Art. 145. E nulo o ato jurídico: 
..... ..... ... .. ....................... ... .. ............. ............................................ .... .. ... .. .. .............. 

V- quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito . 
... ... ... .. .. ... . .............. . ... . .... . .. .... . ....................................................... . ... .. .. ... ............. 

Art. 147. É anulável o ato juridico: 
1-por incapacidade relativa do agente (art. 6.°}; 
11 - por vicio resultante de erro, dolo, coa~ao, simulayao, ou fraude (arts. 

86 a 113) . 
......... ......................•.......•..................................... .... ..................•..•..•••................... 

Art. 152. As nulidades do art. 147 nao t~m efeito antes de julgadas por 
senten~a. nem se pronunciam de oficio. 

Só os interessados as podem alegar, e aproveitam exclusivamente aos que as 
alegarem, salvo o caso de solidariedade, ou indivisibilidade. 

Parágrafo único. A nulidade do instrumento nao induz a do ato, sempre que 
este puder provar-se por outro meio. 
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Art. 153. A nulidade parcial de um ato noo o prejudicará na parte válida. se 
esta f or separável. A nulidade da obriga~Ao principal implica a das obrig~é5es 
acessórias. mas a destas noo induz a da obrig~oo principal. 

··············•••••••·••···•····•········································•········••••·························•······•·•···••• 
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CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

Lei n.0 5.869, de 11 dejaneiro de 1973 . 

.• . .••........................•........•..••..........•...•..••......... . •.......................••.......•..•..•.••••••••••.•• 

Art. 8. º Os incapazes serao representados ou assistidos por seus país, tutores 
ou curadores, na forma da lei civil. 

Art. 12. Serao representados em juízo. ativa ou passivamente: 
.... •.. ........................ ....... ..••........................... ...•.•.................... .... ............ .. ....•.•....... 

VII - as sociedades sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber 
a administra\:ªº dos seus bens; 
............•.•••.•••••..•••... ..•....•••......•.•.•.•.••••..•..•..................•..... . ••••...............•.........•••..... 

Art. 151. O juiz nomeará intérprete toda vez que repute necessário para: 

11 - verter em portuguesas declara\:OeS das partes e das testemunhas que 
nao conhecerem o idioma nacional; 

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de 
turba\:ªº e reintegrado no de esbulho. 

Art. 927. Incumbe ao autor provar: 
1 - a sua posse; 
11 - a turba\:ªº ou o esbulho praticado pelo réu; 
111 - a data da turba~_ao ou do esbulho; 
IV - a continua9ao ·da posse. embora turbana, na a9ao de manuten\:ao; a 

perda da posse, na ayao de reintegrayao. 
Art. 928. Estando a peticao inicial devidamente instruí da, o juiz deferirá, 

sem ouvir o réu, a expedicao do mandado liminar de manutencao ou reintegracao; 
no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado. 
citando-se o réu para comparecer a audiencia que for designada. 

Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público nao será 
deferida a manuten\:ao ou a reintegracao liminar sem prévia audiencia dos 
respectivos representantes judiciais . 
...•••••••• ••• ••••..•.............. . .•••••••••••••••••.............. .....•••••• •••••••••..................•.•.•••.•.•.......... 

Art. 932. O possuidor direto ou o indireto. que tenha justo receio de ser 
molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turba\:ªº ou esbulho 
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iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao réu determinada 
pena pecuniária, caso transgrida o preceito. 

············••·•···············•·•·•··•···················••••··•·••••····•··•···•······•··············••············•••••••·•· 
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" ' 

CÓDIGO PENAL 

Decreto-Lei n.0 2.848, de 7 de dezembro de 1940, com as 
altera~0es posteriores, especialmente as da Lei n.º 7.~09, de 11 - ' 

julho de 1984. 

PARTEGERAL 

, 
TITULOII 
DoCrime 

Erro sobre elementos do tipo 

Art. 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o 
dolo, mas permite a puni~ao por crime culposo. se previsto em lei. 

, ' 
Descriminantes putativas 

, 
§ 1. º E isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas 

circunstancias, supüe situacoes de fato que, se existisse, tomaria a a~ao legítima. 
Nao há isen~ao de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como 
crime culposo. 

Erro determinado por terceiro 

§ 2.0 Responde pelo crime o terceiro que detennina o erro. 

Erro sobre a pessoa 

§ 3.0 o erro quanto a pessoa contra a qual o crime é praticado nao isenta de 
pena. Nao se consideram, neste caso, as condi~oes ou qualidades <Ja vítima, senao 
as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. 
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Erro sobre a ilicitude do fato 

Art. 21. O desconhecimento da leí é inescusável. O erro sobre a ilicitude do 
fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um 
terco. 

Parágrafo único. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite 
sem a consciencia da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstancias, 
ter ou atingir essa consciencia. 

· Exclusáo de ilicitude 

Art. 23. Nao há crime quando o agente pratica o fato: 

1 - em estado de necessidade~ 

11 - em legítima defesa; 

111 - em estrilo cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 
direito. 

Excesso punível 

Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses <leste artigo, 
responderá pelo excesso doloso ou culposo. 

Estado de necessidade 

Art. 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para 
salvar de perigo atual, que nao provocou por sua vontade, nem podía de outro 
modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstancias, nao era 
razoável exigir-se. 

§ 1. º Nao pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de 
enfrentar o perigo. 

§ 2.0 Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameacado, a pena 
poderá ser reduzida de um a dois tercos. 

Legítima defesa 

Art. 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos 
meios necessários, repele injusta agressao, atual ou iminente, a direito seu ou de 
outrem. 
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, 
TITULO 111 

Da Imputabilidade Penal 

Inimputáveis 

; 

ArL 26. E isento de pena o agente que, por doen~a mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ~ao da 
omissao, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Redu~ao de pena 

Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois ter~os, se o agente, 
em virtude de perturba~ao de saúde mental ou por desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado, nao era inteiramente capaz de entender o caráter ilicito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento . 
.... . .. ••. .. .... . .....•. .......................................... . ...... . .. . .... . ... .. .. .. ... .. ... .•...•••••••••..•••....•.... 

PARTE ESPECIAL 

.. .. .. . .. . .. . .... . ...... . .... . .......... . ............ ................ . ...... . ....... . ...•..• ... ..•.•.... .....•...•• . ••...•••..• 

TÍTUWII 
Dos Crimes contra o Patrimonio 

................. .••... ................................................................ ........ ....................•..... ...... 

Altera~io de limites 

CAPÍTULO 111 
Da Usurpa~io 

ArL 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal 
indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa 
imóvel alheia: 

Pena - deten~~o, de 1 (um) a 6 (seis) meses, e multa. 
§ 1.0 Na mesma pena incorre quem: 

................. .. ... ... . •. .... . ...... ... ............................... . ... .. .. ... . ... ... .. .... . .... ......................... 

Esbulho po~rio 

II - invade, com viol~ncia a pessoa ou grave aine~a. ou mediante concurso 
de mais de duas pessoas, terreno ou edificio alheio, para o fim de esbulho 
possessório . 
........... ... . ... ....... . ...........................................•.... ..................................................... 

DO 31 -12-40 
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CÓDIGO DE PROCESSO PENAL 

Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941 . 

...............•..•.........••...•............••...............•......................•.••.•••••••••.••.•..•.•••.•.•..•••••••.. 

Art. 76. A competencia será determinada pela conexao: 

············•················•··························································••·····•·•·················•····••·•·•• 
II - se, no mesmo caso, houverem sido urnas praticadas para facilitar ou 

ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relarrao a 
qualquer delas; 
....•••.....•...•.•••..•••..•.•.••.•.••.•.••.••••••••.•••..•.•••....•.••........•.....................•........................ 

Art. 78. Na determina<rao da competencia por conexao ou continencia, serao 
observadas as seguintes regras: 

11 - no concurso entre a jurisclirrao comum e a especial, prevalecerá esta; 
............................................................................................................................... 

Art. 193. Quando o acusado nao falar a língua nacional, o interrogatório 
será f eito por intérprete . 
.••.•••..•.••••••..••.•.•••••.•••.•••••.•......••••..••••.......••...•....•......•................•................••.......... 

Art. 394. O juiz, ao receber a denúncia, designará día e hora para o 
interrogatório, ordenando a citarrao do réu e a notifica~ao do Ministério Público e, 
se foro caso, do querelante ou do assistente . 
..............................•................••............•........•••...........•............••......................••.... 

DO 13-10-41; ret 24-10 
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LEI N.º 2.889 
DE.1.º DE OUTUBRO DE 1956 

Define e pune o crime de genocídio. 

O Presidente da República: 
Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.0 Quem, com intenyao de destruir, no todo ou em parte, grupo 
nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: 

a) matar membros do grupo; 
b) causar lesao grave a integridade física ou mental de membros do grupo; 
e) submeter intencionalmente o grupo a condi~5es de existéncia capazes de 

ocasionar-lhe a destrui~ao física total ou parcial; 
d) adatar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 
e) efetuar a transferéncia for~ada de crian~as do grupo para outro grupo. 
Será punido: 
comas penas do art. 121, § 2.0

, do Código Penal, no caso da letra a; 
comas penas do art. 129, § 2.0

, no caso da letra b; 
com as penas do art. 270, no caso da letra e; 
comas penas do art. 125, no caso da letra d; 
comas penas do art. 148, no caso da letra e. 
Art. 2. º Associarem-se mais de 3 (trés) pessoas para prática dos crimes 

mencionados no artigo anterior: 
Pena - metade da cominada aos crimes ali previstos. 
Art. 3.º Incitar, direta e publicamente, alguém a cometer qualquer dos 

crimes de que trata o art. 1.0
: 

Pena - metade das penas ali cominadas. 
§ 1.0 A pena pelo crime de incita~ao será a mesma de crime incitado, se este 

se consumar. 
§ 2.0 A pena será aumentada de um ter~o. quando a incita~ao for cometida 

pela imprensa. 
Art. 4.0 A pena será a_gravada de um ter~o, no caso dos arts. 1.0

, 2.0 e 3.0
, 

quando cometido o crime por governante ou funcionário público. 
Art. 5.0 Será punida com dois ter~s das respectivas penas a tentativa dos 

crimes definidos nesta Leí. 
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Art. 6. º Os crimes de que trata esta Lei nao serao considerados crimes 
políticos para efeitos de extradi~ao. 

Art. 7.º Revogam-se as disposi~oes em contrário. 

Rio de Janeiro, l.º de outubro de 1956; 135.º da Independencia e 68.º da 
República. -JUSCELINO KUBITSCHEK. 

DO 2- 10-56; ret. 8-1 O 
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LEI N. º 6.634 
DE 2 DE MAIO DE 1979 

Disp0e sobre a fabra de fronteira, altera o Decreto-Lei n. º 
1.135, de 3 de dezembro de 1970, e dá outras providencias. 

O Presidente da República: 
Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

,. 
Art. 1. 0 E considerada área indispensável a seguran~a nacional a f aixa 

interna de 150 km (cento e cinqüenta quilómetros) de largura, paralela a linha 
divisória terrestre do território nacional, que será designada como faixa de 
fronte ira. 

Art. 2. 0 Salvo com o assentimento prévio do Conselho de Seguran~a. será 
vedada, na faixa de fronteira, a prática dos atos referentes a: 

I- alienayao e concessao de terras públicas, abertura de vias de transporte e 
instala~ao de meios de comunica~ao destinados a explorayao de serviyos de 
radiodif usao de sons ou radiodifusao de sons e imagens; 

11 - constru~ao de pontes, estradas intemacionais e campos de pouso; 
111 - estabelecimento ou explora~ao de indústrias que interessem a 

seguranya nacional, assim relacionadas em decreto do Poder Executivo; 
VI- instalayao de empresas que dedicarem as seguintes atividades: 
a) pesquisa, lavra, explorayao e aproveitamento de recursos minerais, salvo 

aqueles de imediata aplica~ao na construyao civil, assim classificados no Código 
de Minerayao; 

b) coloniza~ao e loteamentos rurais; 

Art. 12. Esta Leí entrará em vigor na data de sua publicayao, revogadas a 
Leí n.º 2.597, de 12 de setembro de 1955, e demais disposiyoes em contrário. 

Brasília, 2 de maio de 1979; 158.0 da Independ~ncia e 91.º da República. -
JOAO BAPTISTA FIGUEIREDO. 

DO 3-5-19; rep. 11-5-79 

Legisla~o 99 





LEI N.º 7.716 
DES DE JANEIRO DE 1989 

Define os crimes resultantes de preconceitos de ra~a ou de 
cor. 

O Presidente da República: 
Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. l.º Serao punidos, na f onna desta Lei, os crimes resultantes de 
preconceitos de raca ou de cor. 

Art. 2 • º (Vetado) 
Art. 3.0 Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente habilitado, a 

qualquer cargo da Administra~ao Direta ou Indireta, bem como das 
concessionárias de servicos públicos: 

Pena- reclusao de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
Art. 4. º Negar ou obstar emprego em empresa privada: 
Pena- reclusao de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
Art. 5.0 Recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se 

a servir, atender ou receber cliente ou comprador: 
Pena - reclusao de 1 (um) a 3 (tr€s) anos. 
Art. 6.0 Recusar, negar ou impedir a inscri~ao ou ingresso de aluno em 

estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau: 
Pena - reclus~o de 3 (trés) a 5(cinco) anos. 
Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18 (dezoito) anos 

a pena é agravada de 1/3 (um ter~o). 
Art. 7. º Impedir o acesso ou recusar hospedagem em hotel, pensao, 

estalagem, ou qualquer estabelecimento similar: 
Pena - reclusao de 3 (tr€s) a 5 (cinco) anos. 
Art. 8. 0 Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares, 

confeitarias, ou locais semelhantes abertos ao público: 
Pena- reclusao de 1 (um) a 3 (tr€s) anos. 
Art. 9. º Impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos 

esportivos, casas de diversües, ou clubes sociais abertos ao público: 
Pena- reclusao de 1 (um) a 3 (tr€s) anos. 
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Art. 10. Impedir o acesso ou recusar atendimento em saloes de cabeleireiros, 
barbearias, tennas ou casas de massagem ou estabelecimentos com as mesmas 
finalidades: 

Pena - reclusao de 1 (um) a 3 (trés) anos. 

Art. 11. Impedir o acesso as entradas sociais em edificio públicos ou 
residenciais e elevadores ou escada de acesso aos mesmos: 

Pena - reclusao de 1 (um) a 3 (trés) anos. 

Art. 12. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos, como avioes, 
navios, barcas, ónibus, treos, metró ou qualquer outro meio de transporte 
concedido: 

Pena - reclusao de 1 (um) a 3 (trés) anos. 
Art. 13. Impedir ou obstar o acesso de alguém ao servi90 em qualquer ramo 

das For9as Armadas: 
Pena - reclusao de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
Art. 14. Impedir ou obstar, por qualquer meio ou forma, o casamento ou 

convivéncia familiar e social: 
Pena - reclusao de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
Art. 15. (Vetado) 
Art. 16. Constituí efeito da condena9ao a perda do cargo ou fun9ao pública, 

para o servidor público, e a suspensao do funcionamento do estabelecimento 
particular por prazo nao superior a 3 (trés) meses. 

Art. 17. (Vetado) 
Art. 18. Os ef eitos de que tratam os arts. 16 e 1 7 desta Lei nao sao 

automáticos, devendo ser motivadamente declarados na senten9a. 
Art. 19. (Vetado) 
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunica9ao social ou 

por publica9ao de qualquer natureza, a discrimina9ao ou preconceito de raQa, cor, 
religiao, etnia ou procedéncia nacional: 

Pena - reclusao de 2 (gois) a 5 (cinco) anos. 
§ l.º Poderá o juiz determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido 

deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediéncia: 
1 - o recolhimento imediato ou a busca e apreensao dos exemplares do 

material respectivo; 
11- a cessa9ao das respectivas transmissües radiofónicas ou televisivas. 
§ 2.° Constitui efeito da condena9ao, após o trftnsito em julgado da decisao, a 

destrui9ao do material apreendido. 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica9ao. 
Art. 22. Revogam-se as disposi9oes em contrário. 
Brasília, 5 de janeiro de 1989; 168.0 da Independéncia e 101.º da República. 

-JOSÉ SARNEY. 

DO 6-1-89; rep. 9-1-89; alt. pela Lei n.0 8.081, de 21-9-90 (DO 24-9-90) 
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LEI N. º 7.805 
DE 18 DE JULHO DE 1989 

Altera o Decreto-Lei n.º 227, de 28 de fevereiro de 1967, cria 
o regime de permi~o de lavra garimpeira, extingue o regime de 
matrícula, e dá outras providencias. 

O Presidente da República: 
Fa\o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1.° Fica instituído o regime de pennissao de lavra garimpeira. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, o regime de pennissao de lavra 

garimpeira é o aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua nature
za, dimensao, localiza~ao e utiliza~ao económica, possa ser lavrado, independen
temente de previos trabalhos de pesquisa, segundo critérios fixados pelo Departa
mento Nacional de Produ\ao Mineral (DNPM). 

Art. 5.0 A pennissao de lavra garimpeira será outorgada a brasileiro, a 
cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de minera~ao, 
sob as seguintes condi~ües: 

I - a pennissao vigorará por até 5 (cinco) anos, podendo, a critério do 
Departamento Nacional de Produ~ao Mineral (DNPM), ser sucessivamente 
renovada; 

II - o título é pessoal e, mediante anuéncia do Departamento nacionat de 
Produ~ao Mineral (DNPM), transmissível a quem satisfizer os requisitos desta lei. 
Quando outorgado a cooperativa de garimpeiros, a transferéncia dependerá ainda 
de autoriza<;ao expressa da assembléia-geral; 

III - a área permissionada nao poderá exceder a 50 (cinqüenta) hectares, 
salvo quando outorgada a cooperativa de garimpeiros. 

•·•·••••••····•·••·••·•···••••••••••••••••·•·•··••····••••··•·•··•·········•······ •············································ 
Art. 10. Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento de 

substfulcias minerais, executadas no interior de áreas estabelecidas para este fim, 
exercida por brasileiro, cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como 
empresa de minera\ao, sob o regime de pennissao de lavra garimpeira. 

§ 1. º Sao considerados minerais garimpáveis o ouro, o diamante, a 
cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, nas formas aluvionar, eluvionar e 
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coluvial; a sheelita, as demais gemas, rutilo, o quartzo, o berilo. a muscovita, o 
espoduménio, a lepidolita, o f eldspato, a mica e outros, em tipos de ocorréncia que 
vierem a ser indicados. a critério do Departamento Nacional de Produ~ao Mineral 
(DNPM). 

§ 2. º O local em que ocorrer a extravao de minerais garimpáveis, na forma 
deste artigo, será genericamente denominado garimpo. 

Art. 11. O Departamento Nacional de Produ~ao Mineral . (DNPM) 
estabelecerá as áreas de garimpagem, levando em consideravao a ocorréncia de 
bem mineral garimpável, o interesse do setor mineral e as razoes de ordem social e 
ambiental. 

Art. 12. Nas áreas estabelecidas para garimpagem, os trabalhos deverao ser 
realizados preferencialmente em forma associativa, com prioridade para as 
cooperativas de garimpeiros. 

Art. 13. A cria~ao de áreas de garimpagem fica condicionada a prévia 
licen~a do órgao ambiental competente . 
..........•...........•....•.•.•.•......................................................................•.•.•..•.••.•••.•••..•• 

Art. 21. A realiza~ao de trabalhos de extra~ao de substancias minerais, sem 
a competente permissao, concessao ou licen~a. constituí crime, sujeito a penas de 
reclusao de 3 (trés) meses a 3 (trés) anos e multa. 

Parágrafo único. Sem prejuízo da a~ao penal cabível, nos termos deste 
artigo, a extra~ao mineral realizada sem a competente pennissao, concessoo ou 
licen~a acarretará a apreensao do produto mineral, das máquinas, veículos e 
equipamentos utilizados, os quais, após transitada em julgado a senten~a que 
condenar o infrator, serao vendidos em hasta pública e o produto da venda 
recolhido a contado Fundo Nacional de Minera~ao, instituido pela Lei n.º 4.425, 
de 8 de outubro de 1964. 

Art. 23. A permissao de lavra garimpeira de que trata esta Lei: 
a) nao se aplica aterras indígenas; 
b) quando na faixa de fronteira, além do disposto nesta Lei, fica ainda 

sujeita aos critérios e condi~oes que venham a ser estabelecidos, nos termos do 
inciso III do§ 1.0 do art. 91 da Constituivao Federal . 
..............................................•................................................................................ 

Art. 26. Revogam-se as disposi9oes em contrário. 
Brasília, 18 de julho de 1989; 168.º da Independéncia e 101.0 da República. , 

- JOSE SARNEY- Vicente Cava/cante Fialho - Joiio A/ves Filho - Rubens 
Bayma Denys. 

DO 20-7-89; ret. 11-10. 
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LEI N.º 8.072 
DE 25 DE JULHO DE 1990 

Disp0e sobre os crimes hediondos, nos termos do art. S.º, 
inciso XLII, da Constitui~io Federal, e determina outras pro
videncias. 

O Presidente da República: 
Fa~o saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. l.º Sao considerados hediondos os crimes de latrocinio (art. 157, § 3.0

, 

in fine), extorsao qualificada pela morte (art. 158, § 2.0
), extorsao mediante 

seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput e seus §§ 1.0
, 2.0 e 3.°), estupro 

(art. 213, caput e sua combina~ao com o art. 223, caput e parágrafo único), 
atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combina\ao com o art. 223, caput e 
parágrafo único), epidemia com resultado morte (art. 267, § l.°), envenenamento 
de água potável ou de substancia. alimenticia ou medicinal, qualificado pela morte 
(art. 270, combinado com o art. 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei n. º 
2.848, de 7 de dezembro de 1940), e de genocídio (arts. 1.0

, 2.0 e 3.0 da Lei n.º 
1 

2.889, de l.º de outubro de 1956), tentados ou consumados. 
Art. 2.0 Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico llícito de 

entorpecentes e drogas afins e terrorismo sao insuscetíveis de: 
1 - anistia, gra~a e indulto; 
11- fian~a e liberdade provisória. 
§ 1.0 A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em 

regime fechado. 
§ 2.0 Em caso de senten~a condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente 

se o réu poderá apelar em liberdade. 
§ 3.º A prisao temporária, sobre a qual dispoe a Lei n.º 7.960, de 21 de 

dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) 
dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade . 
.................................................................................•.••.••.••.•..•.....•.•...•...•................ 

Art. 13. Revogam-se as disposi~ües em contrário. 
Brasília, 25 de julho de 1990; 169.º da Independencia e 102.º da República. 

- FERNANDO COLLOR. 

D026-1-90 
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LEI N. º 8.171 
DE 17 DE JANEIRO DE 1991 

Dlspóe sobre a poHtica agrícola. 

··········•••••·•············•············••··············•·············••••·•·············•···········••······················ 
Art. 49. O crédito rural terá como beneficiários produtores rurais 

extrativistas nno predatórios e indígenas, assistidos por institui~es competentes, 
pessoas físicas ou jurídicas que, embora nnc> conceituadas como produtores rurais, 
se dediquem As seguintes atividades vinculadas ao setor: 

1 - produ~no de mudas ou sementes básicas, fiscalizadas ou certificadas; 
11 - produ~!o de semen para insemin~!o artificial e embrioos; 
111 - atividades de pesca artesanal e aqüicultura para fins comerciais; 
IV - atividades florestais e pesqueiras . 

..................................••...........................................••.............•................................ 

Art. 108. Revogam-se as disposi~éks em contrário. 
BrasHia, 17 de janeiro de 1991; 170.º da Independencia e 103.º da 

República. - FERNANDO COILOR - Antonio Cabrera Mano Filho. 

DO 18-1-91; rct. 12-3. 
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DECRETO N.º 22 
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dlspoo sobre o processo administrativo de demarca~o das 
terras lnd(genas, e dá outras provid@ndas. 

O Presidente da República, no uso da atribui~oo que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 231, ambos da Constitui~oo, e 
considerando a disposi~Ao contida no art. 2.0

, inciso IX, da Lei n.0 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973, decreta: 

Art. 1.0 As terra indfgenas, de que tratam o art. 17 da Lei n.º 6.001, de 19 
de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constitui~ao, serao administrativamente 
demarcadas por iniciativa e sob a orien~oo do órgao federal de assistencia ao 
indio, de acordo com as normas deste Decreto. 

Art. 2. º A demarc~ao das terras tradicionalmente ocupadas pelos indios 
será precedida de identific~!o por grupo técnico, que procederá aos estudos e 
levantamentos, a fim de atender ao disposto no§ 1.0 do art. 231 da Constitui~ao. 

§ 1. º O grupo técnico será designado pelo órgao federal de assistencia ao 
índio e composto por técnicos especializados do seu quadro funcional que, sob a 
coordena~ao de Antropólogo do próprio órgao de assistencia ou de institui~Oes 
científicas afins, realizará estudos etnoistóricos, sociológicos, cartográficos e 
fundiários necessários. 

§ 2.0 O levantamento fundiário de que trata o § 1.0 , caso seja necessário, será 
realizado conjuntamente com o órgao federal ou estadual especifico. 

§ 3.0 O grupo indigena envolvido participará do processo em todas as suas 
fases. 

§ 4.0 O grupo técnico poderá solicitar a colabo~oo oe membros da 
comunidade científica ou de outros órgoos públicos para embasar os estudos de 
que trata esse artigo. 

§ 5.0 Os órgoos públicos federais, estaduais e municipais devem, no Ambito 
de suas competencias, e As entidades civis é facultado, prestar, perante o grupo 
técnico, inf orm~Oes sobre a área objeto de estudo, no prazo de trinta días 
contados a partir da publica~oo do ato que constituir o referido grupo. 

§ 6. ° Concluidos os trabalhos de identifica~oo, o grupo técnico apresentará 
relatório circunstanciado ao órg!o federal de assistencia ao indio, caracterizando a 
terra indígena a ser demarcada. 
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§ 7. º Aprovado o relatório pelo titular do órgao federal de assisténcia ao 
íildio, este o fará publicar no Diário Oficial da Uniao, incluindo as infonn~es 
recebidas de acordo como§ 5.0 

§ 8.º Após a publicacao de que trata o parágrafo anterior, o órgao federal de 
assisténcia ao índio encaminhará o respectivo processo de demarc~ao ao 
Ministério da Justica que, caso julgue necessárias infonnacres adicionais, as 
·solicitará aos órgaos mencionados no § 5.0 para que sejam prestadas no prazo de 
trinta dias. 

§ 9.0 Aprovando o processo, o ~nistr9 da Justi~a declarará, mediante 
portarla, os limites da terra indígena, determinando a sua demarca~ao. 

§ 10.º Nao sendo aprovado o processo demarcatório, o Ministro da Justi~a 
devolvé-lo-á para reexame, no prazo de trinta dias . . 

Art. 3. º Os trabalhos de id~ntifica~ao e deliµiit~ao de terras indígenas 
realizados anteriormente poderao ser considerados pelo órgao federal de 
assisténcia ao índio para efeito de demarca~ao. desd~ que coerentes com os 
principios estabelecidos neste Decreto e com a anuéncia do grupo indígena 
envolvido. 

Art. 4. º Durante o processo de demarcacao, o órgao fundiário federal 
procederá ao reassentamento de ocupantes pao indios, podendo para tanto firmar 
co,ivénio com o órgao federal de assisténcia ao índio. 

Parágrafo único. .O órgao .fundiário federal dará prioridade ao 
reassentamento de ocupantes nao indios cadastrados pelo grupo técnico, 
obedecidas as normas especfficas. 

Art. S~º A demarca~ao das áreas reservadas, de· que trata o art. 26 da Lei n. º 
6.001, de 1973,, será feíta com base na descri~ao dos limites contidos no ato do 
Poder Executivo que as houver estabelecido. 

Art~ 6.0 A demarca~ao das terras de dominio indígena,, referidas no art. 32 
da Leí n.º 6.001, de 1973, será procedida com base nos ·respectivos títulos 
dominiais. 

Art. 7 .~ O órgao federal de assisiéncia ao indio procederá. até 5 de outubro 
de 1993, a revisao . das terras indígenas consideradas insuficientes para a 
sobrevivéncia flsica e cultural dos grupos indígenas. · 

Art. 8.0 O Ministro da Justi~a, mediante solicita~ao do titular do órgao 
.federal de assisténcia ao índio, pode~ determinar a interdicao provisória das 

. terras em que .se constate a presen~a de indios isolados, ou de optras em que a 
interdi~ao se faca necessária, para a preserva~ao da integridade dos índios e dos 
respectivos territórios. 

Parágrafo único. A interdicao provisória visará o exercício. do poder de 
polícia previsto no inciso VII do art. l.º da Lei n.0 5.371, de 5 de dezembro de 
1967, e vigerá por prazo determinado, prorrogável. . . 

Art. 9.º A demarca~ao das terras indígenas, obedecido o processo 
administrativo deste Decreto, será submetida a homolog~ao do ·Presidente da 
República. · 
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Art. 10. Após a homolog~ao, o órgao federal de assistencia ao indio 
promoverá o seu registro em cartório imobiliário da comarca correspondente no 
Departamento do Patrimonio da Uniao. 

,, 
Art. 11. E facultado ao órgao federal de assistencia ao indio proceder A 

revisao das terras indígenas aprovadas ou demarcadas com base na legisl~ao 
anterior. 

Art. 12. As terras designadas áreas indígenas e colOnias indígenas, nos 
termos do Decreto n.0 94.946, de 23 de setembro de 1987, passam A categoria de 
terras indígenas. 

Art. 13. O órgao federal de assist~ncia ao fndio nonilaúzará, mediante 
portarla, a sistemática a ser adotada pelo grupo técnico. 

Art. 14. O Ministro da Justica fará publicar plano de demarcacao das terras 
indígenas, com vistas ao cumprimento do art. 67 do Ato das DisposicCSes 
Constitucionais Transitórias. 

Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacao. 
Art. 16. Revogam-se os Decretos n.05 94.945 e 94.946, de 23 de setembro de 

1987. 
Brasilia, 4 de fevereiro de 1991; 170.º da ~dependencia e 103.º da Re

pública. - FERNANDO COILOR. 

DO S·2-91; alt. pelo ~to n.0 608. de 20-7-92 (DO 21-7-92) 

Decretos e Portaria 113 

• 





DECRETO N.º 23 
DE4DEFEVEREIRODE1991 

Dispoo sobre as condi~0es para a presta~o de assisténcia a 
saúde das popula~ indígenas. 

O Presidente da República, no uso da atribuicao que lhe confere o inciso IV 
do art. 84 da Constituicao, e tendo em vista as disposi~ constantes dos arts. 9. 0 , 

inciso I, e 15, inciso XXI, da Lei n.0 8.080, de 19 de setembro de 1990, decreta: 
Art. l.º A assistencia ~ saúde das popul~ indígenas, por fo~a do 

regime de prot~ao instituido pela Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 
constituí encargo da Uniao e será prestada nos termos deste Decreto. 

Art. 2.0 Para cumprimento do disposto no artigo anterior, serio elaborados 
projetos especfficos, de caráter estratégico, destinados ~ prom~ao. prot~ao e 
recuper~ao da saúde do fndio, segundo as peculiaridades de cada comunidade. 

Art. 3.0 Os projetos objetivarao: 
1 - o desenvolvimento de esfor~ que contribuam para o reequilfbrio da 

vida económica, polftica e social das comunidades indf genas; 
11 - a reducao da mortalidade geral, em especial a materna e a infantil; 
111 - a interrupcao do ciclo de doencas transmissí veis; 
IV - o controle da desnutri~ao; 
V - a restauracao das condi~ ambientais, cuja viol~ao se relacione 

diretamente com o surgimento de doen~as e de outros agravos a saúde; 
VI - a assistencia médica integral. 
Parágrafo único. A persecucao dos objetivos previstos neste artigo nao 

prejudica a prest~ao individualizada de assistencia médica, pela rede de servi~s 
" do Sistema Unico de Saúde, de qualquer esfera de poder, a membros das 

comunidades indf genas. 
Art. 4. º A operacionalizacao dos pro jetos respeitará a organizacao social e 

polf tica, os costumes, as cren~as e as tradi~éSes das diversas comunidades 
indfgenas. 

§ 1. º As acües e servicos serio desenvolvidos segundo modelo de 
organizacao na fonna de distritos sanitários de natureza especial, consideradas as 
especificidades das diferentes áreas e das comunidades indígenas. 
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§ 2.0 As equipes constituidas para a execu~ao dos projetos. além dos 
conhecimentos técnicos indispensáveis. deverao estar preparadas para 
compreender a cultura. os usos e costumes do grupo sobre o qual vao atuar. 

§ 3.0 Para efeito do disposto no parágrafo anterior, serao promovidas 
articula~e>es entre as áreas govemamentais, cujo envolvimento nos projetos se fa~a 
necessário, e a busca da coopera~ao de entidades ou associa~es civis e religiosas, 
a fim de que se assegure o suporte téc~co. científico e operacional indispensável a 
eficácia das a~res e servi~os de saúde a serem desenvolvidos. 

Art. S.º A Funda~ao Servi~os de Saúde Pública (FSESP), enquanto nao for 
instituida a Fund~ao Nacional de Saúde, de que trata o art. 11 da Leí n.0 8.029, 
de 12 de abril de 1990, encarregar-se-á da coordena~ao dos projetos, tanto na fase 
de elabo~ao, quanto na de execu~ao. 

§ 1.0 A FSESP, para o desempenho dos encargos que ora lhe silo cometidos, ,, 
atuará de fonna articulada coma Fund~ao Nacional do Indio (Funai), vinculada 
ao Ministério 'da Justi~a, que colaborará no cumprimento do disposto no ~9tigo 
anterior, em especial, quanto ao oferecimento de servi~os compreendidos no 
Ambito de sua atua~ao, imprescindíveis a regular execu~ao dos projetos . 

§ 2. º O pessoal de saáde da Funai, sem prejuízo de seus direitos e vantagens 
no órgao de origem, ficará integrado a elabo~ao e execu~ao dos projetos, 
mediante apresent~ao A FSESP. 

§ 3.0 Aos servidores da Funai, a servi~o da FSESP, nas condi~es do 
parágrafo anterior, será facultado optar pelo quadro de pessoal da Funda~ao 
Nacional de Saáde, quando de sua implanta~ao. 

Art. 6.0 Os Ministros da Saúde e da Justi~ definirao, em ato conjunto 
quando necessário, os mecanismos e instrumentos para o cumprimento deste 
Decreto, em especial, as questé'Ses referentes a articul~ao entre a FSESP e a Funai, 
a aloc~ao de recursos or~amentários e financeiros necessários a execu~ao dos 
pro jetos. 

Art. 7.0 Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica~ao. 
Art. 8.º Revogam-se as disposi~é'Ses em contrário. 
BrasHia, 4 de fevereiro de 1991; 170.º da Independencia e 103.0 da Repúbli

ca. -FERNANDO COILOR-Jarbas Passarinlw-Alceni Guerra. 
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DECRETO N.º 24 
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dlspoo sobre as a~0es visando a prote~o do meio ambiente 
em terras indígenas. 

O Presidente da República, no uso da atribui~ilo que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constitui~ilo, decreta: 

Art. 1.0 A prot~ao do meio ambiente em terras indígenas e seu entorno, de 
que tratam as Leis n.oa 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e 6.938, de 31 de agosto 
de 1981 constitui encargo da Uniao e será realizada na forma prevista neste 
Decreto. 

Art. 2. º Para cumprimento do disposto no artigo anterior serao elaborados 
projetos específicos em áreas consideradas prioritárias definidas pelo órgao federal 
de assistencia ao índio em comum acordo com a Secretaria do Meio Ambiente da 
Presidencia da República, objetivando a~res de equilíbrio ecológico das terras 
indígenas e seu entorno, como condi~ao necessária para a sobrevivencia física e 
cultural das popula~e>es indígenas. 

Parágrafo único. Os projetos de que tratara este artigo contemplarao: 
a) diagnóstico ambiental, para conhecimento da situa~ilo, como base para as 

interven~e>es necessárias; 
b) recupera~ao das áreas que tenham sofrido processo de degrada~ao de seus 

recursos naturais; 
e) controle ambiental das atividades potencial ou efetivamente modificadoras 

do meio ambiente, mesmo daquelas desenvolvidas fora dos limites das áreas que 
afetam; 

d) educ~ao ambiental, dirigida as popula~ indígenas e A sociedade 
envolvente, visando a participa~ao consciente na prot~lio ao meio ambiente nas 
terras indígenas; 

e) identifica~lio e difusilo de tecnologias, indígenas e nao indígenas, 
consideradas apropriadas do ponto de vista ecológico. 

Art. 3. º A elabora~ao dos referidos pro jetos respeitará a organiza~oo social e 
política, os costumes, as cren~as e as tradi~res das comunidades indígenas. 

Art. 4.0 A coordena~ilo dos projetos mencionados no art. 2.0 caberá a 
Secretaria do Meio Ambiente da Presidencia da República, e sua elabo~lio e 
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execu~!o serao realizadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis e pelo órgno federal de assistencia ao índio. 

Parágrafo único. Para os fins previstos neste artigo, serao promovidas 
articul~Oes com as áreas govemamentais, entidades e associ~ civis e 
religiosas, cujo envolvimento nos projetos se f~a necessário, de forma a assegurar 
o suporte técnico, científico e operacional indispensável A sua eficácia. 

Art. S.º O Ministro de &tado da Justi~a e o Secretário do Meio Ambiente da 
Presidencia da República, em ato conjunto, quando necessário, definirao os 
mecanismos e instrumentos para o cumprimento deste Decreto, inclusive quanto 
ao aporte de recursos o~amentários e financeiro's necessários A execucao do 
referido programa. 

Art. 6.0 &te Decreto entra em vigor na data de sua public~no. 
Art. 7. 0 Revogam-se as disposic~ em cóntrário. . 
Brasilia, 4 de fevereiro de 1991; 170.º da Independencia e 103.º da Repúbli

ca. - FERNANDO COILOR -Jarbas Passarinho. 
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DECRETO N.º 25 
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dispóe sobre programas e projetos para ~ar a au~ 
sustenta~ dos povos Indígenas. 

O Presidente da Repüblica, no uso das atribui~res que lhe confere o an. 84, 
incisos IV e VI, da Constitui~Ao. e tendo em vista o disposto na Leí n.º 6.001, de 
19 de dezembro de 1973, decreta: 

Art. l. 0 A garantía de meios para a auto-sustent~Ao dos povos indfgenas 
constituí encargo da Uni!o e será executada nos termos deste Decreto. 

Art. 2.º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, serio elaborados 
programas e projetos especfficos, de caráter estratégico, destinados A auto
sustent~!o dos povos indfgenas, segundo as peculiaridades próprias de cada 
comunidade. 

Parágrafo ünico. A interf eréncia no processo produtivo dos povos indfgenas 
dar-se-á somente quando sua auto-sustent~oo estiver comprometida. 

Art. 3.º Os programas e projetos, fundamentados em diagnósticos agro
ecológicos e sócio-econOmicos, terio os seguintes objetivos: 

1 - coleta, conserv~!o e uso racional de recursos genéticos da flora e fauna 
das áreas indfgenas; 

11 - produ~!o de sementes e mudas de espécies de ocorrencia natural e/ou 
cultivadas, isentas de pragas e doen~as; 

111 - adapt~!o, desenvolvimento e difusao de tecnologías apropriadas As 
características especfficas de cada grupo indf gena, evitando o surgimento de 
dependéncias culturais, tecnológicas e econOmicas; 

IV- realiza~oo de atividades de assisténcia técnica e extensao rural; 
V - prom~oo de atividades associativas, observado o interesse de cada 

comunidade indígena. 
Art. 4.0 A elabora~ao e a execu~ao dos programas e projetos respeitarao a 

organiza~!o social e polftica, os costumes, as cren~as e as tradi~Oes das diversas 
comunidades indígenas, bem como a necessária integra~oo· com as demais a~s 
setoriais desenvolvidas em suas terras. 

Parágrafo ünico. As equipes constituidas para a execu~oo dos projetos. além 
dos conhecimentos técnicos indispensáveis, deveroo estar preparadas para 
compreender a cultura, os usos e os costumes da comunidade na qual irllo atuar. 
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Art. S.º Compete ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, por 
intennédio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), e ao 
Ministério da Justi~a, por intennédio do órgio federal de assistencia ao indio, a 
coorden~oo das ~s decorrentes deste Decreto. 

Parágrafo único. Para a consecu~oo dos objetivos estabelecidos, serao 
utilizados os recursos humanos e materiais disponíveis na Embrapa e no órgoo 
federal de assistencia ao fndio. 

Art. 6. º Os Ministros da Justi~a e da Agricultura e Reforma Agrária, em 
atos conjuntos, quando necessário, definiroo os mecanismos e instrumentos para o 
cumprimento deste Decreto, inclusive quanto ao aporte de recQ.rsos o~amentários 
e financeiros necessários A execu~ao dos referidos programas e projetos. 

P~ágraf o único. Para os fins previstos neste artigo, serio promovidas 
articula~Oes com as áreas govemamentais, entidades e associ~es civis e 
religiosas, cujo envolvimento nos programas e projetos se fa~a necessário, de 
forma a assegurar o suporte técnico, cientffico ·e operacional indispensável a sua 
eficácia. 

Art. 7.0 Este Decreto entra em vigor na data de sua public~ao. 
Brasflia, 4 de fevereiro de 1991; 170.0 da lndepend~ncia e 103.0 da 

República. - FERNANDO COILOR - Jarbas Passarinho - Ant6nio Cabrera 
ManoFilho. 
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DECRETO N.º 26 
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991 

Dispé)e sobre a educa~o indígena no Brasil. 

O Presidente da República, no uso da atribui~ao que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constitui~ilo. tendo em vista o disposto na Lei n.º 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973, e em cumprimento da Conven~ao n.º 107, da Organiza~ao 
Internacional do Trabalho, aprovada pelo Decreto n.º 58.824, de 14 de julho de 
1966, sobre a prot~ilo da integ~ao das popul~es indígenas e outras popula~0es 
tribais e semitribais de países independentes, decreta: 

Art. 1.° Fica atribufda ao Ministério da Educ~ao a competencia para coor
denar as a~0es referentes~ educ~ao indfgena, em todos os níveis e modalidades 
de ensino, ouvida a Funai. 

Art. 2.0 As ~Oes previstas no art. 1.0 serao desenvolvidas pelas 
Secretarias de Educ~ao dos Estados e Municípios, em consonancia com as 
Secretarias Nacionais de Educ~ao do Ministério da Educ~ao. 

Brasflia, 4 de fevereiro de 1991; 170.º da Independencia e 103.º da 
República. - FERNANDO COUOR-Jarbas Passarinho- Carlos Chiarelli. 

DO S-2-91 
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DECRETO N.º 27 
DE 4 DE FEVEREIRO DE 1991 

Confere a\ Comisdo Especial instituída pelo Decreto n. º 
99.971, de 3 de janeiro de 1991, atribui~0es para propor a revisio 
do Estatuto do indio e da legisla~o correlata. 

O Presidente da República, no uso das atribui~Oes que lhe confere o art. 84, 
incisos 11 e IV, da Constitui~lo, decreta: , 

Art. l.• E conferida A Comiss!o Especial instituida pelo Decreto n. º 99 .971, , 
de 3 de janeiro de 1991, atribui~Oes para propor a revis!o do Estatuto do Indio 
(Lei n.0 6.001, de 19 de dezembro de 1973) e da legisl~llo correlata, tendo em 
vista as disposi~Oes da Constitui~lo de 1988. 

Art. 2. º A Comiss!o Especial poderá convidar representantes de órgoos 
públicos e segmentos sociais interessados, para fomecerem subsidios aos seus 
trabalhos. 

Art. 3.0 A Comiss!o concluirá seus trabalhos no prazo de noventa días, com 
a apresent~llo de relatório conclusivo ao Ministro de Estado da Justi~a. 

Art. 4. º Este Decreto entra em vigor na data de sua public~no. 
Brasflia, 4 de fevereiro de 1991; 170.º da Independéncia e 103.º da Repú

blica. - FERNANDO COUOR-Jarbas Passarinho. 
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DECRETO N.º 73.332 
DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973 

Define a estrutura e compet@ncia do Departamento de Polícia 
Federal, e dá outras provid@nclas. 

O Presidente da República. usando da atribui~!o que lhe confere o art. 81, 
itens III e V, da Constitui~!o. e tendo em vista o disposto no art. 181, itens I, 11 e 
111, do Decreto-Lei n.0 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no Decreto n.0 67.326, de 
5 de outubro de 1970, decreta: 

Art. l.• Ao Departamento de Pollcia Federal (DPF), com sede no Distrito 
Federal, diretamente subordinado ao Ministério da Justi~a e dirigido por um 
Diretor-Geral, nomeado em comiss!o e da livre escolha do Presidente da 
República, compete, em todo o território nacional: 
....................••.••••.................•••• .•••••............•••••••.••..............•••••••••..............••••.......... 

IV - prevenir e reprimir: 
.................•..•..•.....................•....................•••.....................••.................................•. 

f) crimes contra a vida, o patrimOnio e a comunidade silvfcola; 
...............................•.....................•.....................•.....................•............................. 

IX - proceder a investig~ao de qualquer outra natureza quando determi
nada pelo Ministro da Justi~a; 
...............••••••................•.•••••..................•••••..................•••••..............•.••••••••...........•• 

Art. 14. Este Decreto entrará em vigor na data de sua public~lo. revogados 
os Decretos n.°' 59.714, de 13 de dezembro de 1966, 65.259, de 1.0 de outubro ~ 
1969, e 70.665, de 2 de junho de 1972. 

Brasflia, 19 de dezembro de 1973. -EMÍUO GARRASTAZU MÉDICI
Alfredo Buzaid. 

D020-12-73 
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PORTARIA N.º 239/FUNAI 
DE 20 DE MAR~O DE 1991 

Estabelece normas que regem os trabalhos de ldentlllca~o e 
dellmlta~io de terras indígenas. 

"' O Presidente da Fund~!o Nacional do Indio (Funai), no uso de suas 
atribui~<Ses e tendo em vista o disposto no art. 13 do Decreto n. 0 22, de 4 de 
fevereiro de 1991, e considerando a proposta do grupo de trabalho institufdo pela 
Portarla n.0 PP 094, de 19-2-91, resolve: 

I - Estabelecer as normas que reger!o os trabalhos de identific~ao e 
delimit~!o de terras indfgenas a serem procedidos por grupo técnico, de 
confonnidade com o que dispOe o art. 2.0 do Decreto n.0 22/91, como parte do 
processo demarcatório, nos tennos desta Portarla. 

11 - Os estudos etnoistóricos e sociológicos, precedidos Q.e pesquisa 
documental e bibliográfica no nf vel de gabinete, ser!o realizados em campo, 
observando-se os seguintes procedimentos: 

1. pesquisa sobre o histórico de ocup~!o da terra indfgena de acordo com a 
memória tribal; 

2. pesquisa sobre a existencia de sftios arqueológicos, locais sagrados e de 
rituais e outros indfcios de antigüidade da ocup~!o da área pelo grupo indígena, 
assim como a sua inter-rela~ com a situ~ao atual; 

3 . . levantamento demográfico e distribui~!o espacial do grupo indfgena 
considerando sua organi~!o sócio-polftica, atividades culturais e econOmicas; 

4. levantamento espacial da utiliza~!<> económica do território tribal, 
entendidas como tal as áreas de ~a, de pesca, de coleta, de agricultura e de 
outras atividades produtivas; · 

5. averigu~ao do inteteambio sócio-econOmico com outros grupos indígenas 
da regiao e com a sociedade envolvente; 

6. avalia~!o das rel~<Ses interétnicas; histórico da ocup~!o da área por n!o
fndios e de eventuais conflitos; 

7. identific~ao e descri~ao dos limites da terra indf gena, considerando . a 
distribui~!o espacial, os usos e costumes do grupo indfgena, as terras 
imprescindfveis A preserv~ao dos recursos ambientais necessários a seu bem
estar, assim como fatos e documentos históricos; 

8. avalia~!o do relacionamento do grupo tribal como Estado. 
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III - Os estudos cartográficos, atendidas as exigencias preliminares de 
gabinete na sele~ao do material necessário, sera.o desenvolvidos em campo, 
obedecendo-se aos seguintes critérios: 

1. constata~ao dos pontos notáveis da área em estudo, a fim de elucidar 
dúvidas porventura existentes; 

2. utiliza~ao na delimit~ao das terras, sempre que possível, de acidentes 
naturais, admitida a determina~ao de ponto geodésico para futura amarr~ao dos 
trabalhos demarcatórios; 

3. plota~ao, em carta topográfica apropriada, dos daQos referentes a vias de 
acesso terrestre e fluviais, pontos de apoio cartográfico e logístico, posi~ao 
aproximada de detalhes relativos a terra indígena, levantados pelos estudos 
etnoistóricos e sociológicos. 

IV - Os estudos fundiários, objetivando conhecer os bens de valor 
económico pertencentes a nao-índios e inseridos nos limites definidos da terra 
indígena, sera.o realizados a vista de levantamentos, cartorial e fundiário, 
~bservando-se as seguintes recomenda~oos: 

1. o Laudo de Vistoria deverá ser preenchido in loco na presen~a do 
interessado ou preposto; 

2. os valores das benfeitorias consideradas pelo grupo técnico serao obtidos 
tomando-se por base a média aritmética simples do emprego das tabelas oficiais do 
Incra, Emater local, bancos oficiais e outros. órgaos governamentais; 

3. inexistindo nas tabelas a que se refere o inciso 2 acima, valores 
correspondentes as benfeitorias levantadas, proceder-se-á a pesquisa de mercado 
na regia.o a fim de se obter seu valor económico. 

V - Disposi~oos finais: 
l. os trabalhos cartográficos serao apresentados em mapas: 
a) ilustrado, em escala compaúvel com a área estudada, obedecendo o 

disposto no itero 111, inciso 3, desta Portarla; 
b) cadastral, demonstrando a situ~ao fundiária; 
e) formato A.4, acompanhado de memorial descritivo no padrao da Funai, 

contendo a Ano~ao de Responsabilidade Téénica (ART), junto ao CREA; 
2. os cálculos de superficie e perímetro, bem assim a determina~ao de 

coordenadas geográficas serao feitos por . digitaliza~ao gráfica e/ou 
mecanicamente, de acordo com os eq uipamentos disponíveis no momento de sua 
elabora9ao, tendo sempre como base as cartas topográficas que abrangem a área; 

3. os trabalhos de que trata esta Portaria, especialmente os de campo, serao 
desenvolvidos pelo grupo técnico juntamente com os representados da comunidade 
indígena; · 

4. entende-se por levantamento cartorial a que se refere o ítem IV desta 
Portaria, a pesquisa documental junto aos órgaos fundiários federal, estadual e 
municipal locais e cartórios de registro de imóveis, sobre a existéncia de possíveis 
dados relacionados a área em estudo; 

5. o levantamento fundiário de que trata o item IV desta Portaria será 
executado a vista de criterioso processo de levantamento e medi~ao; 
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6. deverá ser elaborado pelo grupo técnico, quadro demonstrativo de 
ocupantes nao-indios, contendo nome, situa~ao da ocup~!o, localidade, se reside 
no imóvel, tempo de ocupa~!o, área do imóvel incidente na terra indfgena, námero 
de f amflias e de seus componentes bem como o valor económico das benfeitorias; 

7. a Superintendencia de Assuntos Fundiários aprovará. mediante ordem de 
servi~, os manuais de identific~!o, de demarc~ao, de levantamento fundiário e 
as conven~Oes cartográficas, relativos a terras in di genas, a serem utilizados nos 
trabalhos de que trata esta Portarla; 

8. concluidos os estudos, o grupo técnicQ produzirá relatório final a ser 
assinado pelos seus integrantes, indicando a terra indigena a ser demarcada, 
devidamente caracterizada, conf onne preceitua o parágrafo 6. 0 do art. 2. 0 do 
Decreto n.~ 22, de 4-2-91; 

9. o procedimento de identific~ao e delimita~!o de terra indfgena será 
fonnalizado com abertura de processü administrativo, devidamente autuado e 
numerado, contendo como ~a inicial o respectivo ato legal, onde 
obrigatoriamente constarao o municipio, a unidade da fede~ao, o grupo tribal e 
outros dados conhecidos. 

VI - Esta Portarla entra em vigor a partir de sua public~ao, revogada a 
Portarla n.0 969/N, de 1.0-8-85. 

Cantúlio Guerreiro Guimariies. 

DO 27-3-91 
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LEI N.0 1.079, DE 10 DE ABRIL DE 1950 

Define os crimes de responsabilidade praticados pelo Presi
dente, Ministros de Estado, Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
Procurador-Geral da República, Governadores e Secretários de 
Estado. (DO 12-4-50) 

LEI N.º 4.717, DE 29 DE JUNHO DE 1965 

Regula a afáo popular. (DO 5-1-65; rep. 8-4-74) 

LEI N.0 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 

Dispoe sobre a protefáO a flora (Código Florestal). 
(DO 16-9-65) 

LEI N.º 4.898, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965 

Regula o direito a representafilo e o processo de responsabi-
' lidade administrativa civil e penal nos casos de abuso de autoridade. 

(DO 13-12-65) 

LEI N.0 S.010, DE 30 DE MAIO DE 1966 

Organiza a Justifa Federal de Primeiro Grau. (DO 1.0 -6-66) 

LEI N.0 S.197, DE 3 DE JANEIRO DE 1967 

DispiJe sobre a protefáo a fauna e determina outras provi
d2ncias (Código da Caftl). (DO 5-1-67) 

LEI N.0 S.250, DE 9 DE FEVEREIRO DE 1967 

Regula a liberdade de manifestafilo do pensamento e de 
informafáO (Lei de lmprensa). (DO 10-2-67) 
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DECRETO-LEI N.0 221, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967 

Dispoe sobre a prote~'áo a fauna aquática (Código de Pesca). 
(DO 28-2-67; ret. 9-3-67 e 2-1-69) 

LEI N.0 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980 

Estatuto do Estrangeiro. (DO 21-8-80) 

LEI N.0 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

Dispoe sobre a Polltica Nacional do Meio Ambiente. 
(DO 2-9-81) 

LEI N.0 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985 

Disciplina a a~do civil pública por responsabilidade por dano 
causado ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 
artlstico, estético, histórico, turlstico e paisaglstico, e a outros 
direitos e interesses difusos ou coletivos. (DO 25-7-85) 

LEI N.º 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986 

Disciplina o modo de aquisifdo, transferlncia de propriedade 
de aeronave, requisitos para seu uso, exiglncias para transporte de 
cargas e passageiros, e implantafdo e uso de aeródromos (Código 
Brasileiro de Aeronáutica). (DO 23-12-86) 

LEI N.0 8.069, DE 13 DE JULHO.DE 1990 

Estatuto da Crianfa e do Adolescente. (DO 16-7-90; 
ret. 27 -9-90) 

LEI N.º 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

Código de Prote{:do e De/esa do Consumidor. (DO 12-9-90) 

DECRETO N.0 99.971, DE 3 DE JANEIRO DE 1991 

Cria comissdo especial para promover a revisdo das nonnas e 
critérios relativos a demarcafdO e protefllo das terras ind!genas. (DO 
4-1-91) 
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DECRETO N.• 564, DE 8 DE JUNHO DE 1992 

Aprova o Estatuto da Funai, bem como o Quadro de Cargos e 
Fun,óes. (DO 9-6-92) 

DECRETO DE 13 DE ABRIL DE 1993 

Cría comissao encarregada de coordenar as atividades relativas 
ao Ano Internacional dos Povos Indígenas. (DO 14-4-93) 

PORTARIA N.0 210/FUNAI 
DE 6 DE MAR<;O DE 1989 

, 
Aprova o Regimento Interno da Casa do Indio. (DO 21-3-89) 

PORT ARIA N.º 959/FUNAI 
DE 13 DE SETEMBRO DE 1989 

Aprova o Regimento Interno da Procuradoria Jurídica da 
Funai. (DO 18-9-89) 

REGIMENTO INTERNO DA FUNAI 

(DO 20-10-89) 

PORT ARIA INTERMINISTERIAL N.º 559/MJ-MEC 
DE 16 DE ABRIL DE 1991 

Garante aos índios o ensino bilíngüe nas lfnguas materna e 
oficial do Pats, bem como o respeito aos seus processos de 
transmissdo e assimila'lio do saber; cría, no MEC, a CoordenafdO 
Nacional de Educafdo Indígena. (DO 17-4-91) 

PORT ARIA N.º 398/FUNAI 
DE 26 DE ABRIL DE 1991 

Instituí comissáo especial de análise para reexame dos 
trabalhos de identifica,llo e delimita,do de terras indígenas 
realizados antes do advento do Decreto nº 22191, e reVisdo das te"as 
indígenas; publica rela,ao de terras indígenas, com respectivos 
números de processos. (DO 2-5-91) 
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PORTARIA N.0 828/FUNAI 
DE 5 DE AGOSTO DE 1991 

Cria a Comissdo de De/esa dos Direitos Indígenas, no ambito 
da Funai, com participafdo do movimento "Afdo pela Cidadania", 
ABA (Associafáo Brasileira de Antropologia), OAB e Ministério 
Público Federal. (DO 6-8-91) 

PORTARIA N.0 548/MJ 
DE 29 DE OUTUBRO DE 1991 

Plano de demarcafdo das terras indígenas. (DO 30-10-91) 

PORT ARIA N.0 242/FUNAI 
DE 18 DE MARc;O DE 1993 

Disciplina o ingresso em área indlgena de pesquisador nacional 
ou estrangeiro, objetivando a realizafdo de investigafdo cientfjica; 
condiciona a admissao a aceitafdo da realizafdo do trabalho, por 
parte da comunidade indígena pesquisada. (DO 14-4-93) 
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; 62 § 2.0
; 63 

-áreas reservadas L. 6.001173, art. 26 

- comunidades indígenas L. 6.001173, art. 
2.º 

- domínio L. 6.001173, art. 21 

- índios L. 6.001173, art. 2.0 1 

- interven~ao L. 6.001173, art. 20 § 1.0 

-posse L. 6.001/73, art. 21 

- terras L. 6.001/73, art. 21 

validade ce, art. 129; 132 
valores culturais L. 6.001/73, art. 2.0 VI; 

Conv. 107, art. 4.0 a; Conv. 169, art. 5.0 

a 
veículos L. 7 .805/89, art. 1 O p. único 
velhice L. 6.001/73, art. 54 p. único 
vida económica Dec. 23/91, art. 3.0 I 
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V 

turba~o L. 6.001173, art. 20 § l.º e 
tutela ce, art. 6.0 p. único 
- cau~ao real L. 6.001/73, art. 7.0 § l.º 
- comunidades indígenas L. 6.001/73, art. 

7.º 
- hipoteca legal L. 6.001/73, art. 7.0 § 

l.º 
·_ índios L. 6.001/73, art. 7.0 

- Uniao L. 6.001173, art. 7.º § 2.º 

uso L. 7.716/89, art. 12; Conv. 107, art. 13 
II; L. 6.001173, art. 58 1 

- terras indígenas Conv. 107, art. 13 11 
usos L. 6.001/73, arts. 1.0 p. único; 2.0 VI; 

6.0 ; 23; 28 § 2.0
; Dec. 25/91 , art. 4.0 p. 

único; Dec. 23/91, art. 4.0 § 2.º; Port. 
239/Funai, Il 6 

usucapiao L. 6.001173, art. 38 
usufruto L. 6.001/73, arts. 24 e § 1.0

; 40 
II 

usufruto exclusivo L . 6.001173, arts. 2.0 

IX; 22; 39 Il 
utensílios domésticos L. 6.001173, art. 

4111 

valores espirituais Conv. 169, art. 5.0 a 

valores religiosos Conv. 107, art. 4. 0 a; 
Conv. 169, art. 5.0 a 

valores sociais Conv. 169, art. 5.0 a 

vida política Dec. 23/91, art. 3.º 1 

vida social Dec. 23/91, art. 3.0 1 
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"Todos os seres humanos tem o direitQ de buscar 
o progresso material e o desenvolvimento espiritual 
dentro da liberdade e dignidade e com seguran<;a 
econ6mica e oportunidades iguais." 
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