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-APRESENTAÇAO 
Esta publicação é uma primeira experiência da Assessoria Jurídica do 

Cimi no sentido de tomar mais acessfvel à compreensão das nações indfgenas 
e dos setores que apóiam suas lutas, principalmente os membros do Cimi, o 
tratamento do governo sobre a demarcação das terras indfgenas. 

Nossa pretensão, ao elaborar este subsídio, foi desnudar a orientação 
polftica das normas legais que dispõem sobre o processo administrativo para 
demarcação das terras indígenas. 

A premência e a carência de subsídios desta natureza para ajudar na 
luta dos povos indfgenas são fatores que nos compeliram a tentar superar 
inúmeros obstáculos de ordem didático-pedagógica, mesmo sem o necessário 
acompanhamento técnico. 

Mesmo assim, acreditamos que as ilustrações de Itamar contribuem 
em muito para a eventual repercussão favorável que este trabalho venha a ter. 

Temos ciência das dificuldades que este material enfrentará na sua 
aplicação, tendo em vista a tradição oral, a diversidade étnica, cultural e a va
riedade lingüística das nações indfgenas. 

Em contrapartida, sugerimos a todos que venham a utilizar este subsf
dio que procurem gravar em fita cassete o texto traduzido na língua de ca
da nação, utilizando, para isso, os conhecimentos dos professores do 
próprio povo e de outros membros das comunidades. 

Desde já nos colocamos à disposição, com muito interesse, para con
tribuir na superação de eventuais problemas observados na aplicação deste 
subsídio, bem como aguardamos todas as considerações críticas que os usuá
rios deste material venham a fazer. 

Por fim, agradecemos a colaboração de Luís Gouveia de Paula, Eunice 
Dias de Paula, Eduardo Leão e Benedito Prezia, por suas observações crfticas 
e incentivo. 

Brasflia, maio de 1989 

Paulo Machado Guimarães 
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A CONSTITUIÇÃO PROTEGE OS 
POVOS INDÍGENAS 
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Os povos indígenas somente podem ~breviver se as terras ocupadas 
por eles e o seu modo de vida forem respeitados. 

Aqui, vamos tentar compreender o que o governo tem feito em relação 
às terras indígenas. 

Cada nação indígena tem um modo próprio de viver. de se organizar. 
Cada nação indígena fala uma língua, tem um jeito de trabalhar, de fazer sua 
aldeia. 

A organização do Brasil é tratada em um documento chamado Consti
tuição. Em 1967 foi feita uma Constituição, modificada em 1969. Essa Consti
tuição mandava que fossem escritas outras leis para ''incorporar os índios à 
comunhão naciOnal". 



Isso quer dizer que os índios deviam passar a viver como as pessoas 
não-índias. As riquezas existentes nas terras indígenas deviam ser utilizadas 
pelos índios de maneira que os não-índios quisessem. Aos poucos os índios iam 
deixando de ser índios. 

Mas essa orientação da Constituição acabou. Agora a nova Constitui
ção do Brasil determina que seja respeitada e protegida a organização social, os 
costumes, as línguas, as crenças e as tradições dos povos indígenas. 
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A Constituição atual também reconhece os direitos dos povos indígenas 
sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Ela própria explica o que são ter
ras tradicionalmente ocupadas pelos índios: 

- as terras que os povos indígenas ocupam permanentemente; 
- as terras que os povos indígenas precisam para atividades produti-

vas, como suas roças; 
- as terras necessárias para a preservação dos rios, florestas e outros 

recursos naturais que os fudios precisam para viver; 
- as terras que os povos indígenas precisam para aumentar sua popula

ção e viver de acordo com seus costumes e tradições. 
A Constituição também garante a eles a posse permanente de suas ter

ras. Isso quer dizer que, enquanto um povo existir, somente ele pode ocupar 
suas terras. E somente ele pode aproveitar as riquezas naturais existentes no 
solo, nos rios e nos lagos, como a madeira e o peixe. 
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OQUEéADEMARCAÇÃODA 
TERRA INDÍGENA 
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A garantia do território ocupado pelos índios é o primeiro passo para 
que as nações indígenas possam existir. 

Por isso, é importante que a comunidade fiscalize todo tempo a sua ter
ra para que ela não seja invadida. Também é importante o policiamento da área 
pelo governo. 

Mas ainda existe uma outra mxlida necessária. 
Toda nação indígena conhece os limites de sua terra, sabe onde ela 

começa e onde ela termina. Mas as pessoas que não fazem parte da comunidade 
não conhecem esses limites. Por isso, é preciso tornar os limites das terras ocu
padas pelos povos indígenas conhecidos por todas as pessoas. 

Para isso acontecer são colocados marcos em vários lugares dos limites 
da terra indígena. Isto é demarcar a terra. Assim, demarcar terra indígena é dei
xar claro quais são os limites da terra ocupada por um povo. 
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No Brasil, a demarcação das terras indígenas é feita pelo governo fede
ral, através da Funai (Fundação Nacional do Índio). A Funai é o órgão do go
verno responsável pelos assuntos ligados aos índios. É o órgão responsável 
pela política indigenista do governo e pela assistência aos índios. 

É o governo quem admjnistra o país. Por isso a demarcação das terras 
indígenas chama-se demarcação administrativa. 

Todas as providências que o governo toma para a demarcação de uma 
terra indígena são conhecidas como processo. 

Aqui tentaremos explicar como é o atual processo administrativo para 
demarcação de terra indígena. 
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A DEMARCAÇÃO SEGUNDO O 
DECRETO N° 76.999/76 



CONGRESSO NACIONAL 
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A Constituição não é a única lei existente no país. Existem outros do
cumentos feitos pelos deputados e senadores do Congresso Nacional que tratam 
de vários assuntos. 

O documento que trata da situação dos índios no Brasil é a lei conheci
da como Estatuto do Índio. 

Depois de ter sido aprovado pelo Congresso Nacional, o Estatuto do 
Índio foi assinado no dia 19 de dezembro de 1973 pelo Presidente da Repúbli
ca. Na época, o Presidente da República era o general Emflio Garrastazu Médi
ci. O general deu o número 6.001 ao Estatuto do Índio e mandou que ele fosse 
publicado para que todas as pessoas conhecessem e cumprissem o que estava 
escrito. 

O Estatuto do Índio e a Lei n2 6 .001 de 19 de dezembro de 1973 são a 
mesma cmsa. 

PALÁCIO DO PLANALTO 
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A Lei 6.001 tem 68 partes. Cada parte é chamada de artigo. 
O Artigo 19 da Lei 6.001 manda que as terras indígenas sejam demar

cadas por iniciativa e sob orientação da Funai. Só que a Funai tem de seguir as 
regras definidas pelo Presidente da República em um Decreto que fala sobre 
demarcação de terra indígena. 

Mas esse Decreto do Presidente só ficou pronto em 1976, três anos de
pois que o Estatuto do Índio foi feito. Ele também foi preparado no governo do 
general Garrastazu Médici e recebeu o n2 76.999n6. 

O Decreto 76.999176 fixou normas para orientar o processo adminis
trativo para demarcação das terras indígenas. 
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O Decreto 76.999176 teve validade até o mês de fevereiro de 1983. Pa
ra demarcar uma terra indígena nesse período, eram necessárias as seguintes 
providências: 

O presidente da Funai fonnava um Grupo de Trabalho para identificar 
a área ocupada por um povo indígena. Esse Grupo de Trabalho preparava um 
relatório do seu trabalho indicando os limites das terras ocupadas por aquele 
povo. 

Esse relatório era apresentado ao presidente da Funai para aprovação. 
Depois de aprová-lo, o presidente declarava as terras de ocupação do povo in
dígena que o relatório indicava. Em seguida, determinava que a terra fosse de
marcada conforme os lirrútes defmidos pelo Grupo de Trabalho. 

A declaração dos limites e a determinação para que a terra fosse de
marcada eram feitas em documento do presidente da Funai chamado portaria. 
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Após a demarcação da área, o processo administrativo era enviado para 
o Presidente da República. Em nome do governo do Brasil, o Presidente con
firmava que aquelas terras eram ocupadas pelo povo indígena indicado. Esse 
ato do Presidente homologava a demarcação feita. 

Mas acontecia também de haver outros interessados nas terras identifi
cadas. Eram invasores, empresas e até mesmo políticos da região, que se mobi
lizavam para impedir que o presidente da Funai aprovasse o relatório do Grupo 
de Trabalho. Às vezes, eles queriam que o Grupo de Trabalho modificasse o 
seu relatório, reduzindo o tamanho da área índigena. 

Quando isso acontecia, o andamento do processo era paralisado, e o 
governo dizia que eram necessários novos estudos. Nesse caso, a demarcação 
só voltava a ser feita depois de muita pressão organizada dos índios. 

Nessa época, os presidentes do Brasil foram os generais Médici, Geisel 
e Figueiredo, que não demarcaram as terras indígenas que precisavam ser de
marcadas. Eles também reduziram os limites de várias áreas, por pressão de fa
zendeiros, madeireiros e mineradoras. 
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O DECRETO No 88.118/83 MUDA A 
MANEIRA DE DEMARCAR 
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O governo do general Figueiredo começou no dia 15 de março de 1979 
e ternúnou no dia 15 de março de 1985. Nesse período, os conflitos pela posse 
da terra aumentaram bastante. Muitas pessoas não tinham, como ainda não têm, 
terra para trabalhar, plantar e morar. Por outro lado, poucas pessoas tinham, 
como continuam tendo, muita terra. 

O governo começou a ficar com medo de que os conflitos pudessem 
provocar a perda da terra por aquelas poucas pessoas. Por isso, ele mudou o 
tratamento que estava dando ao assunto. Ele passou a considerar o problema da 
distribuição da terra como um problema de segurança nacional. 

Por isso, foi criado o Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiá
rios, o Meaf. O responsável pelo Meaf era o general Danilo Venturini, que 
também era secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional. 



,-... 
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GENt=RAL DANILO VENTURINI 
SECRET ÁRIO·GEAAL DO CONSELHO 

DE SEGURANÇA NACIONAL 
E MINISTRO EXTRAORDINÁRIO 

PARA ASSuNTOS FUNDIÁRIOS-MEAF PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
JOÃO BATISTA FIGUEIREDO 
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O resultado da nova política do governo para o problema da terra foi 
também a mudança das regras que orientavam o processo administrativo para 
demarcação das terras indígenas. 

No dia 23 de fevereiro de 1983, o Presidente da República publicou o 
Decreto n2 88.118/83. Esse Decreto substituiu o Decreto n2 76.999176, que 
deixou de existir. 

Essa mudança foi feita apenas para que os militares da Secretaria-Geral 
do Conselho de Segurança Nacional pudessem participar das decisões sobre os 
limites das terras indígenas que estavam sendo demarcadas. Esses militares tra
balhavam também no Meaf. 



AL DANILO VENTURINI 



32 

O Decreto n~ 88.118/83 dificultou ainda mais a demarcação das terras 
indígenas. Com as novas regras eram necessárias as seguintes providênciali para 
demarcar uma área: 

A Funai identificava os limites da terra ocupada por um povo. Depois 
apresenta v a a proposta de demarcação ao Grupo de Trabalho Intemúnisterial 
(GTl), conhecido como Grupão. 

O Grupão era fonnado por um representante da Funai, um do Ministé
rio do lnterior. um do Meaf e por representantes de outros órgãos do governo 
federal e estaduais convidados pelos membros do GTI. 

Esse Grupo de Trabalho dava uma opinião, um parecer, sobre a pro
posta. de limites da área a ser demarcada apresentada pela Funai. 

Depms o ministro do Interior e o ministro extraordinário para Assun
tos Fundiários decidiam quais os limites da terra que seriam demarcados. EJes 
podiam concordar ou não com a proposta da Funai. 

Só então que eram declarados os limites da terra indígena e determina
do que ela fosse demarcada pela Funai. Isso era feito pelo Presidente da Repú
blica, através de Wll decreto. 



JURANDIR MARCOS DA FONSECA 
PRESIDENTE DA FUNAI 

GENERAL DANILO VENTURINI 

MEAF 

CORONEL MARIO ANDREAZZA 

GRUPO DE TRABALHO INTERMINIST!:RIAL 

"'"'"'n·ML JOÃO BAnSTA 
FIGUEIREDO 
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A Lei 6.001, que é o Estatuto do Índio, detennina até hoje que a de
marcação das terras indígenas deve ser feita sob a orientação da Funai. 

Mas o Decreto 88.118/83 acabou com o poder de orientação da Funai 
na demarcação das terras indígenas. Para conseguir isso, o governo tomou as 
seguintes medidas: 

1!! - incluiu a Funai no Grupo de Trabalho Intenninisterial, o Grupão. 
Isso fez com que a Funai tivesse o mesmo poder que os outros órgãos do Gru-
po; 

2~ - retirou a Funai da fase em que os ministros decidiam os limites a 
serem demarcados. 

Isso não podia acontecer. As leis são mais importantes que os decretos. 
Por isso os decretos precisam respeitar o que as leis detenninam. Se não for as
sim, o Presidente da República estará elaborando leis. E isso só pode ser feito 
pelo Congresso Nacional. 

Como o Decreto 88.1 l 8/83 ia contra o que dizia o Estatuto do Índio e 
a Constituição, várias lideranças indígenas resolveram falar com o Procurador 
da República. As lideranças pediram ao Procurador que ele solicitasse ao Su
premo Tribunal Federal (STF) a declaração de que o Decreto 88.118/83 não 
tinha validade. Na época, o Procurador Geral da República se chamava Inocên
cio Mártires Coelho. 

Mas o Procurador disse que o Decreto não tinha problema algum. Por 
isso ele não atenderia o pedido das lideranças. 

Assim, o Decreto 88.118/83 continou a ser aplicado. E a Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacional pôde exercer seu poder na demarca
ção das terras indígenas. Ficou dessa maneira apesar dos protestos da~ lideran
ças e de entidades de apoio ao índio. 





OS MILITARES VOLTAM A TRATAR 
DA DEMARCAÇÃO 
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O governo do general João Batista Figueiredo terminou no dia 15 de 
março de 1985. Nessa data também chegou ao fim o Ministério Extraordinário 
para Assuntos Fundiários, o Meaf. 

O governo federal passou a ser presidido por José Sarney, que criou 
outro ministério para tratar das questões da terra. Esse ministério recebeu o 
nome de Mirad, que quer dizer Ministério da Reforma e do Desenvolvimento 
Agrário. 

Com o novo ministério, a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional deixou de tratar das questões de terra. Ele também deixou de opinar 
sobre a demarcação das terras indígenas. 



F MIRA 

39 



40 

Os militares da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional 
não gostaram de ficar de fora das decisões sobre as demarcações das terras in
dígenas. Nesse governo, o secretário-geral do Conselho já era o general Rubens 
Bayma Denys. 

Enquanto isso, aumentavam os conflitos nas terras indígenas, e poucas 
áreas eram demarcadas. O governo somente demarcava alguma área quando: 

l ~ - os bancos internacionais pressionavam. Esses bancos, como o 
Banco Mundial (Bird) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (Bid), 
emprestam dinheiro para o governo brasileiro construir estradas, usinas hidre
létricas e outros projetos; 

2~ - quando os conflitos entre os povos indígenas e os invasores de 
suas terras aumentavam muito. 

O governo do Presidente José Sarney completou um ano e nada tinha 
mudado para os povos indígenas. 



PRESIDENTE DA REPÚBUCA JOS~ SARNEY 
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Nessa época, os processos administrativos de demarcação das terras in
dígenas andavam bem até chegarem no Ministério do Interior. De lá eles não 
saíam mais. 

O ministro do Interior dizia que os processos estavam com muitos pro
blemas técnicos. 

Haviam ainda os processos administrativos que chegavam na Presidên
cia da República e de lá também não saíam. Nesse caso, era porque a Secreta
ria-Geral do Conselho de Segurança Nacional não permitia que os processos 
fossem concluídos. 

Foi o que aconteceu, por exemplo, com os processos de demarcação 
das terras habitadas pelo povo Tikuna. Os processos foram para a Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacional em 1985 e ainda continuam lá. Na 
verdade, eles estão na Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional, aSa
den. É que em setembro de 1988, a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional foi transformada pelo Presidente da República em Saden. 

A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional dizia que as 
áreas indígenas localizadas na faixa de fronteira e aquelas consideradas grandes 
não podiam ser demarcadas. A faixa de fronteira atinge um trecho de terra for
mado por 150 quilômetros de largura na divisa do Brasil com outros países. 

Mas nenhuma lei brasileira afirma que as áreas localizadas na faixa de 
fronteira e as áreas maiores não podem ser demarcadas. Além disso, nenhuma 
lei brasileira permite a participação da Secretaria-Geral do Conselho de Segu
rança Nacional na demarcação das terras indígenas. 



SECRETÁRIO-GERAL DO CONSELHO DE SEGURANÇA NACIONAL 
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No ano de 1986 começou-se a compreender porque as terras indígenas 
no Brasil não estavam sendo demarcadas. Compreendeu-se também porque o 
órgão de segurança estava novamente se intrometendo na questão indígena. 

No dia 19 de junho de 1985, o Presidente José Sarney autorizou a for
mação de um Grupo de Trabalho Intenninisterial para elaborar um projeto para 
o desenvolvimento e segurança da região ao norte das calhas dos rios Solimões 
e Amazonas. O Grupo foi fonnado a pedido da Secretaria-Geral do Conselho 
de Segurança Nacional, e o projeto recebeu o nome de Calha Norte. 

No mês de dezembro daquele mesmo ano o Presidente Sarney autorizou 
a execução do Projeto. 

Um dos principais objetivos do ·Projeto Calha Norte é a ocupação eco
nômica da região. O projeto também quer garantir que os militares ocupem ain
da mais a fronteira do Brasil. O Projeto Calha Norte seria iniciado nas seis re
giões assinaladas no mapa ao lado. Essas regiões são habitadas por muitas na
ções indígenas. 

Para conseguir seus objetivos, o projeto diz qte a política indigenista do 
governo tem que seguir as suas orientações, ou seja, as orientações do próprio 
Projeto Calha Norte. 

O resultado disso é que as ações da Funai passaram a ser determinadas 
pela Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional. Assim, o órgão de 
segurança voltou a se envolver com a questão indígena. 
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Áreas de atuaçao prioritárias : 

1- ALTOSOLIMÕES 

2- ALTORIONEGRO 

3 - VANOMAMI - NORTE DE RORAIMA 

4 - LESTE DE RORAIMA 

5 - TUMUCUMAOUE 

6 - NORTE DO ESTADO DO AMAPA 
(ANTIGO TERRITÓRIO) 

FUNAI 
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O GOVERNO DIFICULTA MAIS AINDA 
A DEMARCAÇÃO 
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No ano de 1986 foi iniciada a execução do Projeto Calha Norte. Mas 
as terras indígenas continuavam sem demarcação. 

O governo não demarcava as terras porque os militares não sabiam co
mo demarcá-las de acordo com ''critérios razoáveis". O próprio general Bayma 
Denys explicou o que eram os "critérios razoáveis": era demarcar as terras in
dígenas de maneira que não fosse prejudicada a entrada de empresas madeirei
ras e mineradoras na região ocupada por povos indígenas. 

Nessa época, a Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional já 
estudava uma maneira de demarcar as terras indígenas como colônias agrícolas 
indígenas. 

O resultado desse estudo foi a mudança das regras que orientavam a 
demarcação das terras indígenas. Essas mudanças foram feitas no dia 23 de se
tembro de 1987 pelo Presidente José Sarney, através dos Decretos n.os 94.945 
e 94.946. 

O Decreto n2 94.945/87 trata do processo administrativo para demarca
ção das terras indígenas. Esse decreto é o documento que informa o que tem de 
ser feito para que uma terra indígena seja demarcada. 

As regras para demarcação tratadas no Decreto 94.945/87 estão sendo 
aplicadas pelo governo até hoje. Para entender melhor essas regras, vamos di
vidir o processo administrativo de demarcação em quatro fases. 

Primeira fase 

Essa fase inicia o processo administrativo para demarcação. É obriga
ção do governo tomar a iniciativa e iniciar a demarcação. 

Sabendo da existência de um povo, o presidente da Funai deve formar 
uma equipe técnica para identificar o povo indígena e os limites da terra ocupa
da tradicionalmente por ele. Essa equipe é formada por: 

- um antropólogo, sertanista ou indigenista da Funai. Essa pessoa será 
o coordenador da equipe; 

- um representante do Mirad (como o Mirad foi extinto, o represen
tante será do Ministério da Agricultura); 

- um representante do órgão fundiário do Estado onde se localiza a 
terra indígena; 

- e um representante da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança 
Nacional quando a área for localizada na faixa de fronteira (como o 
órgão foi extinto, o representante deverá ser da Saden, a Secretaria 
de Assessoramento da Defesa Nacional). 
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Segunda fase 

Nessa fase do processo administrativo, a Funai define a proposta que 
apresentará ao Grupo de Trabalho Interministerial . A proposta é preparada com 
base no relatório da equipe técnica. Para prepará-la a Funai deve levar em 
conta: 

- a antiguidade da ocupação indígena, ou seja, o tempo que um povo 
indígena ocupa suas terras; 

- a existência de benfeitorias, povoados e projetos oficiais; 
- a situação atual da área. 
É necessário ter cuidado com esses aspectos que a Funai precisa consi

derar. Eles podem ser usados para justificar a redução dos limites de uma área 
indígena. Foi o que ocorreu, por exemplo, com a terra ocupada pelo povo Poti
guara, na Paraíba, em 1983. 

A terra potiguara estava invadida por uma usina de álcool. Ela invadiu 
a terra para plantar cana-de-açúcar. Com o apoio da Secretaria-Geral do Con
selho de Segurança Nacional, a parte da terra potiguara invadida pela usina fi
cou de fora da demarcação. 

É comum os invasores das terras indígenas ou outras pessoas que que
rem ver a área reduzida prejudicarem os trabalhos da equipe técnica na primeira 
fase. Mas é nessa segunda fase que as pressões contra a demarcação aparecem 
com mais força. As pressões são feitas para que a Funai não apresente o pro
cesso administrativo ao Grupo de Trabalho Intenninisterial. Outras vezes, ela é 
feita para que a Funai apresente uma proposta com os limites da área reduzidos, 
como ocorreu na Paratba com os Potiguara. 

Mas os povos indígenas também podem e devem acompanhar o anda
mento do processo administrativo. Isso deve ser feito para fiscalizar e pressio
nar os órgãos do governo a agirem corretamente na demarcação. 



IRIS PEDRO DE OLIVEIRA -PRESIDENTE DA FUNAI 
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Terceira fase 

Nessa fase, a proposta da Funai sobre os limites da terra a ser demarca
da deve ser analisada pelo Grupo de Trabalho Intenninisterial (Gll), o Grupão. 

O Grupão continua com a obrigação de dar uma opinião final, ou seja, 
um parecer conclusivo, sobre a proposta apresentada pela Funai. 

· Mas depois de estudar a proposJ.a da Funai, o Grupo de Trabalho pode 
sugerir o reestudo dos limites da área. E que o Decreto 94.945/87 diz que isso 
pode ser feito para levar em conta ..... o interesse público, os interesses indíge
nas, os problemas sociais e outros". 

Essa possibilidade de mudar a proposta de delimitação deve ser pensada 
com atenção. Por um lado, ela permite aos povos indígenas pressionar o GTI 
para mudar alguma proposta apresentada pela Funai que reduziu os linútes de 
uma terra indígena. Mas, por outro lado, a invasão da área também pode forçar 
o reestudo dos limites propostos. 

Assim. é importante que as nações indígenas acompanhem os trabalhos 
do Grupão para não serem surpreendidas. 

O Grupo de Trabalho Intenninisterial é fonnado por: 
- dois representantes do Ministério do Interior. Um deles será o coor

denador do Grupo; 
- um representante do Ministério da Agricultura. Antes, essa pessoa 

representava o Mirad~ 
- um representante da Saden, que substituiu a Secretaria-Geral do 

Conselho de Segurança Nacional: 
- um representante da Funai~ 
- um representante do lncra; 
- e um representante do órgão fundiário do Estado onde a área indíge-

na se localiza. 
O coordenador do Grupo poderá convidar representantes de outros ór

gãos federais ou estaduais para participarem da reunião do GTI. 
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Quarta fase 

Nessa fase, os ministros do Interior, da Agricultura e o secretário-geral 
da Saden decidem quais serão os limites da terra a ser demarcada. Depois, eles 
declaram esses limites através de uma portaria interministerial e mandam que a 
Funai faça a demarcação. 

A participação da Saden nessa fase só ocorre quando a área indígena 
estiver localizada na faixa de fronteira. 



MINISTRO DO INTERIOR JOÃO ALVES FILHO MINISTRO DA REFORMA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 
LEOPOLDO BESSONI 

QUANDO ÁREA LOCALIZADA EM FAIXA DE FRONTEIRA 

SECRETÁRIO-GERAL DA SEGURANÇA NACIONAL 
GENERAL-DE-BRIGADA RUBEM BAYMA DENYS 
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Depois que a portaria interministeriaJ é publicada, o presidente da Fu
nai detennina que os técnicos façam as picadas nos limites da terra e que os 
marcos sejam colocados nos pontos indicados na portaria. Esse trabalho pode 
ser feito por uma empresa ou pelo serviço geográfico do Exército. A própria 
comunidade indígena, ajudada por um técnico agrimensor, também poderia fa
zer este trabaJho. 

Só então é que a Funai encaminha ao Presidente da República relatório 
dos trabalhos da demarcação. Isso é feito através do ministro do Interior. 

Depois de confirmado que os marcos foram colocados nos limites indi
cados, o Presidente da República assina o decreto de homologação da área. 
Com esse decreto, o Presidente da República confmna a demarcação adminis
trativa feita pela Funai, ou seja, homologa a demarcação administrativa. 

Depois que a terra é homologada, a Funai encaminha as informações 
sobre a demarcação para o Serviço de Patrimônio da União, o SPU. Isso é feito 
para que as terras indígenas demarcadas sejam registradas. O SPU é um órgão 
do governo que controla todas as propriedades da União, como as terras indí
genas. 

O último passo é o registro da terra indígena demarcada no cartório de 
imóveis do município onde a área está localizada. Esse registro é importante 
para que todas as pessoas conheçam os limites da terra demarcada. É nos cartó
rios de imóveis que todos os lotes de terra são registrados, indicando o pro
prietário e os seus limites. 



PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

,~~ 

~~·~~ w 



O DECRETO N° 94.946/87 CRIA DOIS 
TIPOS DE TERRA INDÍGENA 
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O segundo decreto do Presidente José Sarney é o de n2 94.946. Ele 
também foi publicado no dia 23 de setembro de 1987 no Diário Oficial da 
União. 

Com esse decreto, o governo criou dois tipos de terra indígena: 
- as áreas indígenas~ 
- e as colônias indígenas. 
Esse Decreto diz que as terras ocupadas por índios aculturados ou em 

adiantado processo de aculturação devem ser demarcadas como colônias indí
genas. Já as terras ocupadas por índios não aculturados ou em recente processo 
de aculturação devem ser demarcadas como áreas indígenas. 

Nas colônias indígenas a Funai deve coordenar as atividades dos ór
gãos do governo que estão na área. Esses órgãos devem realizar projetos de de
senvolvimento e de integração dos índios. Nas áreas indígenas a Funai deve dar 
assistência sem prejudicar a cultura e as tradições indígenas. 

De acordo com informações de alguns funcionários da Saden, o gover
no pretende fazer uma investigação nas terras habitadas por índios considerados 
aculturados para saber o que a t~rra pode produzir mais. O objetivo é saber se o 
melhor é explorar minério ou madeira. criar gado, galinha, porco ou cabrito, 
plantar arroz, feijão ou soja, ou então extrair borracha. 

Com o resultado das investigações, o governo prepararia um programa 
para os índios que moram na área trabalharem na atividade escolhida. A terra 
seria demarcada como colônia indígena. 



EMBRAPA 
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Para saber se o governo demarcará uma terra indígena como colônia ou 
área indígena, é preciso ver se os índios que ocupam essa terra serão conside
rados aculturados ou não. O Decreto 94.946 afmna que a Funai é quem deve 
dizer como identificar os índios aculturados e os não aculturados. 

A Portaria n2 1.098, do presidente da Funai, indicou os critérios para 
identificar os índios aculturados. Os critérios são os seguintes: 



- capacidade dos índios de absorverem assistência da mesma na
tureza daquela prestada à população não-índigena regional. Isso 
quer dizer que os fudios que recebem assistência médica em um 
posto de saúde pública, em hospital do Inamps, ou através de convê
nio com o Funrural, serão considerados aculturados pelo governo. 
Não importa para o governo que o Estatuto do Índio garanta assis
tência médica a todos os povos indígenas, sem distinção entre índios 
integrados ou não incorporados à sociedade não-índia. 

- condições de operação de processos de acumulação e capacidade 
de entender os mecanismos da economia de troca. Isso quer dizer 
que os membros da comunidade que vendem na cidade sua produção 
de farinha ou artesanato serão considerados aculturados pelo gover
no. 
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- grau de domínio da língua portuguesa. Qualquer índio que souber 
falar e escrever em português será considerado aculturado. 

- grau de dependência de bens e serviços oferecidos pela sociedade 
nacional. Isso quer dizer que a comunidade que usa panelas de alu
mínio, facão, calça, camisa, sapato e outros produtos da sociedade 
não-indígena poderá ser considerada aculturada. Ou pelo menos em 
adiantado processo de aculturação. 

- domínio de prorlSsão e capacidade de desenvolver atividades 
produtivas. Todo índio habilitado para dirigir carro, que aprender 
algum ofício, que for enfenneiro ou professor bilíngüe também pode
rá ser considerado aculturado. Parece que para a Funai as comunida
des indígenas não produzem nada. Para ela, só as atividades dos 
não-índios é que são produção. 



- outras situações que demonstrem claramente a condição da co
munidade indígena. Aqui, a Funai não apresenta nenhum critério. 
Mas isso não é bom, porque ela pode incluir qualquer coisa que ca
racteriza, para ela, um índio aculturado. 

Assim, o governo só não considera como aculturados ou em adiantado 
estágio de aculturação os índios sem contato algum com a sociedade brasileira. 
Ou seja, os povos indígenas isolados. 

Os membros dos povos que mantém algum tipo de contato com a so
ciedade não-indígena podem ser facilmente considerados aculturados. 

o 

65 



O GOVERNO NÃO RESPEITA 
A CONSTITUIÇÃO 
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O objetivo do governo com os dois decretos, principalmente o de n2 
94.946/87. é incorporar os índios à sociedade brasileira o mais rápido possível. 
Se isso acontecer, os índios não utilizarão mais toda a sua terra como faziam 
antes e pessoas não-índias e empresas poderão ocupá-la. 

É importante lembrar que o governo, com a ajuda de vários parlamenta
res, tentou colocar na nova Constituição essa divisão entre índios aculturados e 
não-aculturados. Na idéia do governo e desses parlamentares somente os índios 
não-aculturados teriam direitos como índios. 

Mas com a grande pressão dos povos indígenas, a Constituinte não 
aprovou isso. Ao contrário, a Constituição manda que a organização social, os 
costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas sejam respeitados e 
protegidos. Não importa se o povo está em contato com a sociedade não-índia 
há pouco ou muito tempo. 



D 
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Com a invenção da colônia e da área indígena, a intenção do governo é 
fazer uma divisão interna nas terras indígenas quando for demarcá-las. As ter
ras que não forem demarcadas como colônia ou área indígena serão demarcadas 
como floresta nacional ou parque nacional. 

Nas terras indígenas demarcadas como floresta nacional (FLONA) ou 
parque nacional, o governo diz que os índios têm o direito preferencial sobre as 
riquezas naturais existentes nessas terras. Isso quer dizer que os povos indíge
nas poderão usufruir das riquezas existentes no solo, nos rios e nos lagos de 
suas terras em primeiro lugar. Mas depois pessoas não-índias também poderão 
explorar essas riquezas. 

Com a palavra preferencial, o governo criou uma maneira de permi
tir que empresas mineradoras, madeireiras e os fazendeiros explorem as rique
zas das terras indígenas. 

Mas os povos indígenas têm garantido na Constituição Federal o direito 
exclusivo sobre as riquezas naturais que existem no solo, nos rios e nos lagos 
das terras que tradicionalmente ocupam. Isso quer dizer que somente as nações 
indígenas podem usar as riquezas existentes em suas terras. 

Só que apenas as áreas indígenas e as colônias indígenas estão sendo 
consideradas como terras indígenas. O restante está sendo considerado como 
floresta nacional ou parque nacional. 



O governo faz isso para pennitir que a parte demarcada como FLONA 
seja utilizada por empresas e pessoas não-índias. 

Nas áreas indígenas, os índios terão sua cultura e tradições mais prote
gidas. Pelo menos enquanto não forem considerados aculturados. 

Nas colônias indígenas, o governo promete ajuda para o "desenvolvi
mento" dos índios. Agindo assim. o governo quer concentrar os índios em par
tes das terras indígenas tradicionais demarcadas como áreas ou colônias indíge
nas. O restante das terras é demarcado como florestas nacionais ou parques na
cionais para pennitir a exploração das riquezas por outras pessoas. 

Nas regiões do Norte do Amazonas e Roraima, do alto rio Negro 
(AM) e no Acre e Sul do Amazonas, o governo federal está demarcando as ter
ras indígenas dividindo-as em colônias indígenas, áreas indígenas, florestas na
cionais e parques nacionais. 
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O caso mais sério é o de Roraima, onde habitam os Yanomami, que 
têm pouco contato com a sociedade brasileira. Primeiro o governo aflnnou que 
esse povo ocupava 8.537.81 O hectares de terra. Depois, mudou sua opinião. 
Através de uma outra portaria intenninisterial dividiu o território yanomami em 
19 áreas indígenas e criou duas florestas nacionais e um parque, como pode ser 
observado no mapa ao lado. 

Com isso, o governo declarou de ocupação dos Y anomami apenas 
24,5% do seu território tradicional. 

O território yanomami está invadido por milhares de garimpeiros e por 
empresas de mineração. Com essa decisão do governo, os Y anomami estão 
ameaçados de morte. 
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Na região do alto rio Negro, o governo também resolveu declarar de 
ocupação indígena somente partes do território tradicionalmente ocupado por 
16 povos. 

Os povos que ocupam esta região são: Baré, Desana, Arapaso, Baniwa, 
Tukano, Coripasso, Tuyuka, Wanana, Pira-Tapuia, Juriti-Tapuia, Miriti-Tapuia, 
Kobewa, Maku, Tariana, Warekena e Kuripako. 

As colônias indígenas e a área indígena assinaladas no mapa ao lado 
são as partes do território declaradas pelo governo de ocupação daqueles po-
vos. 

Dessa forma, o governo do Presidente José Sarney quer confinar os 16 
povos indígenas em 2.143.300 hectares. Mas eles têm direito a 5.639.600 hec
tares. 

Isso significa que apenas 38% do território tradicional destes povos 
estão sendo demarcados. O restante 62% do território está sendo considerado 
como floresta nacional, onde não-índios poderão explorar suas riquezas. 
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Na região do Acre e Sul do Amazonas, o governo também pretende 
demarcar somente parte do território tradicionalmente ocupado pelos povos 
Apurinã, Y amamadi, Y aminawa, Kaxarari, Kaxinawá e Paumari. 

Perto de 34% das terras desses povos estão sendo deixados de fora da 
demarcação. É que o governo está considerando como florestas nacionais a 
maior parte dessas terras indígenas. 

No mapa da página ao lado não aparece, mas outras três terras indíge
nas, que apesar de não terem tido seus limites reduzidos, também foram demar
cadas como área e colônia indígena. São: a Colônia Indígena do Km 124 da 
BR-317, habitada pelo povo Apurinã; a Área Indígena Boca do Acre, ocupada 
também pelos Apurinã; e a Área Indígena Kaxarari, habitada pelo povo Kaxa-
ran. 

É importante lembrar que os povos indígenas atingidos não concordam 
com esse modo que suas terras foram demarcadas. Por isso, as lideranças desses 
povos estiveram no mês de setembro de 1988 em Brasília. Elas queriam impedir 
que o Grupo de Trabalho Intenninisterial (GTI) desse opinião favorável às pro
postas de limites das áreas do Sul do Amazonas e Acre apresentadas pela Funai 
e pela Saden. 

Mas as lideranças foram impedidas de entrar na sala de reunião. Em 
menos de 45 minutos, o Grupo de Trabalho apreciou todas as áreas e encerrou 
a reunião. 

Depois que a reunião acabou, soube-se por que ela foi feita às pressas 
e sem a presença das lideranças indígenas. É que o governo brasileiro precisa
va apresentar o resultado da reunião ao Banco lnteramericano de Desenvolvi
mento (BID). 

A idéia do governo era provar ao Banco que as terras indígenas esta
vam sendo demarcadas e protegidas. Dessa maneira, o Banco daria ao governo 
brasileiro um empréstimo de muito dinheiro para terminar de construir a estrada 
BR-364. Essa estrada vai atravessar o Estado do Acre. 

Como essa estrada vai mudar muito a região, o governo preparou o 
Programa para Proteção do Meio Ambiente e das Comunidades Indígenas, o 
PMACI. Isso foi feito por exigência do Banco. 
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Do mesmo jeito que foi feito contra o Decreto n2 88.118/83, lideranças 
Makuxi e Wapixana pediram ao Procurador Geral da República que solicitasse 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) a declaração de que os Decretos 
n.os 94.945 e 94.946 são contrários à Constituição Federal. Isso foi feito no 
mês de setembro de 1987 e nessa época o Procurador Geral da República era 
José Paulo Sepúlveda Pertence. 

Esses dois decretos também vão contra o Estatuto do Índio porque reti
ram o poder da Funai de orientar o processo administrativo para demarcação de 
terra indígena. 

Mas infelizmente o Procurador Geral não encaminhou o pedido das li
deranças Makuxi e Wapixana ao Supremo Tribunal Federal. Ele concordou com 
a opinião de um outro Procurador da República, que lembrou que o Tribunal só 
atenderia o pedido dos índios se os dois decretos fossem diretamente contra a 
Constituição. 

De qualquer forma, esse pedido foi feito na época da Constituição que 
deixou de ter validade no dia 5 de outubro de 1988. Com a nova Constituição, 
pode-se discutir novamente este problema. 

Apesar do procurador Sepúlveda Pertence não ter atendido o pedido 
das lideranças Makuxi e Wapixana, foi ele o primeiro Procurador Geral daRe
pública que deu uma atenção mais séria à defesa dos direitos indígenas. Para is
so, ele designou outros procuradores da República que atuaram bastante nessa 
área. 

Sepúlveda Pertence não é mais o Procurador Geral da República. Mas 
o novo Procurador manteve a orientação de Sepúlveda Pertence e criou a Coor
denadoria de Defesa dos Direitos Indígenas. Ele fez isso para cumprir o que 
determina a nova Constituição. 



PROCURADOR GERAL DA REPÚBUCA JOS~ PAULO SEPULVEDA PERTENCE 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
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A demarcação das terras indígenas é muito importante. 
As nações indígenas têm assegurado os seus direitos sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, mesmo que essas terras não estejam demarcadas. 
Mesmo assim, a demarcação é necessária para que os limites das terras indíge
nas sejam conhecidos por todos. 

Neste livro tentamos demonstrar que na demarcação das terras indíge
nas existem muitos interesses. O modo como o governo vem demarcando essas 
terras tem criado muitos problemas para os povos indígenas. 

Muitas empresas estão apoiando essa maneira do governo demarcar as 
terras indígenas como colônias indígenas, áreas indígenas, florestas e parques 
nacionais. Mas esse modo de demarcar vai contra a Constituição. 



Por isso, propomos que as várias nações indígenas discutam: 
J2 - o que os povos indígenas acham da divisão de suas terras em 

colônias ou áreas indígenas e florestas nacionais; 
22 - por que o governo está demarcando as terras indígenas dessa 

forma; 
32 - como o governo deve demarcar as terras indígenas; 
42 - o que fazer para que as terras indígenas sejam demarcadas de 

forma correta. 
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ARTIGOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL REFERENTES 
À TERRA INDÍGENA 

Artigo 20- São bens da União: 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

Título VIII - Da Ordem Social 
Capítulo VIII - Dos Índios 

Artigo 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, cos
tumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las. proteger e fazer 
respeitar todos os seus bens. 

Parágrafo 12- São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por 
eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produ
tivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a 
seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradições. 

Parágrafo 22 - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios desti
nam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

Parágrafo 32 - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras in
dígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ou
vidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resul
tados da lavra, na forma da lei. 

Parágrafo 42 - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e in
disponíveis, e os direitos sobre elas. imprescritíveis. 

Parágrafo 52- É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas ter
ras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou 
epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do 
País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipóte
se, o retomo imediato logo que cesse o risco. 



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

Parágrafo 7~ - Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 
174, parágrafos 3~ e 4~ (*). 

Artigo 232 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, inter
vindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 

· Os parágrafos 3~ e 4 '! do artigo 174 garantem aos garimpeiros prion dade para a continuação de sua atividade nas áreas onde este
jam atuando; pelo parágrafo do artigo 231 , este dire ito à prioridade não se aplica às tenas ind[genas. 
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ARTIGO 19 DA LEI N~ 6.001, O ESTATUTO DO ÍNDIO, DE 19 DE 
DEZEMBRO DE 1973* 

Artigo 19 - As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do ór
gão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, de 
acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

Parágrafo 12 - A demarcação promovida nos tennos desse artigo, ho
mologada pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do 
Serviço do Patrimônio da União (S.P.U.) e do registro imobiliário da comarca 
da situação das terras. 

Parágrafo 22 - Contra a demarcação processada nos termos deste artigo 
não caberá a concessão do interdito possessório, facultado aos interessados 
contra ela recorrer à ação petitória ou à demarcatória. 

• Publicado no D1ário Oficial da Unilio no dia 21 de dezembro de 1973. 



DECRETO N2 94.945, DE 23 DE SETEMBRO DE 1987* 

Dispõe sobre o processo administrativo de demarcação 
de terras indígenas e dá outras providências. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 81, item Ill, da Constituição, e tendo em vista o disposto no artigo 19, da 
Lei n2 6.001, de 19 de dezembro de 1973, (Estatuto do Índio) 

DECRETA 
Artigo 12 - As terras indígenas, a que se refere o artigo 17 da Lei n2 

6.001 , de 19 de dezembro de 1973, serão administrativamente demarcadas por 
iniciativa e sob a orientação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, de 
acordo com as normas deste decreto. 

Artigo 22 - A demarcação das terras ocupadas ou habitadas pelos indí
genas, a que se refere o artigo 17, item I, da Lei n2 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973, será precedida de reconhecimento e delimitação das áreas. 

Parágrafo 12 - Equipe técnica procederá aos levantamentos e estudos 
sobre a identificação e delimitação das terras de que trata este artigo, sob a co
ordenação da Fundação N acionai do Índio - FUN AI. 

Parágrafo 22- A equipe técnica referida no Parágrafo 12, além do co
ordenador que será um antropólogo, sertanista ou indigenista da FUNAI, com
por-se-á de representantes do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária- INCRA, de órgão fundiário estadual e de outros órgãos federais, es
taduais e municipais, julgados convenientes, a juízo da FUNAI. 

Parágrafo 32 - Quando se tratar de terras ocupadas ou habitadas pelos 
indígenas, localizadas na faixa de fronteira, participará também da composição 
da equipe técnica, prevista no parágrafo anterior, um representante da Secreta
ria-Geral do Conselho de Segurança N acionai. 

Parágrafo 42- A FUNAI, louvando-se nos trabalhos da equipe técnica 
referidos no parágrafo 12 e levando em conta a antiguidade da ocupação indí
gena, a existência de benfeitorias, povoados e projetos oficiais, bem assim a 
situação atual da área respectiva, proporá a sua demarcação. 

Artigo 32 - A proposta da FUNAI será examinada por Grupo de Tra
balho lnterministerial que emitirá parecer conclusivo, submetendo-o à conside-
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ração dos Ministros do Interior, da Reforma e do Desenvolvimento Agrário e, 
quando se tratar de terras na Faixa de Fronteira, também ao Secretário-Geral do 
Conselho de Segurança Nacional. 

Parágrafo 12 - O Grupo de Trabalho lnterministerial a que se refere 
o caput deste artigo será composto de: 

- dois representantes do Ministério do Interior, um dos quais será de
signado pelo Ministro como coordenador do grupo: 

- um representante de cada entidade ou órgãos seguintes: 
- Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário; 
- Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional; 
- Fundação Nacional do Índio; 
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; e 
- Órgão Fundiário Estadual. 

Parágrafo 22- Eventualmente, a critério do coordenador, poderão ser 
convidados representantes de outros órgãos federais ou estaduais para assesso
ramento técnico do Grupo de Trabalho lntenninisterial. 

Parágrafo 32 - Em função do exame procedido e levando em conside
ração o interesse público, os interesses indígenas, os problemas sociais e ou
tros, o Grupo de Trabalho lntenninisterial poderá sugerir o reestudo da área 
proposta. 

Parágrafo 42- O Grupo de Trabalho Interministerial reunir-se-á ordi
nariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, por convocação do seu co
ordenador. 

Parágrafo 52- Aprovada a proposta, os Ministros do Interior, daRe
forma e do Desenvolvimento Agrário e, quando se tratar de terras na Faixa de 
Fronteira, também o Secretário-Geral do Conselho de Segurança Nacional, bai
xarão Portaria Intenninisterial declarando a área como de ocupação indígena e 
estabelecendo seus limites, cuja demarcação far-se-á administrativamente pela 
FUNAI. 

Artigo 42- A demarcação das Terras Indígenas, obedecido o processo 
administrativo deste Decreto, será submetida à homologação do Presidente da 
República. 



Parágrafo único - A FUN AI providenciará o registro da demarcação 
em livro próprio do Serviço do Patrimônio da União e no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de situação das terras, após sua homologação. 

Artigo 52 - A demarcação das áreas reservadas, de que trata o artigo 
26, da Lei n2 6.001, de 19 de dezembro de 1973, far-se-á com base na descri
ção dos limites contidos no ato do Poder Executivo, que as houver estabeleci
do. 

Artigo 62 - A demarcação das terras de domínio das comunidades indí
genas, referidas no artigo 32, da Lei n2 6.001, de 19 de dezembro de 1973, far
se-á com base nos títulos dominiais respectivos. 

Artigo 72- Enquanto não forem concluídos os trabalhos de demarca
ção da totalidade das terras indígenas, não serão objeto de exame as propostas 
de alteração de limites de áreas já demarcadas. 

Artigo 82- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, re
vogados o Decreto n2 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, e demais disposições 
em contrário. 

Brasília, em 23 de setembro de 1987; 1662 da Independência e 992 da 
República. 

JOSÉ SARNEY 
João Alves Filho 
Rubens Bayma Denys 

• Publicado no Diário Oftcial da UnHio no dia 24 de setembro de 1987. 
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DECRETO N2 94.946, DE 23 DE SETEMBRO DE 1987* 

Regulamenta o item I, do artigo 17, da Lei n~ 6.(X)l, 
de 19 de dezembro de 1973. 

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 81, item III, da Constituição. 

DECRETA: 

Artigo 1~.- Para os efeitos do item I, do artigo 17, da Lei n2 6.001, de 
19 de dezembro de 1973, as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a 
que se referem os artigos 4~, IV e 198 da Constituição, classificam-se em: 

I - área indígena, se ocupada ou habitada por silvícolas não acultura
dos, ou em incipiente processo de aculturação; e 

li - colônia indígena, se ocupada ou habitada por índios aculturados ou 
em adiantado processo de aculturação. 

Artigo 22 - Os critérios para avaliação do grau ?e aculturação dos gru
pos indígenas serão fixados pela Fundação Nacional dç Indio. 

Artigo 32- Incumbe à Fundação Nacional do Indio: 
I - quando se tratar de colônia indígena, coordenar as ações dos dife

rentes órgãos governamentais que visem ao desenvolvimento do silvícola e a 
sua integração progressiva; e 

n -quando se tratar de área indígena, promover as ações que se ftze
rem necessárias à assistência aos silvícolas sem causar impactos negativos a sua 
cultura e tradições. 

Artigo 42 - São mantidas as denominações dadas às terras demarcadas, 
homologadas e registradas no Serviço do Patrimônio da União e no Registro de 
Imóveis, até a data de expedição deste Decreto. 

Artigo 52- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Bras11ia, em 23 de setembro de 1987; 1662 da Independência e 992 da 

República. 
JOSÉ SARNEY 
João Alves Filho 

· Publicado no Diário Oficial da União no dia 24 de serembro de 19!!7. 



PORTARIA N~ 1.098, DE 6 DE SETEMBRO DE 1988* 

O Presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), no uso das suas 
atribuições legais e considerando o disposto no Artigo 22 do Decreto n2 
94.946, de 23 de setembro de 1987, resolve: 

Dar nova redação à Portaria PP n2 0520/88, como se segue: 
Artigo 12- Na avaliação do grau de aculturação dos grupos indígenas, 

para os fins de que trata o Decreto n2 94.946 de 23 de setembro de 1987, serão 
levados em conta pela Superintendência Executiva Regional os seguintes crité
nos: 

a)- a capacidade de absorção, por parte dos índios, de uma assistência 
da mesma natureza da prestada aos habitantes regionais não-fudios; 

b) - condições de operação de processos de acumulação e capacidade 
de entender os mecanismos da economia de troca; 

c)- grau de domínio da língua portuguesa; 
d) - grau de dependência de bens e serviços supridos pela sociedade 

nacional; 
e)- domínio de proftssão e capacidade de desenvolver atividades pro

dutivas; 
f) - outras condições que demonstrem claramente a condição da comu

nidade indígena. 
Artigo 22 - O Superintendente Executivo Regional designará Antro

pólogo/Sociológo, Sertanista e/ou Técnico lndigenista para efetuar a avaliação 
proposta, que a encaminhará através de competente laudo. 

Artigo 32 - Compete ao Presidente da Funai homologar a proposta 
apresentada pela Superintendência Executiva Regional, através de ato específi-
co. 

Artigo 42 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

(Of. s/n2 de 22-09-88) 

Romero J ucá Filho 

• Publicado no Diário Oficial da União no dia 23 de setembro de 1988. 
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