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 Panorama do processo constituinte 

Para melhor compreensão do processo constituinte, recomendamos a leitura do documento 
disponível no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da 
Constituição Cidadã  Publicações e Documentos  Panorama do Funcionamento da ANC, no 
seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/publicacoes/panorama_anc 

 
A relação das Comissões Temáticas e das respectivas subcomissões poderá ser consultada no 
Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  Legislação  Portal da Constituição 
Cidadã  Processo Constituinte  Comissões e Subcomissões Temáticas, no seguinte endereço: 
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-
processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes 

Texto promulgado em 5/10/1988 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens.  

      § 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 

sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  

      § 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 

lagos nelas existentes.  

      § 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 

com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-

lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  

      § 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 

sobre elas, imprescritíveis.  

      § 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum 

do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/panorama_anc
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/lista-de-comissoes-e-subcomissoes
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população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 

Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.  

      § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 

objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 

exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 

ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 

contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 

boa-fé.  

      § 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

SUGESTÃO:10585 DT REC:04/06/87 
Entidade:   
   ASSEM. MUNIC. PRÓ-CONSTITUINTE (BARRA DO PIRAÍ,1987) COMITÊ CONSTITUINTE DE 
BARRA DO PIRAÍ - RJ) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE: ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO BRASIL, SAÚDE E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, POLÍTICA URBANA, DIREITOS DO TRABALHADOR, 
REFORMA AGRÁRIA, SISTEMA TRIBUTÁRIO, DÍVIDA EXTERNA, LIBERDADES INDIVIDUAIS 
E DIREITOS DOS ÍNDIOS. 
 
    
SUGESTÃO:10603 DT REC:30/05/87 
Entidade:   
   UNIVER.FEDERAL VIÇOSA-MG CENTRO ACADÊMICO DE BIOLOGIA 
MUNICÍPIO: CEP: 00000 UF: MG) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS SOBRE A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS E SOBRE OS 
DIREITOS HISTÓRICOS DOS ÍNDIOS. 
 
    
SUGESTÃO:10963 DT REC:04/07/87 
Entidade:   
   CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO-NORTE II, BELÉM-PA DOM ERWIN KRAUTLER, 
BISPO DO XINGU-PRESIDENTE MUNICÍPIO: VAL-DE-CÃES (BELEM) CEP : 66000 UF : PA) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS GERAIS SOBRE DIREITOS E GARANTIAS DOS INDIOS. 
 
SUGESTÃO:00114 DT REC:25/03/87 

                                                      
1 O inteiro teor de cada sugestão pode ser consultado no Portal da Câmara dos Deputados  Atividade Legislativa  
Legislação  Portal da Constituição Cidadã  Processo Constituinte  Sugestões dos Constituintes, no seguinte endereço:  
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal 

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/sugestoes-dos-constituintes/sugestoes-dos-constituintes-pagina-principal
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Autor:   
   MENDES BOTELHO (PTB/SP) 
Texto:   
   SUGERE A PESQUISA PARA FINS ECONÔMICOS, A PROSPECÇÃO E A EXPLORAÇÃO DE 
RECURSOS NATURAIS, RENOVÁVEIS OU NÃO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE  EMPRESAS 
INDUSTRIAIS EM TERRAS INDÍGENAS SEJAM CONDICIONADAS AO CUMPRIMENTO DAS 
SEGUINTES EXIGÊNCIAS: CONSULTA À COMUNIDADE INDÍGENA; PRESERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL; REGIME DE EXPLORAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA 
DE CONCESSÃO; PARTICIPAÇÃO DOS ÍNDIOS NOS LUCROS DA EMPRESA; QUE AS 
EMPRESAS NÃO TENHAM VINCULAÇÃO EXTERNA; QUE SOMENTE O INTERESSE 
NACIONAL JUSTIFIQUE A ATIVIDADE ECONÔMICA NAS ÁREAS INDÍGENAS. 
 
    
SUGESTÃO:01641 DT REC:23/04/87 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   SUGERE NORMAS QUE DISPONHAM SOBRE A DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE ÁREAS 
INDÍGENAS, INCUMBINDO AO ESTADO A PROMOÇÃO DE MEDIDAS QUE ASSEGUREM A 
IDENTIDADE ÉTNICA, CULTURAL E A SOBREVIVÊNCIA DOS ÍNDIOS; QUE SEJA VEDADA, A 
QUALQUER TÍTULO, A EXPLORAÇÃO DO SOLO OU DO SUBSOLO NAS TERRAS 
INDÍGENAS. 
 
    
SUGESTÃO:02309 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   MAGUITO VILELA (PMDB/GO) 
Texto:   
   SUGERE DISPOSITIVOS SOBRE A SITUAÇÃO DOS ÍNDIOS. 
 
SUGESTÃO:02333 DT REC:29/04/87 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   SUGERE NORMA DISPONDO SOBRE A INALIENABILIDADE DAS TERRAS HABITADAS 
PELOS ÍNDIOS, CABENDO-LHES SUA POSSE PERMANENTE E O DIREITO AO USUFRUTO 
EXCLUSIVO DAS RIQUEZAS NATURAIS NELAS EXISTENTES. 
 
 SUGESTÃO:03695 DT REC:05/05/87 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   SUGERE SEJAM CONSIDERADAS PROPRIEDADES DOS ÍNDIOS AS TERRAS OCUPADAS, 
HABITADAS OU UTILIZADAS EM SUAS ATIVIDADES PRODUTIVAS. 
 
SUGESTÃO:00461 DT REC:07/04/87 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   SUGERE QUE SEJAM CONSIDERADAS INALIENÁVEIS AS TERRAS OCUPADAS PELOS 
ÍNDIOS, DEMARCADAS NO MENOR PRAZO POSSÍVEL; E CAIBA AOS ÍNDIOS A POSSE 
PERMANENTE E RECONHECIDO O DIREITO DE USUFRUTO DO SOLO, DO SUBSOLO E DE 
TODAS AS UTILIDADES NELAS CONTIDAS. 
 
SUGESTÃO:06372 DT REC:06/05/87 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
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Texto:   
   SUGERE QUE A UNIÃO GARANTA A DEVIDA PROTEÇÃO ÀS TERRAS, ÀS INSTITUIÇÕES, 
ÀS PESSOAS, AOS BENS, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS ÍNDIOS. 
 
SUGESTÃO:00882 DT REC:13/04/87 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   SUGERE, NAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA ORDEM SOCIAL, QUE OS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS E OS SERVIDORES AUTÁRQUICOS OU DE SOCIEDADE EM QUE HAJA 
PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO, NÃO POSSAM AUFERIR REMUNERAÇÃO A 
QUALUQER TÍTULO SUPERIOR A DA MAIS ALTA AUTORIDADE PÚBLICA 
CORRESPONDENTE, RESPEITADOS OS PERCENTUAIS POR TEMPO DE SERVIÇO; E QUE 
O ESTADO RESPEITARÁ A ORGANIZAÇÃO DOS ÍNDIOS NAS SUAS ÁREAS RESERVADAS. 

2 – Audiências públicas 

Consulte nas 3ª, 4ª, 8ª e 11ª reunião e 12ª reunião extraordinária da Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias as atas e notas taquigráficas das Audiências 
Públicas realizadas. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c 
 
Consulte na 9ª reunião da Subcomissão da Nacionalidade, da Soberania e das Relações 
Internacionais, as notas taquigráficas da Audiência Pública realizada em 7/5/1987. Disponível em:  
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a 

 
 

3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTES E 

MINORIAS – VII-C 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 11 - Compete, fundamentalmente, à União, assegurar às populações  

indígenas os seus direitos originários e sua organização social,  

cabendo-lhes a posse permanente das terras por elas ocupadas, bem  

como o usufruto exclusivo das riquezas naturais e minerais existentes  

no solo e subsolo, das utilidades nelas existentes, e dos cursos  

fluviais, assegurado o direito de navegação.  

§ 1º - Compete, ainda, às demais unidades de poder, de forma  

complementar ou suplementar, garantir os direitos de que trata este  

artigo.  

§ 2º - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas  

naturais, somente poderão ser desenvolvidas como privilégio da União,  

no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas  

conhecidas e suficientes para o consumo interno, e exploráveis, em  

outras partes do território brasileiro.  

§ 3º - Exigir-se-á a autorização das populações indígenas envolvidas  

e a aprovação do Congresso Nacional, caso a caso, para o início de  

pesquisa, lavra ou exploração de minérios nas terras por elas  

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/Comissao-1/copy_of_subcomissao1a
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ocupadas.  

§ 4º - Aos índios é permitida a cata, faiscação e garimpagem em suas  

próprias terras. 

Art. 12 - São terras ocupadas pelos índios, para os fins da garantia  

especial instituída neste capítulo e na legislação ordinária, as por  

eles habitadas para suas atividades produtivas, as necessárias à sua  

reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições,  

incluídas as áreas necessárias à preservação do meio ambiente e de  

seu patrimônio cultural.  

Parágrafo único - As terras referidas no caput do artigo são de  

propriedade da União, sendo inalienáveis, imprescritíveis e  

indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja  

a posse e usufruto dos próprios índios. 

Art. 13 - A União dará início à imediata demarcação das terras  

RECONHECIDAS ocupadas pelos índios, devendo o processo estar  

concluído no prazo máximo de 4 (quatro) anos.  

§ 1º - Caberá ao Serviço Geográfico do Exército implementar a medida  

prevista no caput, devendo, a cada ano, concluir, pelo menos, a  

demarcação de 25% (vinte e cinco por cento) das terras RECONHECIDAS  

ocupadas pelos índios.  

§ 2º - As terras ocupadas pelos índios, e atualmente não  

RECONHECIDAS, terão, quando de seu RECONHECIMENTO, sua demarcação 

concluída no prazo máximo de 1 (um) ano.  

§ 3º - Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas terras e a  

aplicação de qualquer medida coercitiva que limite seus direitos à  

posse e ao usufruto exclusivo previstos neste capítulo. 

Art. 14 - São nulos e desprovidos de eficácia e efeitos jurídicos os  

atos de qualquer natureza, ainda que já praticados, tendo por objeto  

o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  

ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais e minerais do solo e  

subsolo, das utilidades e dos cursos fluviais nelas existentes.  

§ 1º - Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam invasão de  

terras indígenas ou restrição ilegal a algum dos direitos aqui  

previstos, constituem delito contra o patrimônio público da União.  

§ 2º - A União promoverá a revisão de todos os atos praticados com  

infringência do disposto no CAPUT. É vedado aos pretensos titulares  

do domínio, possuidores, usuários, concessionários ou ocupantes a  

qualquer título, o direito de ação ou indenização em face de pessoa  

de direito público ou das comunidades indígenas, salvo quanto aos  

pretendentes ou adquirentes de boa fé, em relação aos atos que tenham  

versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que a União  

responderá civilmente.  

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior não exclui a responsabilidade  

civil ou penal das pessoas de direito privado e dos administradores e  

membros de Poder que tenham participado, direta ou indiretamente, do  

processo autorizativo de alienação, concessão de uso, posse, ou  

qualquer outro direito incidente sobre as terras indígenas. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 21.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase B, ao final deste documento). 

 

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 9º - Os índios gozarão dos direitos especiais previstos  

neste capítulo, sem prejuízo de outros instituídos por lei.  

§ 1º - Compete à União a proteção às terras, às  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 7  

 

instituições, às pessoas, aos bens, à saúde e a garantia à educação  

dos índios.  

§ 2º - A educação de que trata o parágrafo anterior será  

ministrada, no nível básico, nas línguas materna e portuguesa,  

assegurada a preservação da identidade étnica e cultural das  

populações indígenas.  

§ 3º - São reconhecidos aos índios a sua organização social,  

seus usos, costumes, línguas, tradições e seus direitos originários  

sobre as terras que ocupam. 

[...] 

Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis,  

destinadas à sua posse permanente, ficando reconhecido o seu direito  

ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das  

utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, assegurado o  

direito de navegação.  

§ 1º - São terras ocupadas pelos índios as por eles  

habitadas, as utilizadas para suas atividades produtivas, e as áreas  

necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos,  

costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio  

ambiente e do seu patrimônio cultural.  

§ 2º - As terras indígenas são bens da União, inalienáveis,  

imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada outra  

destinação que não seja a posse e usufruto dos próprios índios.  

§ 3º - Aos índios é permitida a cata, faiscação e garimpagem  

em suas terras.  

§ 4º - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e  

riquezas naturais, somente poderão ser desenvolvidas como privilégio  

da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem  

reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e  

exploráveis, em outras partes do território brasileiro.  

§ 5º - A exploração de madeira prevista no parágrafo  

anterior implica na obrigatoriedade de reflorestamento, com árvores  

da mesma espécie.  

§ 6º - Exigir-se-á a autorização das populações indígenas  

envolvidas e a aprovação do Congresso Nacional, caso a caso, para o  

início de pesquisa, lavra ou exploração de minérios nas terras por  

elas ocupadas.  

§ 7º - Nos casos previstos no § 4º, o Congresso Nacional  

estabelecerá, caso a caso, um percentual do total da produção do  

material explorado necessário ao custeio das despesas com a pesquisa,  

lavra e exploração das riquezas minerais e naturais nas terras  

indígenas, sendo que, o restante da produção será de propriedade  

exclusiva dos índios. A comercialização desta produção far-se-á com a  

interveniência do Ministério Público, sendo nula qualquer cláusula  

que fixe preços ou condições inferiores àqueles vigentes no mercado  

interno. Caberá ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o fiel  

cumprimento do estabelecido neste parágrafo, enviando ao Congresso  

Nacional relatório semestral fundamentado, denunciando imediatamente  

qualquer irregularidade verificada. 

Art. 12 - A União dará início à imediata demarcação das  

terras RECONHECIDAS ocupadas pelos índios, devendo o processo estar  

concluído no prazo máximo de 4 (quatro) anos.  

§ 1º - Caberá ao Serviço Geográfico do Exército implementar  

a medida prevista no caput, devendo, a cada ano, concluir, pelo  

menos, a demarcação de 25% (vinte e cinco por cento) das terras  
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RECONHECIDAS ocupadas pelos índios.  

§ 2º - As terras ocupadas pelos índios, e atualmente não  

RECONHECIDAS, terão, quando de seu RECONHECIMENTO, sua demarcação  

concluída no prazo máximo de 1 (um) ano.  

§ 3º - Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas  

terras - salvo nos casos de epidemia, catástrofes da natureza e  

outros similares, ficando garantido seu retorno às terras quando o  

risco estiver eliminado e proibida, sob qualquer pretexto, a  

destinação para qualquer outro fim, das terras temporariamente  

desocupadas - e a aplicação de qualquer medida que limite seus  

direitos à posse e ao usufruto exclusivo. 

Art. 13 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos  

jurídicos os atos de qualquer natureza, ainda que já praticados, que  

tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  

concessão de terras ocupadas pelos índios.  

§ 1º - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não  

dão direito de ação ou indenização contra a União ou os índios, salvo  

quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa fé, em relação aos atos  

que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o  

órgão do poder público que tenha autorizado a pretensão ou emitido  

título responderá civilmente.  

§ 2º - O exercício do direito de ação, na hipótese do  

parágrafo anterior, não autoriza a manutenção do autor ou de seu  

litisconsorte na posse de terra indígena.  

§ 3º - O disposto no parágrafo primeiro deste artigo não  

impede o direito de regresso do órgão do poder público, nem elide a  

responsabilização penal do agente.  

§ 4º - Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam  

invasões de terras indígenas ou restrição ilegal a algum dos direitos  

aqui previstos, caracterizam delito contra o patrimônio público da  

União. 

 

Consulte na 16ª reunião da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 

Pessoas Deficientes e Minorias a votação da redação final do Anteprojeto da 

Subcomissão.  

Publicação: DANC, 24/7/1987, suplemento, a partir da p. 150, disponível em: 

http://www2.camara.gov.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 
 

FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 27.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase E, ao final deste documento). 

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 79 - São reconhecidos aos índios seus direitos  

originários sobre as terras que ocupam, sua organização social, seus  

usos, costumes, línguas, crenças e tradições.  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c
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§ 1º - Compete à União a proteção das terras, instituições,  

pessoas, bens e saúde dos índios, bem como promover-lhes a educação.  

§ 2º - A educação de que trata o parágrafo anterior será  

ministrada, no nível básico, na língua materna e na portuguesa,  

assegurada a preservação da identidade étnica e cultural das  

populações indígenas.  

§ 3º - A execução da política indigenista será coordenada  

por órgão próprio da administração federal, subordinado a um Conselho  

de representações indígenas, a serem regulamentados em lei. 

Art. 80 - As terras ocupadas pelos índios serão demarcadas,  

a eles cabendo a sua posse permanente, com direito ao usufruto  

exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades  

nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de  

navegação.  

§ 1º - São terras ocupadas pelos índios as por eles  

habitadas, as utilizadas para suas atividades produtivas, e as áreas  

necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,  

costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio  

ambiente e do seu patrimônio cultural.  

§ 2º - As terras ocupadas pelos índios são bens da União,  

inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título,  

vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos próprios  

índios.  

§ 3º - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas  

terras, salvo nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros  

similares, ficando garantido seu retorno às terras quando o risco  

estiver eliminado e proibida, sob qualquer pretexto, a destinação  

para qualquer outro fim das terras temporariamente desocupadas. 

Art. 81 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos  

jurídicos os atos de qualquer natureza, ainda que já praticados, que  

tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  

concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do  

solo e do subsolo nelas existentes.  

§ 1º - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não  

dão direito de ação ou indenização contra a União ou os índios, salvo  

quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação aos atos  

que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o  

órgão do Poder Público que tenha autorizado a pretensão, ou emitido o  

título, responderá civilmente.  

§ 2º - O exercício do direito de ação, na hipótese do  

parágrafo anterior, não autoriza a manutenção do autor ou do seu  

litisconsorte na posse da terra indígena, não impede o direito de  

regresso do órgão do poder público, nem elide a responsabilização  

Art. 82 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e de  

recursos naturais, em terras indígenas, somente poderão ser  

desenvolvidas como privilégio da União, no caso de o exigir o  

interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes  

para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do território  

brasileiro.  

§ 1º - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e de  

recursos naturais de que trata este artigo dependem da autorização  

das populações indígenas envolvidas e da aprovação do Congresso  

Nacional, caso a caso.  

§ 2º - A exploração de riquezas minerais e de recursos  

naturais em terras indígenas obriga à destinação de percentual não  
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inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor do lucro à execução da  

política indigenista nacional e a programas de proteção do meio  

ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento  

da obrigação aqui estabelecida.  

§ 3º - Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a  

garimpagem em suas terras. 

[...] 

Art. 87 - A União dará início à imediata demarcação das  

terras ocupadas pelos índios, devendo o processo estar concluído no  

prazo de 5 (cinco) anos, contados da promulgação desta Constituição. 

 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 38.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G, ao final deste documento). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 100 - São reconhecidos aos índios seus direitos  

originários sobre as terras que ocupam, sua organização social, seus  

usos, costumes, línguas, crenças e tradições.  

§ 1º - Compete à União a proteção das terras, instituições,  

pessoas, bens e saúde dos índios, bem como promover-lhes a educação.  

§ 2º - A educação de que trata o parágrafo anterior será  

ministrada, no nível básico, na língua materna e na portuguesa,  

assegurada a preservação da identidade étnica e cultural das  

populações indígenas.  

§ 3º - A política indigenista ficará a cargo de órgão  

próprio da administração federal, que executará as diretrizes e  

normas definidas por um Conselho Deliberativo composto de forma  

paritária por representantes das populações indígenas, da União e da  

sociedade. 

Art. 101 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à  

sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas  

naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos  

cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  

§ 1º - São terras ocupadas pelos índios as por eles  

habitadas, as utilizadas para suas atividades produtivas, e as áreas  

necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,  

costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio  

ambiente e do seu patrimônio cultural.  

§ 2º - As terras ocupadas pelos índios são bens da União,  

inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título,  

vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos próprios  

índios, cabendo à União demarcá-las.  

§ 3º - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas  

terras, salvo nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros  

similares, ficando garantido seu retorno às terras quando o risco  

estiver eliminado. Fica proibida, sob qualquer pretexto, a destinação  

para qualquer outro fim das terras temporariamente desocupadas. 

Art. 102 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos  

jurídicos os atos de qualquer natureza, ainda que já praticados, que  

tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  

concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do  

solo e do subsolo nelas existentes.  

§ 1º - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não  

dão direito de ação ou indenização contra a União ou os índios, salvo  

quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação aos atos  
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que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o  

órgão do Poder Público que tenha autorizado a pretensão, ou emitido o  

título, responderá civilmente.  

§ 2º - O exercício do direito de ação, na hipótese do  

parágrafo anterior, não autoriza a manutenção do autor ou do seu  

litisconsorte na posse da terra indígena, não impede o direito de  

regresso do órgão do Poder Público, nem elide a responsabilização  

penal do agente. 

Art. 103 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios em  

terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio  

da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem  

reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e  

exploráveis, em outras partes do território brasileiro.  

§ 1º - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios de que  

trata este artigo dependem da autorização das populações indígenas  

envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.  

§ 2º - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas  

obriga à destinação de percentual não inferior à metade do valor dos  

resultados operacionais à execução da política indigenista nacional e  

a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso  

Nacional a fiscalização do cumprimento da obrigação aqui  

estabelecida.  

§ 3º - Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a  

garimpagem em suas terras. 

[...] 

 Art. 108 - A União demarcará as terras ocupadas pelos  

índios, ainda não demarcadas, devendo o processo estar concluído no  

prazo de 5 (cinco) anos, contados da promulgação desta Constituição. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social, a votação do substitutivo do 

relator.  

Publicação: DANC 5/8/1987 suplemento, a partir da p 120, disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7 

 

5 – Comissão de Sistematização 

FASE I – 
Anteprojeto de 
Constituição 

Art. 431 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que 

ocupam, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e 

tradições.  

§ 1º - Compete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e saúde 

dos índios, bem como promover-lhes a educação.  

§ 2º - A educação de que trata o parágrafo anterior será ministrada, no nível básico, 

na língua materna e na portuguesa, assegurada a preservação da identidade étnica 

e cultural das populações indígenas.  

§ 3º - A política indigenista ficará a cargo de órgão próprio da administração federal, 

que executará as diretrizes e normas definidas por um Conselho Deliberativo 

composto de forma paritária por representantes das populações indígenas, da 

União e da sociedade. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
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Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das 

utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  

§ 1º - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para 

suas atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à 

preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.  

§ 2º - As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, 

imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não 

seja a posse e usufruto dos próprios índios, cabendo à União demarcá-las.  

§ 3º - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos 

de epidemia, catástrofe da natureza e outros similares, ficando garantido seu 

retorno às terras quando o risco estiver eliminado. Fica proibida, sob qualquer 

pretexto, a destinação para qualquer outro fim das terras temporariamente 

desocupadas. 

Art. 433 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de 

qualquer natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a 

posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das 

riquezas naturais do solo e do subsolo nelas existentes.  

§ 1º - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou 

indenização contra a União ou os índios, salvo quanto aos pretendentes ou 

adquirentes de boa fé, em relação aos atos que tenham versado sobre terras ainda 

não demarcadas, caso em que o órgão do Poder Público que tenha autorizado a 

pretensão, ou emitido o título, responderá civilmente.  

§ 2º - O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior, não autoriza 

a manutenção do autor ou do seu litisconsorte na posse da terra indígena, não 

impede o direito de regresso do órgão do Poder Público, nem elide a 

responsabilização penal do agente. 

Art. 434 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 

potenciais de energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser 

desenvolvidas, como privilégio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e 

de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e 

exploráveis, em outras partes do território brasileiro.   

§ 1º - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 

potenciais de energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização 

das populações indígenas envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso 

a caso. 

§ 2º - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação 

de percentual não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à 

execução da política indigenista nacional e a programas de proteção do meio 

ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da 

obrigação aqui estabelecida. 

§ 3º - Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras. 

[...]   

Art. 498 - A União demarcará as terras ocupadas pelos índios, ainda não 

demarcadas, devendo o processo estar concluído no prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da promulgação desta Constituição. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

Total de emendas localizadas: 75. 

(consulte a íntegra das emendas no Anexo das Fases J e K, ao final deste 

documento) 
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FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 424 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que 

ocupam, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e 

tradições.  

§ 1º - Compete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e saúde 

dos índios, bem como promover-lhes a educação.  

§ 2º - A educação de que trata o parágrafo anterior será ministrada, no nível básico, 

na língua materna e na portuguesa, assegurada a preservação da identidade étnica 

e cultural das populações indígenas.  

§ 3º - A política indigenista ficará a cargo de órgão próprio da administração federal, 

que executará as diretrizes e normas definidas por um Conselho Deliberativo 

composto de forma paritária por representantes das populações indígenas, da 

União e da sociedade. 

Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, 

cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das 

utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  

§ 1º - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para 

suas atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua reprodução física e 

cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à 

preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.  

§ 2º - As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, 

imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não 

seja a posse e usufruto dos próprios índios, cabendo à União demarcá-las.  

§ 3º - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos 

de epidemia, catástrofe da natureza e outros similares, ficando garantido seu 

retorno às terras quando o risco estiver eliminado. Fica proibida, sob qualquer 

pretexto, a destinação para qualquer outro fim das terras temporariamente 

desocupadas. 

Art. 426 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de 

qualquer natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a 

posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das 

riquezas naturais do solo e do subsolo nelas existentes.  

§ 1º - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou 

indenização contra a União ou os índios, salvo quanto aos pretendentes ou 

adquirentes de boa-fé, em relação aos atos que tenham versado sobre terras ainda 

não demarcadas, caso em que o órgão do Poder Público que tenha autorizado a 

pretensão, ou emitido o título, responderá civilmente.  

§ 2º - O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior, não autoriza 

a manutenção do autor ou do seu litisconsorte na posse da terra indígena, não 

impede o direito de regresso do órgão do Poder Público, nem elide a 

responsabilização penal do agente. 

Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 

potenciais de energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser 

desenvolvidas, como privilégio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e 

de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e 

exploráveis, em outras partes do território brasileiro.  

§ 1º - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 

potenciais de energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização 

das populações indígenas envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso 

a caso.  

§ 2º - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação 

de percentual não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à 
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execução da política indigenista nacional e a programas de proteção do meio 

ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da 

obrigação aqui estabelecida.  

§ 3º - Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras. 

[...]   

 Art. 491 - A União demarcará as terras ocupadas pelos índios, ainda não 

demarcadas, devendo o processo estar concluído no prazo de 5 (cinco) anos, 

contados da promulgação desta Constituição. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 205.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase M, ao final deste documento) 

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 302 - São reconhecidos aos índios seus direitos  

originários sobre as terras de posse imemorial onde se acham  

permanentemente localizados, sua organização social, seus usos,  

costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a proteção  

desses bens.  

§ 1º - Os atos que envolvam interesses das comunidades  

indígenas terão a participação obrigatória de órgão federal próprio e  

do Ministério Público, sob pena de nulidade.  

§ 2º - A exploração das riquezas minerais em terras  

indígenas só pode ser efetivada com autorização destes e do  

Congresso Nacional e obriga à destinação de percentual sobre os  

resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-  

ambiente, na forma da lei. 

  Art. 303 - As terras de posse imemorial dos índios são  

destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo  

das riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as  

utilidades nelas existentes.  

§ 1º - São terras de posse imemorial onde se acham  

permanentemente localizados os índios aquelas destinadas à sua  

habitação efetiva, às suas atividades produtivas e as necessárias à  

sua preservação cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  

§ 2º - As terras referidas no parágrafo anterior são bens  

inalienáveis e imprescritíveis da União, cabendo a esta demarcá-las.  

§ 3º - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas  

terras, salvo nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros  

similares e de interesse da soberania nacional, ficando garantido o  

seu retorno quando o risco estiver eliminado. 

 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 100.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase O, ao final deste documento) 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 261 - São reconhecidos aos índios seus direitos  

originários sobre as terras de posse imemorial onde se acham  

permanentemente localizados, sua organização social, seus usos,  

costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a proteção  

desses bens.  

§ 1º - Os atos que envolvam interesses das comunidades  

indígenas terão a participação obrigatória de órgão federal próprio e  

do Ministério Público, sob pena de nulidade.  

§ 2º - A exploração das riquezas minerais em terras  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 15  

 

indígenas só pode ser efetivada com autorização do Congresso  

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, e obriga à destinação de  

percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades  

indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei. 

Art. 262 - As terras de posse imemorial dos índios são  

destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo  

das riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as  

utilidades nelas existentes.  

§ 1º - São terras de posse imemorial onde se acham  

permanentemente localizados os índios, aquelas destinadas à sua  

habitação efetiva, às suas atividades produtivas e as necessárias à  

sua preservação cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  

§ 2º - As terras referidas no parágrafo anterior são bens  

inalienáveis e imprescritíveis da União, cabendo a esta demarcá-las.  

§ 3º - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas  

terras, salvo nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros  

similares e de interesse da soberania nacional, ficando garantido o  

seu retorno quando o risco estiver eliminado. 

 

Nota: Os Capítulos: V - Da Comunicação Social; VI - Do Meio Ambiente; VII - Da 

Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso e VIII - Dos Índios não 

foram votados na Comissão de Sistematização, devido à rejeição do requerimento 

sem número, solicitando a prorrogação da reunião. Votação nº 488.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte (Suplemento C), de 

27/01/1988, a partir da p. 2251. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 268. São reconhecidos aos índios seus direitos  

originários sobre as terras de posse imemorial onde se acham  

permanentemente localizados, sua organização social, seus usos,  

costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a proteção  

desses bens.  

§ 1º Os atos que envolvam interesses das comunidades  

indígenas terão a participação obrigatória de órgão federal próprio e  

do Ministério Público, sob pena de nulidade.  

§ 2º A exploração das riquezas minerais em terras indígenas  

só pode ser efetivada com autorização do Congresso Nacional, ouvidas  

as comunidades afetadas, e obriga à destinação de percentual sobre os  

resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio  

ambiente, na forma da lei. 

Art. 269. As terras de posse imemorial dos índios são  

destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo  

das riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as  

utilidades nelas existentes.  

§ 1º São terras de posse imemorial onde se acham  

permanentemente localizados os índios aquelas destinadas à sua  

habitação efetiva, às suas atividades produtivas e as necessárias à  

sua preservação cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  

§ 2º As terras referidas no parágrafo anterior são bens  

inalienáveis e imprescritíveis da União, cabendo a esta demarcá-las.  

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup171Canc27jan1988VolumeI-II.pdf
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§ 3º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,  

salvo nos casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros  

similares e de interesse da soberania nacional, garantido o seu  

retorno quando o risco estiver eliminado. 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 13. 

(consulte a íntegra das emendas da Fase S ao final deste documento.) 

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 263 e 264. 

 

Discussão e votação: 

Requerimento de fusão de emendas e destaques. A fusão foi aprovada.  

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 2/6/1988, a partir da p. 

10923. 

 

FASE T – Projeto B 
(fim 1º turno, início 

2º) 

Art. 234. São reconhecidos aos índios sua organização  

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos  

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à  

União demarcá-las e proteger e fazer respeitar todos seus bens.  

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as  

por eles habitadas em caráter permanente, as que utilizam para  

atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos  

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua  

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e  

tradições.  

§ 2º Cabe aos índios o usufruto exclusivo das riquezas do  

solo, fluviais e lacustres existentes em suas terras.  

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, inclusive dos  

potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em  

terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso  

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada  

participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e  

indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis.  

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,  

salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe  

ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da  

soberania nacional, após deliberação do Congresso Nacional,  

garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o  

risco.  

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,  

os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das  

terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas  

naturais do solo, fluviais e lacustres nelas existentes, ressalvado  

relevante interesse da União, segundo o que dispuser lei  

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a  

indenização ou ações contra a União, salvo quanto às benfeitorias  

derivadas da ocupação de boa-fé.  

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 180, §§ 3º e 4º. 

 

Nota: foi feita pelo relator a reordenação lógica dos dispositivos, após fusão 

                                                      
2 Emendas do Centrão: grupo de parlamentares conhecido como Centrão apresentou emendas, que foram posteriormente 
aprovadas em Plenário, com exceção do Capítulo III da emenda nº 02043, e tornaram-se substitutivos ao Projeto A. 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/254anc02jun1988.pdf
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aprovada, sem alteração do conteúdo. Consulte o Relatório Geral do Relator, 

volume 299, disponível em: 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-

299.pdf 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 9.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase U, ao final deste documento). 

 

Requerimento de reunião de emendas e destaque referente ao Capítulo “Dos 

Índios”. A reunião foi aprovada. 

Publicação Diário da Assembleia Nacional Constituinte de 31/08/1988, a partir da p. 

13851. 

 

FASE V – Projeto C 
(fim 2º turno) 

 

Art. 230. São reconhecidos aos índios sua organização  

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos  

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à  

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.  

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as  

por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas  

atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos  

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua  

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e  

tradições.  

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são  

destinadas a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo  

das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.  

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os  

potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em  

terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso  

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada  

participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e  

indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis.  

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,  

salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe  

ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da  

soberania nacional, após deliberação do Congresso Nacional,  

garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o  

risco.  

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,  

os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das  

terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas  

naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado  

relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei  

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a  

indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto  

às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.  

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º. 

 

http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://www.camara.gov.br/internet/constituicao20anos/DocumentosAvulsos/vol-299.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/304anc31ago1988.pdf
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7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Total de emendas localizadas: 3.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase W, ao final deste documento). 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização  

social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos  

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à  

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.  

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as  

por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas  

atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos  

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua  

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e  

tradições.  

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios  

destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo  

das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.  

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os  

potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em  

terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso  

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada  

participação nos resultados da lavra, na forma da lei.  

§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e  

indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis.  

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,  

salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe  

ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da  

soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido,  

em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.  

§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos,  

os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das  

terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas  

naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado  

relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei  

complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a  

indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto  

às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.  

§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3º e 4º. 

 

Nota: Prevaleceu alteração redacional proposta pelo Professor Celso Cunha para 

os §§ 2º e 5º do art. 231. Houve renumeração dos artigos. 

Consulte quadro comparativo das propostas de redação, fls.175/176. 

 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-de-redacao/proposta-de-redacao-celso-cunha-parte2
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EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00001 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7  - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Art. 11. Dê-se a seguinte numeração e redação aos parágrafos:  
"§ 1o. Somente às populações indígenas é permitida a cata, faiscação e garimpagem em suas  
próprias terras, sendo obrigadas a comercializá-las, com a União.  
§ 2o. Fica proibido por um período de 30 (trinta) anos toda e qualquer lavra ou exploração  
por empresas estatais ou privadas.  
§ 3o. A exploração de madeira só poderá ser efetuada mediante contrato das Nações Indígenas  
com a União, sendo obrigatório o reflorestamento, com árvores da mesma espécie." 
Justificativa: 
Eliminamos o § 1° por redundante. 
Resguardamos a soberania das Nações Indígenas. 
Livramo-lo das continuas investidas do branco, ao maior patrimônio do índio, permitindo-lhe a 
sobrevivência e desenvolvimento, e, o patrimônio nacional do subsolo fica preservado para as 
próximas gerações. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo em vista que algumas sugestões contidas na emenda estão 
perfeitamente de acordo com os princípios do anteprojeto e com o espírito que dominou nas fases 
preliminares à elaboração do presente documento. Não foi aprovada a ideia da obrigatoriedade de 
comercialização do resultado da faiscação e garimpagem obtido pelos índios com a União, pois 
entendemos que esta obrigatoriedade se reveste de caráter limitativo às atividades comerciais dos 
índios. Quanto à proposta contida no § 2o., pareceu-nos que fatos novos podem emergir a qualquer 
momento na sociedade brasileira impondo a necessidade de lavra ou exploração nas terras 
indígenas. Poderia ser o caso, a título de exemplo, de descoberta de um determinado minério, 
estimulada por necessidade da dinâmica do desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade 
brasileira. Nestes casos excepcionais, com a autorização dos índios e do Congresso Nacional, 
permitiu-se à União empreender aquelas atividades. Com relação ao § 3o., a temática levantada na 
emenda é importante e oportuna por todos os ângulos em que é analisada. Foi suprimida a 
obrigatoriedade do contrato das nações indígenas com a União, considerando que  
apenas a União, com a autorização dos índios e do Congresso Nacional, tem a permissão para a 
exploração das riquezas minerais e naturais em terras ocupadas pelos índios. 
 
    
   EMENDA:00006 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 

                                                      
3 As emendas foram reproduzidas sem revisão, conforme constam nas bases de dados da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal. Além disso, o texto das JUSTIFICATIVAS das emendas foi digitado e não houve conferência do trabalho. Os 
documentos originais poderão ser consultados em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte 
 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte
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Texto:   
   No Capítulo: Das Populações Indígenas  
Substitua-se o parágrafo segundo do art. 11, o art. 12 seu parágrafo e o caput do art. 13 pelo 
seguinte artigo:  
Art. As terras ocupadas pelas comunidades indígenas são inalienáveis e serão demarcadas,  
garantindo-se a essas comunidades o direito à posse permanente e ao usufruto pleno e exclusivo  
das riquezas naturais do solo, do subsolo e de todas as utilidades nelas existentes.  
§ 1o. Entende-se por terras ocupadas pelas comunidades indígenas, as extensões territoriais  
por elas habitadas, as utilizadas para suas atividades produtivas e as necessárias à sua vida  
segundo seus usos e costumes próprios, incluídas as necessárias à sua perambulação e à 
preservação de seu meio ambiente e de seu patrimônio histórico.  
§ 2o. As terras referidas no caput desse artigo são bens públicos federais, indisponíveis,  
sendo inalterável a sua destinação.  
§ 3o. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelas comunidades indígenas ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas 
existentes.  
§ 4o. A nulidade e extinção a que se refere o parágrafo anterior não dão aos titulares do  
domínio, possuidores, usuários, ocupantes ou concessionários o direito de ação ou de indenização  
contra as comunidades indígenas, mas contra o poder público, pelos atos por ele próprio praticados." 
Justificativa: 
   Na realidade, desde o século XVI as relações entre os imigrantes europeus e, posteriormente, a 
sociedade envolvente e os indígenas têm-se orientado pela política de apropriação das terras desses 
últimos, exploração dos recursos naturais nelas existentes e incorporação da força de trabalho do 
índio. Não eram outros os objetivos subjacentes às intenções de civilizar os silvícolas, justificação que 
legitimou as “guerras justas, as “correrias”, e as “descidas” compulsórias dos índios de seus habitats 
naturais para aldeamentos missionários. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada tendo em vista que procuramos conciliar os interesses da sociedade brasileira e 
aqueles dos índios, permitindo à União a lavra, pesquisa e exploração das riquezas minerais e 
naturais existentes nas terras ocupadas pelos índios, em casos excepcionais. 
 
 
   EMENDA:00010 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GERALDO CAMPOS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Exclua-se do § 2o. do art. 14, a parte final, nos seguintes termos:  
"Salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação aos atos que tenham versado  
sobre terras ainda não demarcadas, caso em que a União responderá civilmente." 
Justificativa: 
   A intenção subjacente ao texto emendado, de resguardar, em face da nulidade dos atos referidos 
no caput do art.14, os eventuais direitos de “pretendentes ou adquiridos de boa fé”, é, em princípio, 
justa. No entanto, a responsabilidade da União quanto possíveis lesões sofridas por tais pessoas, 
somente é admissível nos casos em que seus agentes tenham dado causa a tais lesões. Isso, porém, 
somente pode ser aferido pelas vias legais, até mesmo para que ela possa exercitar o direito 
regressivo, em face desses agentes. Logo, não é possível impor-se, à União, antes que tal apuração 
de responsabilidade ocorra na vida judicial, a obrigação de responder por atos ou omissões a que 
pode não ter dado causa. 
   Além disso, ressalva que se pretende suprimir, facilmente levará, se não for extirpada do texto 
constitucional, a uma verdadeira “indústria” de indenização contra a União, pois bastaria aos 
beneficiários dos atos nulos, ainda que criminosos, transferir a terceiros os seus supostos direitos, 
para assim, não só se subtraírem às responsabilidades que tenham perante os mesmos, como 
também lançaram essa responsabilidade sobre o patrimônio público, de que é titular a União Federal. 
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Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente tendo em vista considerarmos que efetivamente cabe a ação 
indenizatória contra quem, direta ou indiretamente, participou do ato autorizativo, podendo ser ou não 
a União. 
 
 
EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Os §§ 2o., 3o. e 4o., do art. 11, do anteprojeto apresentado pela Subcomissão, passam a ter a 
seguinte redação:  
"§ 2o. O aproveitamento dos potenciais de energia, renováveis e não renováveis, e a  
exploração de jazidas minerais em terras indígenas poderão ser feitas, exclusivamente, por empresas  
nacionais, cujo controle decisório e de capital votante pertença a brasileiros, que apresentem  
condições que preservem os interesses nacionais e os das comunidades indígenas.  
§ 3o. É garantida a participação da comunidade indígena nos resultados da exploração  
de recursos minerais situados em terras por ela ocupadas." 
Justificativa: 
   A Constituição em vigor, em muitos pontos, preocupou-se em proteger as populações indígenas e 
em reconhecer-lhes direitos, frente ao círculo mais amplo da Comunicação Nacional. 
   Entre os principais aspectos dessa regulamentação constitucional dos direitos dos silvícolas, 
encontramos: 

a) A inclusão, entre os bens da União, das terras por eles “ocupadas” (art.4º, IV); 
b) A atribuição à União da competência exclusiva para legislar sobre “incorporação dos silvícolas 

à comunhão nacional (art.8º, XVII); 
c) A inalienabilidade das terras “habitadas” pelos indígenas (art.198, 1ª parte); 
d) O reconhecimento, a essas populações, dos seguintes direitos reais (art.198, caput): 

- posse permanente das terras por eles “habitadas”; 
- usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades existentes nessas terras; e  

   e)   A nulidade e extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza, que tenham por objeto o 
domínio, a posse ou a ocupação de terras por eles “habitadas”. 
   Observa-se hoje uma tendência de ampliar essa proteção às populações indígenas, como pode ser 
verificado da leitura do Anteprojeto. Desse documento cabe ressaltar as seguintes alterações da 
regulação em vigor: 

a) Os direitos reais de inalienabilidade, posse e usufruto, das terras incluídas no domínio da 
União, relativamente aos índios, passa a abranger não somente as terras “habitadas”, mas as 
terras por eles “ocupadas”, o que implica alcançar as áreas (art.11 e 12): 
- habitadas para suas atividades produtivas; as  
- necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições; e as 
- necessárias à preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico; 

   b)   A nulidade e extinção dos efeitos jurídicos de atos relativos a terras “ocupadas” pelos índios 
atingem inclusive as “riquezas naturais” do subsolo e eventuais concessões (art.14). 
   Na disposição dedicada à exploração dos recursos minerais das terras ocupadas pelos indígenas 
(art.11, §§ 2º e 3º), consta, como normas mais importantes, o estabelecimento das seguintes 
condições à pesquisa e lavra em ditas terras: 

a) Somente a União, a título de “privilégio” (monopólio?) e mediante aprovação do Congresso 
Nacional (o que supõe uma lei ordinária para cada área e para cada fase do processo -  a 
pesquisa e a lavras), pode desenvolver as atividades ligadas à mineração; 

b) Mesmo assim, desde que inexistam reservas, conhecidas e suficientes para o consumo interno, 
e exploráveis, da riqueza mineral em questão, em outras partes do território brasileiro. 

   Como se vê, o Anteprojeto é excessivamente minucioso. A explicação detalhada do conceito de 
terras “habitadas” ou de terras “ocupadas” pelos indígenas não é assunto próprio de lei. Uma regra 
jurídica definindo como terras “ocupadas” pelos índios aquelas “necessárias à sua reprodução física e 
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cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as áreas necessárias à preservação do 
meio ambiente e de seu patrimônio cultural”, soa estranho na Constituição. Largas regiões do País 
dificilmente escapam à extensão desse conceito. E os efeitos jurídicos dessa caracterização são 
amplíssimos. Tais terras pertencem à União, como bens indisponíveis, sendo inalterável sua 
destinação (art.12, parágrafo único). 
   Um dos princípios básicos do regime de aproveitamento mineral no Brasil, desde 1934, e que tanto 
progresso permitiu ao setor, reside na distinção entre a propriedade do solo e a propriedade do 
subsolo, válido para todos os segmentos da comunicação nacional. O Anteprojeto retroage à situação 
anterior a 1934, quanto às terras de posse indígena, estendendo aos recursos do subsolo tratamento 
idêntico ao dispensado ao solo. Sem dúvida, as populações indígenas merecem da comunidade 
nacional, onde se inserem, o maior respeito e a proteção adequada. Entretanto, não se pode, em 
nome desse respeito e dessa proteção, inerentes a natureza de pessoa humana livre e titular de 
direitos fundamentais, entravar o desenvolvimento da Comunidade Nacional, do qual essas mesmas 
populações, como parte integrante, serão beneficiárias.   
   Apesar da grande potencialidade brasileira em recursos naturais, o País participa com apenas 1% 
da produção mineral mundial e possui alta dependência do território alheio (70%), sobressaindo aí os 
minerais energéticos, petróleo e carvão, os fertilizantes potássicos e nitrogenados, alguns metaloides 
e não ferrosos. Ademais não se pode fugir daquilo que os técnicos denominaram de ”rigidez 
locacional do jazimento mineral”, ou seja, o minério só existe no local onde a natureza o colocou. 
Dessa maneira, uma economia como a nacional, por imperativos geológicos e geográficos, 
vocacionada para as atividades de mineração, não pode se dar ao luxo de admitir restrições 
exageradas ao desenvolvimento do setor. É claro que a economia de mineração não deve fazer 
tabula rasa das exigências ecológicas, dos direitos das populações indígenas ou da segurança 
nacional. Entretanto, ela também não pode ser sacrificada a essas exigências, direitos e interesses. 
Um equilíbrio, centrado no bem comum nacional, deve ser encontrado. Cabe à Constituição – lei que 
deve ser duradoura e estar acima das circunstâncias mais passageiras – levantar os alicerces desse 
equilíbrio, que há de ser construído e preservado, pela legislação ordinária, essa sim, variável 
conforme a evolução dinâmica da vida social. Essas, as razões que justificam a Emenda ora proposta 
ao Anteprojeto.  
Parecer:   
   Emenda rejeitada, tendo em vista a existência de contradição com os princípios norteadores do 
anteprojeto. 
 
 
EMENDA:00017 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 11 a seguinte redação:  
"Art. 11. Compete, fundamentalmente, à União, assegurar às populações indígenas os seus direitos  
originários e sua organização social, cabendo-lhes a posse permanente das terras por elas ocupadas,  
bem como o usufruto exclusivo das riquezas minerais existentes no solo, das utilidades nelas  
existentes e dos cursos fluviais, assegurado o direito de navegação." 
Justificativa: 
   Visa a presente emenda garantir a exploração e o aproveitamento do subsolo pela União, conforme 
princípio estabelecido na Subcomissão da União do DF e dos Territórios, no seu artigo C, incisos VI  
e VIII. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada, tendo em vista que o subsolo, tanto como o solo, é a garantia de sobrevivência 
física e cultural dos índios. 
 
    
   EMENDA:00029 REJEITADA 
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Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Populações Indígenas  
§ 2o. do Art. 11. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas naturais, em  
terras indígenas, somente poderão ser desenvolvidas como privilégio da União, no caso de  
o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo  
interno, e exploráveis, em outras partes do território brasileiro."  
Proposta  
Alterar a redação.  
"§ 2o. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas naturais em terras indígenas  
poderão ser desenvolvidas com prioridade da União, no caso de exigir o interesse nacional." 
Justificativa: 
   A ideia expressa na redação não deve constar da nova Constituição devido ao seu caráter limitativo 
e prejudicial às comunidades indígenas. 
   Entende-se que, em princípio, as atividades de pesquisa, lavra e exploração de minérios e riquezas 
naturais em áreas indígenas, deverão prioritariamente ser desenvolvidas por empresas estatais 
públicas, quando se tratar de minerais estratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento 
nacional. Em casos excepcionais esse direito poderá ser estendido às empresas privadas nacionais e 
somente por alto interesse nacional, respeitando e resguardando o espaço social, cultural e 
econômico indígena. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada porque é contra os princípios direcionadores do Anteprojeto. 
 
    
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Populações Indígenas  
§ 3o. do Art. 11. Exigir-se-á a autorização das populações indígenas envolvidas e a aprovação  
do Congresso Nacional, caso a caso, para o início de pesquisa, lavra ou exploração de minérios nas  
terras por elas ocupadas.  
..................................................  
Proposta  
Alterar a redação para a seguinte:  
"§ 3o. Competirá ao Órgão da Administração Federal, ouvindo a Comunidade Indígena, a  
aprovação dos pedidos para a exploração de recursos minerais no subsolo das áreas indígenas." 
Justificativa: 
   A exigência da aprovação do Congresso Nacional para os pedidos de exploração de recursos 
minerais em áreas indígenas implicará, certamente, em entrave administrativo à agilização do 
processo, resultando em prejuízos às comunidades indígenas. 
   O Congresso Nacional, considerando as relevantes e múltiplas atribuições que certamente deverá 
ter na nova Carta, não priorizaria adequadamente assuntos desta natureza. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada tendo em vista que a participação do Congresso Nacional no ato autorizativo para 
a exploração de recursos minerais em terras indígenas é fundamental como garantia da 
sobrevivência dos índios. 
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   EMENDA:00031 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Populações Indígenas  
Art. 12. São terras ocupadas pelos índios, para os fins da garantia especial instituída neste  
capítulo e na legislação ordinária, as por eles habitadas para suas atividades produtivas, as  
necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas  
as áreas necessárias à preservação do meio ambiente e de seu patrimônio cultural.  
..................................................  
Proposta  
Alterar a redação para a seguinte:  
"Art. 12. São terras ocupadas pelos índios para os fins da garantia especial instituída neste  
capítulo e na legislação ordinária, as por eles habitadas necessárias às suas atividades  
produtivas, que permitam a subsistência de um determinado grupo indígena, que possibilite o seu  
desenvolvimento sócio-econômico e que mantenha o seu ambiente cultural." 
Justificativa: 
   Observa-se na elaboração do texto original do artigo 12, a nítida intenção de tornar indefinido o 
conceito de terra habitada pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a legislação 
vigente, embora muito mais clara e precisa, não tem conseguido evitar o surgimento de inúmeros 
problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terra indígena. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada por ser a redação original mais ampla, contemplando de forma mais abrangente 
os direitos dos índios. 
 
    
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Populações Indígenas  
Art. 12. ....................................  
Parágrafo único. As terras referidas no caput do artigo são de propriedade da União, sendo  
inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não  
seja a posse e usufruto dos próprios índios.  
..................................................  
Proposta  
Nova redação:  
"Parágrafo único. As terras referidas no caput do artigo são de propriedade da União,  
inalienáveis e imprescritíveis." 
Justificativa: 
   A manutenção da ideia expressa na redação original do parágrafo único na nova Constituição, com 
toda certeza, limitaria o desenvolvimento nacional, sendo que, na região Amazônica esta limitação 
traria sérias consequências. 
   Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do 
desenvolvimento. 
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Parecer:   
   Emenda rejeitada, tendo em vista que a redação original contempla de forma mais global os direitos 
dos índios. 
 
    
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Populações Indígenas  
Art. 13. A União dará início à imediata demarcação das terras reconhecidas ocupadas pelos  
índios, devendo o processo estar concluído no prazo máximo de 4 (quatro) anos.  
..................................................  
Proposta  
Cancelar o artigo. 
Justificativa: 
   A fixação de prazos para demarcação de terras indígenas, por se tratar de assunto de caráter 
temporário e dependente de recursos orçamentários não deve ser matéria para constar no texto da 
nova Constituição. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada pois a formulação original atende aos direitos das populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00034 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Populações Indígenas  
§ 1o. do Art. 13. Caberá ao Serviço Geográfico do Exército implementar a medida  
prevista no caput, devendo, a cada ano, concluir, pelo menos, a demarcação de 25% (vinte e cinco 
por cento) das terras reconhecidas ocupadas pelos índios.  
§ 2o. do Art. 13. As terras ocupadas pelos índios, e atualmente não reconhecidas, terão,  
quando de seu reconhecimento, sua demarcação concluída no prazo máximo de 1 (um) ano.  
..................................................  
Proposta  
Cancelar. 
Justificativa: 
   Referem-se a particularidades administrativas que jamais devem constar em texto constitucional. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada tendo em vista a importância do assunto em pauta. É importante ressalvar que o 
mesmo deverá constar do texto constitucional no capítulo das "Disposições Transitórias". 
 
 
   EMENDA:00035 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   "Populações Indígenas  
§ 3o. do art. 13. Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas terras e a aplicação de  
qualquer medida coercitiva que limite seus direitos à posse e ao usufruto exclusivo previstos  
neste capítulo. "  
Proposta  
Cancelar o parágrafo. 
Justificativa: 
   No caso da União não poder promover a remoção de uma comunidade indígena para outras áreas 
seguras, por razões emergenciais de proteção (epidemia, guerra, catástrofes da natureza, etc.) ter-
se-á configurado um ato atentatório aos direitos humanos. 
   As normas até então estipuladas reafirmam o direito de posse e ao usufruto exclusivo do índio 
sobre suas terras, tornando-se, portanto, desnecessário explicitar a proibição de medidas coercitivas 
que limitem tais direitos. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente. Foram levadas em conta as razões constantes da justificativa, que 
passaram a figurar no texto da disposição como ressalva. 
    
 
   EMENDA:00036 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   "Populações Indígenas  
Art. 14. São nulos e desprovidos de eficácia e efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza,  
ainda que já praticados, tendo por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão  
de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais e minerais do solo e subsolo, das  
utilidades e dos cursos fluviais nelas existentes.  
§ 1o. Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam invasão de terras indígenas ou  
restrição ilegal a algum dos direitos aqui previstos, constituem delito contra o patrimônio  
público da União.  
§ 2o. A União promoverá a revisão de todos os atos praticados com infringência do disposto no  
caput. É vedado aos pretensos titulares do domínio, possuidores, usuários, concessionários ou  
ocupantes a qualquer título, o direito de ação ou indenização em face de pessoa de direito público  
ou das comunidades indígenas, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação  
aos atos que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que a União responderá  
civilmente.  
§ 3o. O disposto no parágrafo anterior não exclui a responsabilidade civil ou penal das  
pessoas de direito privado e dos administradores e membros de Poder que tenham participado, direta 
ou indiretamente, do processo autorizativo de alienação, concessão de uso, posse, ou qualquer  
outro direito incidente sobre as terras indígenas.  
..................................................  
Proposta  
Cancelar o art. 14 e seus parágrafos.  
As ideias principais inseridas no art. 14 e em seus parágrafos já estão contempladas nas  
propostas apresentadas para o art. 12 e seu parágrafo único.:  
"Art. 12. São terras ocupadas pelos índios para os fins da garantia especial instituída neste capítulo e 
na legislação ordinária, as por eles habitadas necessárias às suas atividades  
produtivas, que permitam a subsistência de um determinado grupo indígena, que possibilite o seu  
desenvolvimento sócio-econômico e que mantenha o seu ambiente cultural.  
Parágrafo único. As terras referidas no caput do artigo são de propriedade da União,  
INALIENÁVEIS E IMPRESCRITÍVEIS. 
Justificativa: 
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   As ideias principais inseridas no artigo 14 e em seus parágrafos já estão contempladas nas 
propostas apresentadas para o artigo 12 e seu parágrafo único. 
   “Art.12 -  São terras ocupadas pelos índios para os fins da garantia especial instituída neste capítulo 
e na legislação ordinária, as por eles habitadas necessárias às suas atividades produtivas, que 
permitam a subsistência de um determinado grupo indígena, que possibilite o seu desenvolvimento 
sócio-econômico e que mantenha o seu ambiente cultural. 
   Parágrafo Único - As terras referidas no CAPUT do artigo são de propriedades da União, 
inalienáveis e imprescritíveis”. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada pois contraria os princípios do anteprojeto. 
 
    
   EMENDA:00038 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Populações Indígenas  
Art. 11. Compete, fundamentalmente, à União, assegurar às populações indígenas os seus direitos  
originários e sua organização social, cabendo-lhes a posse permanente das terras por elas ocupadas,  
bem como o usufruto exclusivo das riquezas naturais e minerais existentes no solo e subsolo, das  
utilidades nelas existentes, e dos cursos fluviais, assegurado o direito de navegação.  
............................................  
Proposta  
Nova redação.  
Art. 11. Compete, fundamentalmente à União assegurar às populações indígenas os seus direitos  
originários e sua organização social, cabendo-lhes a posse permanente das terras por elas ocupadas,  
bem como o usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no solo e das utilidades nelas  
existentes." 
Justificativa: 
   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória. 
   Quanto a utilização de cursos fluviais e direito de navegação não deve constar da futura 
constituição e sim de legislação ordinária, se necessário. Em alguns casos, ressalta-se que a 
navegação fluvial é regulada no âmbito do Direito Internacional. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada pois a redação constante do anteprojeto contempla de forma mais abrangente os 
direitos dos índios. 
 
         
   EMENDA:00048 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   O § 2o. do art. 11 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação: "É vedada qualquer atividade  
de exploração mineral nas terras ocupadas pelos índios". 
Justificativa: 
   O princípio de que as terras dos índios são inalienáveis deve ser irrestrito. A exploração mineral nas 
terras dos índios não deve ser permitida sob qualquer pretexto para evitar que o processo extrativo 
traga prejuízos de ordem social, cultural e étnica as comunidades indígenas. Essa é uma das 
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reivindicações das Nações Indígenas que, acreditamos, deva ser contemplada no texto 
constitucional. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada, pois consideramos que, em face da existência de relevante interesse nacional, à 
União, com autorização dos índios e do Congresso Nacional, deve ser permitido o desenvolvimento 
das atividades de exploração dos minérios nas terras ocupadas pelas populações indígenas. 
 
 
   EMENDA:00052 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SÍLVIO ABREU (PMDB/MG) 
Texto:   
   O parágrafo 2o. do artigo 11, do anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,  
Pessoas Deficientes e Minorias passa a ter a seguinte redação:  
"§ 2o. A pesquisa, lavra ou exploração de minerais e riquezas naturais em áreas indígenas  
somente poderão fazer-se no interesse nacional, conforme disposto em lei complementar." 
Justificativa: 
   A matéria, por ser muito específica, não deve ficar rigidamente regulada na Constituição, mas sim 
deixada ao legislador ordinário, o qual, sob a condicionante do interesse decidirá, em cada caso, 
diante das circunstancia concretas. 
   O rito da lei complementar, prevendo decisões por maioria absoluta nas duas Casas do Congresso, 
permite de um lado o mais amplo debate das questões e analise dos seus males e benefícios, e de 
outro lado permite, sem quebra da ordem constitucional, resolver os problemas sob condicionantes 
iguais ou até mais severos que os previstos no texto original. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada. A importância da questão justifica a manutenção da redação original, sem 
desconsiderarmos, evidentemente, a necessidade de se contemplar na legislação ordinária, a ser 
elaborada posteriormente, as especificidades que garantam a plena execução das diretrizes máximas 
contidas no anteprojeto. 
    
 
   EMENDA:00054 REJEITADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CAMARGO (PFL/SP) 
Texto:   
   Anteprojeto de Direitos e Garantias  
Art. 10, § 4o. que ficará com a seguinte redação:  
"§ 4o. Aos índios é permitido a cata, faiscação e garimpagem de suas próprias terras e  
ainda a participação de 5% sobre o valor da exploração de minérios e riquezas naturais,  
importâncias estas que devem ser aplicadas exclusivamente na demarcação das áreas indígenas." 
Justificativa: 
   A demarcação de terras tem sido muito dificultada principalmente em virtude de falta de recursos, 
daí a razão de buscarmos na exploração do subsolo meios que irão tornar menos difícil essa tão 
sonhada e necessário demarcação. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada tendo em vista que o processo de demarcação das terras, fundamental para a 
sobrevivência dos índios, deve ser definido categoricamente em termos constitucionais para ser 
efetivamente dinamizado, sem estar condicionado à exploração dos minérios existentes no subsolo 
das terras ocupadas pelas populações indígenas. 
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   EMENDA:00083 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o caput do art. 14 e seus parágrafos e adiciona um 4o. parágrafo:  
"Art. 14 São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão de terras ocupadas pelos índios.  
§ 1o. A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou indenização  
contra a União ou os índios, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação  
aos atos que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o órgão do poder 
público que tenha autorizado a pretensão ou emitido título responderá civilmente.  
§ 2o. O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior, não autoriza a  
manutenção do autor ou de seu litisconsorte na posse de terra indígena.  
§ 3o. O disposto no parágrafo primeiro deste artigo não impede o direito de regresso do órgão  
do poder público, nem elide a responsabilização penal do agente.  
§ 4o. Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam invasão de terras indígenas ou  
restrição ilegal a algum dos direitos aqui previstos, caracterizam delito contra o patrimônio público da 
União." 
Justificativa: 
   A emenda visa reordenar tematicamente a redação original, precisando os conceitos jurídicos nela 
envolvidos. A redação proposta ao parágrafo segundo destina-se a evitar o incentivo à procrastinação 
dos pleitos, como forma avessa de manter a posse de terceiros sobre terra indígenas, expediente que 
tornaria sem efeito a norma constitucional. 
Parecer:   
   Emenda aprovada. A aceitação da emenda deveu-se ao fato de considerarmos que a nova redação 
permite uma maior garantia dos direitos de posse sobre as terras ocupadas pelos índios, fundamental 
à sua sobrevivência física e cultural. 
 
    
   EMENDA:00084 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Altera os §§ 1o. e do artigo 13:  
"§ 1o. Caberá preferencialmente ao Serviço Geográfico do Exército implementar a medida  
prevista no caput, devendo, a cada ano, concluir, pelo menos, a demarcação de 25% (vinte e cinco 
por cento) das Terras reconhecidas ocupadas pelos índios.  
§ 3o. Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas terras e a aplicação de qualquer  
medida que limite seus direitos à posse e ao usufruto exclusivo." 
Justificativa: 
   A inclusão do termo ”preferencialmente” tem por objetivo não limitar apenas ao Serviço Geográfico 
do Exército a incumbência de demarcar todas as áreas indígenas no prazo estabelecido por este 
artigo, pois este Órgão não dispõe hoje de estrutura suficiente. 
   As expressões retiradas do texto do parágrafo 3º não prejudicam e até favorecem a finalidade 
proposta. 
Parecer:   
   A proposta de emenda ao §1o. do art.13 foi rejeitada. Tendo em vista que a demarcação das terras 
indígenas é questão prioritária para a sobrevivência física e cultural dos índios, entendemos que é 
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fundamental e oportuno a determinação de órgão executor capaz de atender ao dispositivo contido na 
Carta Magna. Quanto à proposta de alteração do § 3o. do art.13 foi aprovada apenas parcialmente, 
pois entendemos a necessidade de especificar situações determinadas que exigem a remoção das 
populações indígenas. 
 
 
   EMENDA:00085 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Suprime o artigo 12 e seus parágrafos, renumerando-se os que seguem: 
Justificativa: 
   A matéria objeto do artigo 12 do parecer é mais pertinente à do art.11, sendo desnecessário o seu 
desdobramento em 2 artigos diferentes. 
Parecer:   
   Emenda aprovada. As disposições do artigo 12 e seu parágrafo, devido à pertinência com o artigo 
anterior, merecem, de fato, serem fundidas no artigo único. 
    
 
   EMENDA:00086 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o artigo 11, e seus parágrafos, e acrescenta parágrafo, de número 5, do anteprojeto do  
Sr. Relator:  
"Art. 11 As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
independendo de demarcação, ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas  
naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais,  
assegurando o direito de navegação.  
§ 1o. São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para caça, pesca,  
extração, coleta, agricultura e outras atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua  
reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.  
§ 2o. As terras indígenas são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a  
qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufrui dos próprios índios.  
§ 3o. Aos índios é permitida a cata, faiscação e garimpagem em suas próprias terras.  
§ 4o. Excepcionalmente, a pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas poderão ser  
feitas apenas pela União, em regime de monopólio, com prévia autorização dos índios que as 
ocupam, quando houver relevante interesse nacional, assim declarado pelo Congresso Nacional para 
cada caso, provada a inexistência de reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno da 
riqueza mineral em questão em outras partes do território Brasileiro.  
§ 5o. Nos casos previstos no parágrafo anterior, o lucro resultante da lavra será integralmente 
revertido aos índios." 
Justificativa: 
   Essa sugestão procura dar a esse Artigo um caráter definidor da questão terra indígena, 
consolidando especificamente o problema do usufruto exclusivo, desdobrado nos parágrafos aqui 
propostos. O Conceito de “unidade de poder” comtemplado no parecer do relator dá margem a 
interpretação diversas, enquanto que a questão do apoio é mais pertinente a outro artigo. É, ainda, 
desnecessária a definição de que às várias esferas da administração devem complementarmente 
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assegurar o cumprimento do que estabelecerá a nova Constituição. Adota-se aqui, também, a 
terminologia “os índios” em lugar de outras mais problemáticas conceitualmente. 
   As questões definidas pelo parecer do relator do artigo 12 seriam mais pertinentes ao presente 
artigo, que sintetizaria as referências à terra. Dessa forma, não seria necessário o artigo 12. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo em vista que os dispositivos propostos são de maior eficácia 
quanto à garantia de usufruto exclusivamente das riquezas naturais do solo e subsolo existentes nas 
terras ocupadas pelos índios. Do caput do art. 11 suprimiu-se a expressão "independendo de 
demarcação", pois deve-se lutar pela demarcação urgente das terras indígenas, garantia de 
sobrevivência física e cultural das populações indígenas.  
Foi alterada a redação do parágrafo 5o., para contemplar a despesa com as atividades de mineração, 
a propriedade dos índios sobre as riquezas naturais existentes no solo e subsolo de suas terras e 
ainda a garantia de comercialização em valores vigentes no mercado. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

   EMENDA:00011 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva - Subcomissão dos negros, populações indígenas, deficientes e minorias.  
Art. 11. ......................... 
§ 8o. - Fica proibida por um período de 30 (trinta) anos toda e qualquer lavra ou exploração  
por empresas estatais ou privadas. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda foi rejeitada tendo em vista que é preciso reconhecer que existem condições excepcionais 
que exigem a exploração das riquezas existentes nas terras ocupadas pelos índios. 
 
    
   EMENDA:00151 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do  
subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, assegurado o direito de navegação.  
..................................................  
PROPOSTA  
Nova redação.  
Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes. 
Justificativa: 
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   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória. 
   Quanto a utilização de cursos fluviais e direito de navegação não deve constar da futura 
constituição e sim de legislação ordinária, se necessário. Em alguns casos, ressalta-se que a 
navegação fluvial é regulada no âmbito do Direito Internacional. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda foi rejeitada tendo em vista que a redação proposta é contrária aos princípios básicos que 
nortearam a elaboração do anteprojeto constitucional, pois abre a possibilidade da exploração das 
riquezas existentes nas terras ocupadas pelos índios, fato que contribui para o extermínio das 
populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00153 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LEUR LOMANTO (PFL/BA) 
Texto:   
   POPULAÇÕES INDÍGENAS  
Art. 11 - ..................................  
§ 7o. - Nos casos previstos no § 4o., o Congresso Nacional estabelecerá, caso a caso, um  
percentual do total da produção do material explorado necessário ao custeio das despesas com a  
pesquisa, lavra e exploração das riquezas minerais e naturais nas terras indígenas, sendo que, o  
restante da produção será de propriedade exclusiva dos índios. A comercialização desta produção 
far-se-á com a interveniência do Ministério Público, sendo nula qualquer cláusula que fixe preços ou  
condições inferiores àqueles vigentes no mercado interno. Caberá ao Tribunal de Contas da União  
fiscalizar o fiel cumprimento do estabelecido neste parágrafo, enviando ao Congresso Nacional  
relatório semestral fundamentado, denunciando imediatamente qualquer irregularidade verificada.  
PROPOSTA  
Cancelar o parágrafo. 
Justificativa: 
   Além da dificuldade natural do Congresso Nacional empenhar-se em assuntos deste teor, 
considerando suas múltiplas e relevantes funções que certamente terão na nova Carta, a matéria é 
própria para ser tratada em legislação ordinária, como, por exemplo, o Código de Minas. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda foi rejeitada por entendermos que a supressão do artigo abre a possibilidade do 
desenvolvimento de atividades comerciais nas terras ocupadas pelos índios. Sendo assunto de 
relevante importância, cabe ao Congresso Nacional exercer ação de proteção das populações 
indígenas. 
 
    
   EMENDA:00156 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Art. 9o. - Os índios gozarão dos direitos especiais previstos neste capítulo, sem prejuízo  
de outros instituídos por lei.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
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§ 3o. - São reconhecidos aos índios a sua organização social, seus usos, costumes, língua,  
tradições e seus direitos originários sobre as terras que ocupam.  
PROPOSTA  
Alterar a redação.  
§ 3o. - São reconhecidos aos índios a sua organização social, seus usos, costumes, língua e 
tradições. 
Justificativa: 
   Caso seja reconhecido o direito originário das populações indígenas sobre as terras que ocupam 
poderá criar sérios conflitos resultantes das diferentes interpretações que certamente advirão. Como 
exemplo de conflitos, pode-se citar a expansão de uma área indígena sobre núcleos populacionais 
urbanos e assentamentos promovidos por órgãos públicos. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda foi rejeitada por entendermos que a redação original, contemplando "seus direitos 
originários sobre as terras que ocupam", dá aos índios a garantia de sua sobrevivência física e 
cultural. 
 
    
   EMENDA:00160 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   POPULAÇÕES INDÍGENAS  
Art. 11 - ..................................  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus  
usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do  
seu patrimônio cultural.  
PROPOSTA  
Alterar a redação:  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios para os fins da garantia especial instituída neste  
capítulo e na legislação ordinária, as por eles habitadas necessárias às suas atividades  
produtivas, que permitam a subsistência de um determinado grupo indígena, que possibilite o seu  
desenvolvimento sócio-econômico e que mantenha o seu ambiente cultural. 
Justificativa: 
   Observa-se na elaboração do texto original, do parágrafo 1º do artigo 11, a nítida intenção de tornar 
indefinido o conceito de terra habitada pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a 
legislação vigente, embora muito mais clara e precisa, não tem conseguido evitar o surgimento de 
inúmeros problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terra 
indígena. 
Parecer:   
   Não vislumbramos indefinições no conceito de terras habitadas pelas populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00161 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   POPULAÇÕES INDÍGENAS  
Art. 11 - ..................................  
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§ 2o. - As terras indígenas são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja à posse e usufruto dos próprios 
índios.  
PROPOSTA  
Nova redação.  
§ 2o. - As terras indígenas são bens da União inalienáveis e imprescritíveis. 
Justificativa: 
   A manutenção da ideia expressa na redação original do parágrafo 2º do artigo 11 na nova 
Constituição, com toda certeza, limitaria o desenvolvimento nacional, sendo que, na região 
Amazônica esta limitação traria sérias consequências. 
   Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do 
desenvolvimento. 
Parecer:   
   Rejeitada. O texto proposto não conceitua com precisão o que se entende por "terras indígenas". 
Não vislumbramos, na proposta, qualquer limitação que o parágrafo 2o. do artigo 11 possa trazer ao 
desenvolvimento nacional. 
 
    
   EMENDA:00168 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Populações Indígenas  
Art. 12 - .......................... 
§ 3o. - Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas terras salvo nos casos de  
epidemia, catástrofes da natureza e outros similares, ficando garantido seu retorno às terras  
quando o risco estiver eliminado e proibida, a qualquer pretexto, a destinação para qualquer  
outro fim, das terras temporariamente desocupadas - e a aplicação de qualquer medida que limite 
seus direitos à posse e ao usufruto exclusivo:  
Proposta  
Cancelar o parágrafo 3o. do artigo 12. 
Justificativa: 
   A exemplo da Constituição atual que não trata do assunto, previsto apenas no Estatuto do Índio 
(legislação ordinária), considera-se que ser dado o mesmo tratamento. 
Parecer:   
   Rejeitada. Pretende-se, na Nova Carta, o estabelecimento de fato de uma política indigenista justa 
para o Brasil. O texto em questão, destarte, é fundamental no espelho constitucional, para que a 
garantia que se pretende dar aos índios, no tocante aos seus direitos seja, efetivamente, respeitada. 
 
    
   EMENDA:00169 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   POPULAÇÕES INDÍGENAS  
Art. 12 - ............................. 
§ 1o. - Caberá ao Serviço Geográfico do Exército implementar a medida prevista no caput,  
devendo, a cada ano, concluir, pelo menos, a demarcação pelos índios.  
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios, e atualmente não Reconhecidas, terão, quando de seu  
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Reconhecimento, sua demarcação concluída no prazo máximo de 1 (um) ano.  
PROPOSTA  
Cancelar os parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
   Referem-se a particularidades administrativas que jamais devem constar em texto constitucional. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda foi rejeitada tendo em vista que é contrária aos princípios norteadores do Anteprojeto 
constitucional. A demarcação das terras indígenas é fator importantíssimo para a reprodução física e 
cultural das populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00170 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   POPULAÇÕES INDÍGENAS  
Art. 12 - A União dará início à imediata demarcação das terras Reconhecidas ocupadas pelos  
índios, devendo o processo estar concluído no prazo máximo de 4 (quatro) anos.  
PROPOSTA  
Cancelar o artigo. 
Justificativa: 
   A fixação de prazos para demarcação de terras indígenas, por se tratar de assunto de caráter 
temporário e dependente de recursos orçamentários não deve ser matéria para constar no texto da 
nova Constituição. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada tendo em vista que há necessidade de se explicitar com clareza, que tanto a 
demarcação como o prazo de execução do processo são urgentes, pois a posse efetiva da terra 
pelos índios é a garantia da sua reprodução física e cultural. 
 
    
   EMENDA:00187 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   Pela presente Emenda o Parágrafo 4o. do artigo II passa ter a seguinte redação:  
§ 4o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios, somente poderão ser desenvolvidas como  
privilégio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas  
conhecidas e suficientes para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do território 
Brasileiro.  
Suprimir o Parágrafo 5o. do mesmo artigo. 
Justificativa: 
   I – É imotivada a exploração da madeira, nos Territórios Indígenas, pois em nosso País possuímos 
áreas enormes, que ainda podem ser exploradas. 
   II – A exploração da madeira entra em contradição com o § 4º do Art. II, na medida que este 
estipula que a exploração em áreas indígenas somente ocorrera quando inexistirem reservas 
conhecidas e suficientes para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do Território 
Brasileiro. 
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   III – A depredação das florestas localizadas nos territórios indígenas, mesmo que seja instituído a 
obrigação do reflorestamento, causará desequilíbrio no meio ambiente. E sabemos que os indígenas 
vivem do ambiente natural para sua reprodução física e cultural. 
Parecer:   
   Aprovada.  
Emenda aprovada no mérito, tendo em vista que não é apenas a madeira que compõe o universo de 
riquezas minerais. Aprovada a sugestão de supressão do § 5o. do art. 11 do Anteprojeto por 
entendermos que a exploração da madeira em terras indígenas é fator de destruição das referidas 
populações. 
 
    
   EMENDA:00238 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   I - Dê-se ao § 4o. do artigo 11 do anteprojeto Final da Subcomissão VIIc, "Dos Negros, Populares 
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias", a seguinte redação:  
"§ 4o. A lavra da jazidas, minas e dos demais recursos minerais, em terras ocupadas pelos  
índios, será sempre precedida de pesquisa comprobatória da existência de reservas  
exploráveis e somente outorgar-se-á a empresa do setor público ou a empresa privada constituída e  
sediada no País, na forma da lei, cuja participação majoritária com direito a voto no  
capital social pertença a brasileiros e cuja administração e mão-de-obra sejam  
predominantemente nacionais."  
II - Suprima-se, por prejudicado, o § 7o. do citado artigo 11. 
Justificativa: 
   O texto ao qual propomos a presente emenda padece de muitos defeitos: 
   1º estatiza, como “privilégio da União”, a pesquisa e a lavra mineral em terras ocupadas por índios, 
como se o monopólio estatal fosse em si mesmo, uma garantia aos direitos das populações 
interessadas; a experiência aponta justamente para a direção oposta: são as empresas do setor 
público, por cumularem o poder econômico com o poder político, as mais difíceis de controlar, limitar 
e conter, dentro dos parâmetros da lei; 
   2º estabelece condições subjetivas e de muito difícil qualificação (inexistência de reservas 
conhecidas e suficientes para o consumo interno” e “reservas exploráveis em outras partes do 
território brasileiro”), fazendo tabula rasa das elementares noções de custo e economicidade da 
exploração mineral; tais condições desequilibram dois interesses relevantes que precisam ser 
harmonizados, em nome do valor superior do bem comum da Nação Brasileira: (a) o interesse das 
comunidade indígenas na preservação de seu ambiente natural e cultural; e (b) o interesse da 
economia nacional em gerar riquezas indispensáveis ao desenvolvimento de todo o povo brasileiro; 
diante da “rigidez locacional” das jazidas minerais, esses dois interesses devem ser conciliados, o 
que é plenamente realizável, por meio de uma legislação ordinária prudente, sábia e adequada às 
peculiaridades de cada região. 
   A Emenda ora apresentada vai diretamente ao âmago da questão que se coloca relativamente às 
terras ocupadas pelos indígenas e às áreas de fronteira, muitas vezes até coincidentes. As empresas 
nelas atuantes devem ser do setor público ou empresas privadas controladas por brasileiros, assim 
considerados os últimos, aquelas onde a participação majoritária com direito a voto no capital social 
pertença a brasileiros e onde a mão-de-obra predominantemente seja nacional. 
   Enfim, impõe-se a supressão do § 7º do mesmo artigo 11, por ter ficado prejudicado com a Emenda 
proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada. A sugestão fere o espírito que norteou todo o trabalho até o momento, com vistas ao 
estabelecimento, no texto constitucional, de efetivar garantias aos direitos indígenas. 
 
    
   EMENDA:00239 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 13, caput, do anteprojeto Final da Subcomissão VIIc - "Dos Negros,  
Populares Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias", a seguinte redação:  
"Art. 13. São nulos e ineficazes os atos jurídicos de qualquer natureza, cujo objeto  
envolva domínio, posse, uso ou concessão de terras ocupadas pelos índios, e demarcadas na forma 
do artigo anterior." 
Justificativa: 
   O artigo 13 do Anteprojeto declara a nulidade e a ineficácia dos atos jurídicos, mesmo os já 
praticados, relativos ao domínio, à posse, ao uso, à ocupação ou à concessão de terras ocupadas por 
índios. 
   O dispositivo, como está, deixa margem a dúvida, permitindo compreender na sua aplicação 
qualquer terra que, no passado, tenha sido ocupada pelos índios. Acarreta a possibilidade em 
princípio, que a norma se aplicar a qualquer parcela do território brasileiro. 
   Não obstante, do contexto da disposição, que se coloca logo após ao artigo que trata da 
demarcação das terras reconhecidamente ocupadas pelos índios, é obvio que a nulidade e ineficácia, 
nele referidas, somente se aplicam a atos relacionados com essas terras. Por isso, impõe-se, ao final 
do artigo 13, vincular sua aplicação ao artigo 12, mediante acréscimo da expressão “nos termos do 
artigo anterior”. 
   Essas as razões da Emenda ora proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A manutenção da redação original tem por objetivo dar maior garantia às posse das terras ocupadas 
pelos índios, sejam elas demarcadas ou não, condição da sobrevivência física e cultural das 
populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00240 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao § 6o. do artigo 11 do anteprojeto Final da Subcomissão VIIc, "Dos Negros, Populares  
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias", a seguinte redação:  
"§ 6o. Depende de prévia anuência da comunidade indígena interessada, a autorização ou  
concessão para exploração de recursos minerais, em terras por ela ocupadas, ficando assegurada 
sua participação nos resultados da lavra, na forma da lei." 
Justificativa: 
   A Emenda ora apresentada visa melhorar a redação do § 6º do artigo 11 do Anteprojeto, 
escoimando alguns defeitos: 
   1º a autorização ou concessão é para a lavra, envolvendo a pesquisa prévia e indispensável; 
   2º acrescenta-se neste dispositivo a garantia de participação da comunidade indígena nos 
resultados da lavra, na forma da lei, permitindo-se assim a supressão do § 7º do mesmo artigo. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
Emenda rejeitada, tendo em vista que a redação original é mais abrangente no que refere à 
autorização para exploração de riquezas do subsolo das terras ocupadas pelos índios,  
constituindo-se em norma que visa à proteção das populações indígenas. 
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   EMENDA:00241 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 13 do anteprojeto Final da Subcomissão VIIc - dos Negros, Populares  
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. 
Justificativa: 
   O artigo 13 do Anteprojeto declara serem nulos e sem eficácia os atos jurídicos, mesmo os já 
praticados, relativos ao domínio, à posse, ao uso, à ocupação ou à concessão de terras ocupadas 
pelos índios. 
   A generalidade e amplitude do dispositivo e suas implicações jurídicas provocam uma total 
insegurança para qualquer proprietário, pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos índios, 
sendo certo que, em princípio, pelo menos um dia no passado, essas terras foram por eles ocupadas. 
É fundamental proteger a comunidade indígena, mas é importante também, em nome da paz social, 
que essa proteção se faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públicas, que dependem de 
normas jurídicas claras, principalmente as de natureza constitucional. Disposições vagas, como 
aquelas ora comentadas, permitem interpretações absurdas, suscetíveis de abrangerem situações 
não pretendidas pelo legislador, confrontando princípios básicos do estado de direito da sociedade 
brasileira, como é a propriedade privada. 
   Essas, as razões da Emenda supressiva ora proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Emenda rejeitada, tendo em vista que a posse de suas terras pelos índios já foi caracterizada e 
definitiva, inclusive em constituições passadas. A manutenção do artigo tem por objetivo a defesa, 
das terras ocupadas pelas populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00258 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias Art. 11 § 4o.  
Sejam incluídas as seguintes normas:  
Art. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas naturais em terras indígenas  
poderão ser desenvolvidas com prioridade da União, no caso de exigir o interesse nacional. 
Justificativa: 
   Entende-se que, em princípio as atividades citadas deverão prioritariamente serem desenvolvidas 
por empresas estatais públicas, quando se tratar de minerais estratégicos necessários à segurança e 
ao desenvolvimento nacional. Em casos excepcionais esse direito poderá ser estendido às empresas 
privadas nacionais somente por alto interesse nacional, respeitando e resguardando o espaço social, 
cultural e econômico indígena. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
Emenda rejeitada, pois entendemos que apenas como privilégio da União, em condições 
excepcionais, se pode desenvolver a pesquisa, lavra e exploração de minérios em terras indígenas. 
 
    
   EMENDA:00329 REJEITADA 
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Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.  
Incluam-se no anteprojeto as seguintes normas:  
Art. Compete ao Órgão da Administração Federal, ouvindo a comunidade indígena, a  
aprovação de pedidos para a exploração de recursos minerais no subsolo das áreas indígenas. 
Justificativa: 
   A exigência da aprovação do Congresso Nacional para os pedidos de exploração de recursos 
minerais em áreas indígenas implicará, certamente em entrave administrativo à agilização do 
processo, resultando em prejuízos às comunidades indígenas. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A participação do Congresso Nacional no ato autorizativo para a exploração dos recursos minerais 
em terras indígenas é uma garantia de defesa das terras ocupadas pelos índios. 
 
    
   EMENDA:00330 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias - Art. 11 § 1o.  
Sejam incluídas as seguintes normas:  
Art. São terras ocupadas pelos indígenas para fins de garantia especial instituída neste  
capítulo e na legislação ordinária, as por eles habitadas necessárias as suas atividades  
produtivas, que permitam a subsistência de um determinado grupo indígena, que possibilite o seu  
desenvolvimento sócio-econômico e que mantenha o seu ambiente cultural. 
Justificativa: 
   Observa-se na elaboração do texto original do art.12, a nítida intenção de tornar indefinido o 
conceito de terra habitada pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a legislação 
vigente, embora muito mais clara e preciosa, não tem conseguido evitar o surgimento de inúmeros 
problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terra indígena. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda foi rejeitada por entendermos que a redação original é mais abrangente e dá maiores 
garantias à sobrevivência étnica e cultural das populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00332 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias - Art. 9º, § 4o.  
Sejam incluídas as seguintes normas:  
Art. Compete fundamentalmente à União assegurar às populações indígenas os seus direitos  
originários e sua organização social, cabendo-lhes a posse permanente das terras por ele  
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ocupadas, bem como o usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes no solo e das  
utilidades nelas existentes. 
Justificativa: 
   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional de isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma média discriminatória. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
Emenda rejeitada, pois entendemos que a permissão à exploração das riquezas do subsolo 
existentes nas terras ocupadas pelos índios é fator de extermínio das populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00477 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   Emenda  
O § 4o. do art. 11 do anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,  
Pessoas Deficientes e Minorias passa a ter a seguinte redação: "É vedada qualquer atividade de  
exploração mineral nas terras ocupadas pelos índios". 
Justificativa: 
   O princípio de que as terras dos índios são inalienáveis deve ser irrestrito. A exploração mineral das 
terras dos índios não deve ser permitida sob qualquer pretexto para evitar que o processo extrativo 
traga prejuízos de ordem social, cultural e étnica às comunidades indígenas. Essa é uma das 
reivindicações das Nações Indígenas que acreditamos, deva ser contemplada no texto constitucional. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
Emenda rejeitada, pois reconhecemos que existem condições, especiais em que se deve permitir, 
como privilégio da União, a exploração de minerais nas terras ocupadas pelos índios. 
 
    
   EMENDA:00497 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Ao Anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e  
Minorias, dê-se ao seu Art. 11 a seguinte redação:  
Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas a sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do  
subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ficando assegurado, entretanto, o  
direito de livre navegação em tais trechos aquaviários. 
Justificativa: 
   O texto proposto visa esclarecer, de forma definitiva, que a livre navegação, nos cursos fluviais 
situados em terras ocupadas pelos índios, deve ser assegurada para todos, evitando-se a repetição 
dos graves incidentes ocorridos em passado recente – incidentes estes causados pelo bloqueio fluvial 
à navegação de aquavias em terras indígenas. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por entendermos que a redação original é clara quanto ao direito de 
navegação nos cursos fluviais existentes em terras indígenas. 
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   EMENDA:00503 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SADIE HAUACHE (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Art. 11 e Supressiva dos §§ 1º e 2º elaborados pela Subcomissão dos  
negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.  
Dê-se ao Art. 11 a seguinte redação:  
Art. 11 - as terras da União demarcadas aos índios, são bens inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer Título, destinadas à sua posse usufruto, bem como à preservação do meio  
ambiente e do seu patrimônio cultural, inclusive no que se refere às riquezas naturais do solo e do  
subsolo e das utilidades nela existentes.  
Suprima-se os § 1o e 2o. 
Justificativa: 
   Trata o caput do Art.11 da garantia de posse e usufruto da terra bem como da preservação do meio 
ambiente e seu patrimônio cultural, que reputamos de extrema importância. Parece-nos bastar a 
adaptação ora proposta, para que se manifestem de forma clara e precisa as garantias e direitos dos 
índios. 
   Entendemos portanto desnecessário o desmembramento do caput do Art.11 nos dois parágrafos 
existentes. Portanto propomos a sua supressão pela redundância dos dispositivos. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A sugestão, ao eliminar o § 1o. do art. 11, omite o conceito que se tenta explicitar de "terras ocupadas 
pelos índios", sem o qual o objetivo pretendido de defesa dos direitos indígenas não seria alcançado.  
A redação oferecida ao "caput" do artigo pela emenda, por outro lado, não apresenta um sentido 
completo, razão pela- qual optamos pelo seu não acolhimento. 
 
    
   EMENDA:00613 PREJUDICADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ LOURENÇO (PFL/BA) 
Texto:   
   Populações Indígenas  
Art. 13 - São nulos e extintos e não produzidos efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que venham por objeto o domínio, a posse, o uso, a concessão de  
terras ocupadas pelos índios.  
§ 1o. - A nulidade e a extensão de que trata este artigo não dão direito de ação ou indenização  
contra a União ou os índios, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação  
aos atos que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o órgão do poder 
público  
que tenha autorizado a pretensão ou emitido títulos responderá civilmente.  
§ 2o. - O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior, não autoriza a  
manutenção do autor ou de seu litisconsorte na posse de terra indígena.  
§ 3o. - O disposto no parágrafo primeiro deste artigo não impede o direito de regresso do  
órgão do poder público, nem elide a responsabilidade penal do agente.  
§ 4o. - Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam invasões de terras indígenas ou  
restrição ilegal a algum dos direitos aqui previstos, caracterizam delito contra o patrimônio  
público da União. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Prejudicada.  
A emenda está prejudicada tendo em vista que não contém nenhuma sugestão de alteração do art. 
13 do anteprojeto constitucional, sendo que o documento apresenta apenas cópia do referido artigo. 
 
    
   EMENDA:00769 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   MEIRA FILHO (PMDB/DF) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 11 do anteprojeto da Subcomissão VII-C a seguinte redação:  
Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas a sua posse permanente,  
ficando reconhecido seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das  
utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, assegurado o direito de navegação. 
Justificativa: 
   Visa a presente emenda garantir a exploração e o aproveitamento do subsolo exclusivamente pela 
União, baseado no princípio de que o solo é propriedade distinta da do subsolo. 
   Assim sendo, os recursos deste devem pertencer somente ao Estado e por ele serem explorados 
diretamente ou mediante concessão assegurando-se, assim, o monopólio estatal do petróleo e dos 
minerais físseis e férteis. 
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda foi rejeitada por entendermos que o direito ao usufruto exclusivo não apenas 
das riquezas naturais do solo, mas também, aquelas existentes no subsolo é a garantia da 
sobrevivência física e cultural das populações indígenas. 
 
    
   EMENDA:00838 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificativa do § 7o, do art. 11, da Seção Populares Indígenas, do Capítulo Direitos e  
Garantias.  
Altere-se, no art. 11, a redação do § 7o, adotando-se a seguinte:  
Art. 11 - ..................................  
§ 7o. - Nos casos previstos no § 4º, o Congresso Nacional estabelecerá, caso a caso, um  
percentual do total da produção do material explorado necessário ao custeio das riquezas  
minerais e naturais nas terras indígenas, sendo que, o restante da produção será de propriedade  
exclusiva dos índios. A comercialização desta produção far-se-á com a interveniência do  
Ministério Público Federal, sendo nula qualquer cláusula que fixe preços ou condições inferiores  
àqueles vigentes no mercado interno. Caberá ao Tribunal de Contas da União fiscalizar o fiel  
cumprimento do estabelecido neste parágrafo, enviando ao Congresso nacional relatório semestral  
fundamentado, denunciando imediatamente qualquer irregularidade verificada. 
Justificativa: 
   Compete à União legislar sobre os indígenas e os minerais, cabendo ao Ministério Público Federal, 
de acordo com as nossas tradições, zelar pela observância das normas editadas, com exclusividade, 
para não haver dispersão na defesa de interesses nacionais tão importantes à sociedade. 
Parecer:   
   Consideramos que a redação apresentada no substitutivo atende melhor aos direitos das 
populações indígenas. 
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   EMENDA:00945 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Substituir o Parágrafo Único do artigo 12, da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,  
Pessoas Deficientes e Minorias, pelo seguinte dispositivo:  
"Art.........................................  
As terras referidas no caput do artigo são de propriedades das populações indígenas, sendo  
inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não  
seja a posse e usufruto dos próprios índios. 
Justificativa: 
   Se a nova Constituição assegura o Direito de Propriedade; se as terras dos brancos são dos 
brancos; se as terras dos negros são dos negros, evidentemente as terras dos índios são dos índios 
e não da União, como diz o parágrafo que propomos modificar, apenas substituindo as palavras “DA 
UNIÃO” pelas palavras “DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS”. 
Parecer:   
   Rejeitada. A emenda foi rejeitada tendo em vista que, se o conceito de propriedade da terra se 
adequa à forma como está estruturada a sociedade envolvente, não faz sentido para as  
populações indígenas, pois a organização dessas sociedades está erigida sobre outros princípios. 
 
    
   EMENDA:01241 REJEITADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Modifica o art. 12 e seus parágrafos, suprimindo o parágrafo primeiro e renumerando os  
demais, do anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e 
Minorias:  
Art. 12. A União, no prazo de quatro anos, formalizará o recolhimento e executará a  
demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas. Observado o disposto no parágrafo  
primeiro do artigo 11.  
§ 1o. O disposto no caput deste artigo não exclui o reconhecimento e a demarcação das terras  
dos índios contatados após o prazo nele estabelecido.  
§ 2o. Ficam vedadas a remoção dos índios de suas terras e a aplicação de qualquer medida que  
limite seus direitos à posse e ao usufruto exclusivo. 
Justificativa: 
   A emenda visa corrigir imperfeições que prejudicam a intenção do art.12. Assim, a fixação do 
conceito de “terras reconhecidas” pode ensejar o não-reconhecimento das terras, como pretexto para 
sua não-demarcação. Portanto a emenda retira a expressão do texto original.  
   Por outro lado, impõe-se excluir do preceito as terras já demarcadas, para que não se atinjam os 
direitos arduamente conquistados pelas comunidades indígenas que já os obtiveram para as áreas 
que ocupam. 
   Subtrai-se também a menção específica que o texto original faz as Serviço Geográfico do Exército, 
para possibilitar a atuação de outros órgãos, privilegiando-se a execução do que ali se determina, e 
arredando possíveis alegações de ordem técnica e executiva. 
   A redação proposta como § 2º omite prazos nos casos das terras de índios ainda não contatados, 
para evitar condicionamentos prejudiciais ao procedimento de contato com comunidades ainda 
arredias. 
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   Por último, retiram-se as previsões antes constantes do § 3º da redação original. Estas 
caracterizavam situações limite, que por sua própria natureza já autorizariam a intervenção do 
Ministério Público e do próprio Legislativo, nos termos do capítulo sobre as Populações Indígenas. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A emenda foi rejeitada por entendermos que a redação original do anteprojeto constitucional, com 
todo o detalhamento e especificações contidas, é clara quanto à necessidade urgente da demarcação 
das terras ocupadas pelos índios e enfática na determinação de responsabilidades quanto ao 
processo de demarcação. 
 
    
   EMENDA:01259 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Suprime o § 5o. do artigo 11 do anteprojeto da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas,  
Pessoas Deficientes e Minorias: 
Justificativa: 
   O objetivo que se depreende do dispositivo suprimido seria garantir que a exploração de madeiras 
em terras indígenas se desse mediante condições especialíssimas. 
   Contudo, ao abrir a possibilidade, o preceito legaliza a exploração de recursos que devem ser 
mantidos no usufruto exclusivo dos índios, como, aliás, tem sido até o momento, segundo a 
legislação vigente. Por outro lado, na maioria dos casos concretos previsíveis, o reflorestamento é 
praticamente inexequível, como por exemplo na Amazônia – onde é impossível repor floresta nativa – 
e no sul, onde é utópico imaginar a reposição das florestas de araucária (pinheiros). 
Parecer:   
   APROVADA.  
Emenda aprovada tendo em vista que a manutenção do § 5o. art. 11 do anteprojeto seria 
contraditória com a proposta de defesa das terras ocupadas pelos índios. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

   EMENDA:00022 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 81 e seus parágrafos 1o. e 2o.) do Substitutivo da Comissão VII - Da Ordem 
Social. 
Justificativa: 
   O artigo 81 do Substitutivo declara serem nulos e sem eficácia os atos jurídicos, mesmo os já 
praticados, relativos ao domínio, à posse, ao uso, à ocupação ou a concessão de terras ocupadas 
pelos índios. 
   A generalidade e amplitude do dispositivo e suas implicações jurídicas provocam uma total 
insegurança para qualquer proprietário, pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos índios, 
sendo certo que, em princípio, pelo menos um dia no passado, essas terras foram por eles ocupadas. 
É fundamental proteger a comunidade indígena, mas é importante também, em nome da paz social, 
que essa proteção se faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públicas, que dependem de 
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normas jurídicas claras, principalmente as de natureza constitucional. Disposições vagas, como 
aquelas ora comentadas, permitem interpretações absurdas, suscetíveis de abrangerem situações 
não pretendidas pelo legislador, confrontando princípios básicos do estado de direito da sociedade 
brasileira, como é a propriedade privada. 
   Essas, as razões da Emenda supressiva ora proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A expressão do art. 81 e seus parágrafos, em nosso entendimento, não oferece razões convincentes.  
Se aceita a emenda, desfiguraria o espírito dos objetivos que nortearam os trabalhos desta Comissão 
em relação às populações indígenas.  A argumentação oferecida pelo insigne Constituinte justificando 
a medida não nos sensibilizou. A amplitude do dispositivo (que pretende elidir) com suas implicações 
jurídicas não provoca insegurança para proprietários de terras.  O art. 80 do substitutivo, em seu 
parágrafo primeiro, dá o conceito de terras indígenas, a saber: "as por eles habitadas as utilizadas 
para suas atividades produtivas e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições, incluindo as necessárias à preservação do meio ambiente e do seu 
patrimônio cultural". São, pelo parágrafo segundo do mesmo artigo: "bens da União, inalienáveis, 
imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e 
usufruto dos próprios índios".  Tais conceitos não deixam dúvidas. Não encontramos, destarte, razões 
justificativas para a supressão do artigo 81 e seus parágrafos, o que nos leva a opinar pela rejeição 
da emenda. 
 
   
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 81 e seus § 1o., da Comissão VII da Ordem Social, da Assembleia Nacional  
Constituinte, a seguinte redação, mantido o seu § 2o.:  
"Art. 81. - Serão nulos e inexistentes e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo correspondente."  
"§ 1o. - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou indenização  
contra a união ou os índios, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação  
aos atos que versem sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o órgão do Poder Público  
que tenha autorizado a pretensão, ou emitido o título, responderá civilmente." 
Justificativa: 
   O artigo 81, como veio redigido no Substitutivo, pretende tornar nulos e inexistentes os atos já 
praticados, de qualquer natureza, que se refiram ao domínio, a posse, o uso, a ocupação.... de terras 
indígenas, ou das riquezas naturais do solo ou do subsolo nelas existentes. 
   O caráter retroativo que preside o seu enunciado, por si só, recomenda a nova redação que ora se 
lhe pretende dar. 
   A comunidade nacional, quando se movimentou em direção as urnas para escolher os constituintes, 
tinham os olhos voltados para o futuro; confiou aos seus mandatários o futuro do Brasil. 
   Tecer a Constituição com os olhos voltados para o passado é no mínimo, trair a aspiração Nacional, 
e amesquinhar o que se pretende seja a lei geradora das leis do País. 
   Para o futuro, sim, este Poder Constituinte, deve impor que todo o ato lesivo aos direitos indígenas, 
nos aspectos tratados nesta emenda, deve ser considerado como inexistentes. 
   Ademais, o dispositivo como veio redigido no Substitutivo tornar-se-á de todo impraticável e, por 
isso, inócuo. 
   A atual geração não merece atravessar a História com tal estigma. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
As modificações sugeridas pelo Eminente Constituinte Odacir  Soares, em que pesem as razões que 
nortearam a iniciativa,  não merece acatamento.  Objetiva-se, na elaboração do novo Diploma Básico 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 46  

 

que regulará a vida brasileira, no que tange às populações indígenas, a instituição efetiva dos novos 
direitos que estabelece em favor dessas populações tão desamparadas até os nossos dias, será 
manto protetor da Lei Maior do País.  Nesse caminho, defendendo os direitos que o substitutivo 
institui em favor dos índios, elaboramos o artigo 81, anulando, extinguindo e tornando sem efeito 
jurídico os atos, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a 
ocupação ou a concessão de terras indígenas.  A sugestão oferecida intenta eliminar do "caput" do 
art. 81, a expressão "ainda que já praticados". A aceitação da sugestão eliminaria o que se objetivou 
em relação aos atos já praticados, prejudicando substancialmente os direitos indígenas que 
intentamos proteger.  Daí nossa discordância de sua aceitação, aconselhando a rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00024 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 82 e seus parágrafos, do Substitutivo da Comissão da Ordem Social, da  
Assembleia Nacional Constituinte a seguinte redação:  
"Art. 82. - A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento de potenciais de  
energia em terras ocupadas por indígenas, somente poderão ser efetuados por empresa do setor 
público e por empresa privada constituída e sediada no País, na forma da lei, cuja participação  
majoritária com direito a voto no capital social pertença a brasileiros e cuja administração e mão-de-
obra seja predominantemente nacional."  
"§ Único - Depende de prévia anuência da comunidade indígena interessada, a autorização ou  
concessão para exploração de recursos minerais, em terras por ela ocupada, assegurada sua 
participação nos resultados da lavra, na forma da lei." 
Justificativa: 
   O artigo 82 e seus parágrafos, em resumo, dispõe que os recurso minerais e os recurso naturais 
existentes em terras indígenas somente poderão ser explorados pela União a título de privilégio, e 
ainda tal exploração estará condicionada à inexistência de reservas conhecidas e suficientes para o 
consumo interno, e exploráveis em outras partes do território brasileiro. 
   A prosperar tal dispositivo a comunidade nacional ver-se-á privada por milênios de aproveitar as 
riquezas porventura existentes naquelas terras. E quando lá se chegar, minerais que hoje tem 
utilidade poderão ter substitutivos, que os tornem imprestáveis e sem utilidade. 
   É que pela restrição imposta à própria União, todo o território brasileiro há que ter sido 
minuciosamente pesquisado, e com planos de viabilidade de exploração econômica elaborado, e que 
depois disso se conclua pela inexistência ou se existirem, pela sua exploração antieconômica. 
   Somente depois disso poderá a União adentrar as terras indígenas para promover a exploração 
nelas de recursos minerais, dentre outros. 
   Adicionando-se a isso o fato de à União também só ser permitido desenvolver atividade mineral 
naquela parte do território nacional no caso de inexistirem substâncias minerais necessárias ao 
consumo interno, ressalta a necessidade de expurgá-lo mediante à adoção da presente emenda – 
para se evitar que o Brasil, entre uma verificação e outra, permaneça na dependência do subsolo de 
outras nações, vendo-se compelido a dispender recursos em moeda forte a um custo social. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A mineração indiscriminada em terras indígenas é fator de  alta desagregação das comunidades que 
as ocupam. Se há interesse em preservar os poucos índios que ainda existem no País, é preciso 
desestimular ao máximo a mineração em suas terras, e é isso que o Anteprojeto pretende ao permitir 
que tal atividade seja privilégio unicamente da União, podendo ser desenvolvida apenas em 
circunstâncias especiais. A nosso ver, a preservação das comunidades indígenas e a exploração  
indiscriminada dos recursos naturais e minerais de suas  terras são propostas inconciliáveis. 
 
   
   EMENDA:00201 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Proposta Modificativa ao Substitutivo Art. 82 - Suprimir. 
Justificativa: 
   Os termos expressos para justificar a modificação proposta para o Art.80 enquadram-se à presente 
proposta. 
   § 1º - Suprimir. 
   § 2º - A exploração de riquezas minerais e de recursos naturais em terras indígenas obriga à 
destinação de percentual, estabelecido pela lei ordinária, do valor do bem explorado, à execução da 
política indigenista nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso 
Nacional a fiscalização do cumprimento da obrigação aqui estabelecida. 
Justificativa: 
   § 1º - Justifica-se dada a capacidade relativa das populações envolvidas. 
   § 2º - A lei ordinária disciplina a matéria, não cabendo, a nosso ver, a criação de exceções que não 
possam ou não venham a ser cumpridas face à necessidade de desenvolvimento e de expansão do 
país, na conquista de novas fronteiras e na utilização de recursos escassos, indispensáveis ao País. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Consideramos que a pesquisa, lavra ou exploração de minérios,  na forma proposta pelo artigo 80, é 
fundamental para  garantir a sobrevivência das comunidades indígenas. A argumentação utilizada 
pelo autor da emenda, que procura igualar a matéria às disposições legais já existentes, não atenta, a  
nosso ver, para essa realidade. 
 
   
   EMENDA:00242 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   HÉLIO COSTA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, o seguinte dispositivo:  
As terras referidas no caput do artigo são de propriedade das populações indígenas, sendo  
inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não  
seja a posse e usufruto dos próprios índios. 
Justificativa: 
   Se a nova Constituição assegura o Direito de Propriedade; se as terras dos brancos são dos 
brancos; se as terras dos negros são dos negros, evidentemente as terras dos índios são dos índios 
e não da União, como diz o parágrafo que propomos modificar, apenas substituindo as palavras “DA 
UNIÃO” pelas palavras “DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS”. 
Parecer:   
   Rejeitada.  A emenda foi rejeitada pois entendemos que se o conceito de propriedade da terra 
aplica-se à forma de organização da sociedade envolvente, o mesmo não ocorre com as populações 
indígenas. A terra para os índios tem o significado da vida, do religioso, do mitológico, do simbólico, 
etc. A terra indígena não é para compra e venda, não é entendida como negócio. Ela é a condição 
primeira da sua reprodução física e cultural.  Considerar a terra como propriedade das populações 
indígenas é negar a forma particular como elas estão organizadas socialmente. 
 
   
   EMENDA:00419 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 48  

 

Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dos Negros, Das Minorias e Das Populações Indígenas  
Art. 79 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições.  
Emenda modificativa  
Art. 79 - Aos índios e aos silvícolas são reconhecidos seus direitos originários sobre as  
terras que habitam, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições. 
Justificativa: 
   Considera-se necessária a inclusão no texto constitucional dos conceitos de “índios” e de 
“silvícolas” levando-se em consideração os diferentes estágios de aculturação que se encontram os 
vários grupos indígenas no Brasil. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Os estágios de aculturação independem da ampliação que o texto assegura aos índios e silvícolas. 
Quando refere-se a "índio", o texto constitucional engloba tanto o índio que teve ou tem contato coma 
civilização, como o silvícola, aquele que ainda não o teve.  O manto protetor do texto constitucional, 
como está no substitutivo protege a ambos.  O silvícola é aquele que nasce ou vive nas selvas, 
selvagem, selvático. Podemos ter caso de selvagens que não são índios, como existiam ou talvez 
ainda existam nas selvas dos países africanos.  Por tais considerações, opinamos pela rejeição da 
emenda. 
 
   
   EMENDA:00420 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   O § 1o. do art. 82 passa a ter a seguinte redação:  
§ 1o. - Competirá ao Congresso Nacional ouvindo a Administração Federal e a Comunidade  
Indígena, a aprovação dos pedidos para a exploração de recursos minerais no subsolo das áreas 
indígenas. 
Justificativa: 
   Entendemos que o Congresso Nacional, depois de informado pelas duas partes, deverá julgar as 
questões surgidas. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
O que a redação do § 1o. do artigo 82 do substitutivo persegue e que, os casos de pesquisa, lavra ou 
exploração de minérios em terras indígenas sejam antecedidas de autorização das  populações 
envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional.  A sugestão oferecida pelo preclaro Constituinte 
Oswaldo Almeida, é que tal competência seja deferida ao Congresso Nacional, ouvida a 
Administração Federal e a comunidade indígena.  Ora, o "caput" do artigo exige que, somente a 
União, em casos excepcionais, poderá desenvolver tais atividades.  Não vislumbramos razões que 
justifiquem a inclusão da Administração Federal para opinar sobre autorização para pesquisa dos 
recursos naturais das terras ocupadas pelos índios.  A redação do § 1o. do artigo 79 nos parece mais 
consentânea com a realidade nacional.  A inclusão da Administração Federal na espécie constituiria 
apenas um tipo de atravancamento de ordem burocrática na questão, uma opinião, a nosso ver, 
dispensável.  Destarte, opinamos pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:00425 REJEITADA 
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Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dos Negros, Das Minorias e Das Populações Indígenas  
Art. 79......................................  
Proposta  
Emenda Modificativa  
Acrescente-se um parágrafo ao artigo 79.  
§ 4o. Os direitos previstos neste capítulo não se aplicam aos índios com elevado estágio de  
aculturação, que mantenham uma convivência constante com a sociedade nacional e que não 
habitem terras indígenas. 
Justificativa: 
   Aos índios que optarem, por livre e espontânea vontade, por esta condição de vida, junto à 
comunidade nacional, devem ser assegurados os mesmo direitos e deveres de um cidadão brasileiro 
não índio. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada pois entendemos que a identidade do  índio advém da sua identidade étnica. 
O índio sente-se índio, independentemente do grau de contato, estabelecido com a sociedade 
envolvente. Não existe legislação proibitiva do contato. Como acréscimo, o Título I, da Ordem Social, 
em seu inciso VI do Art. 1o., garante a não discriminação dos índios no que se refere aos direitos e 
deveres de um cidadão brasileiro não índio. 
 
   
   EMENDA:00426 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dos Negros, das Minorias e Das Populações Indígenas  
Art. 80......................................  
§ 1o. São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas atividades  
produtivas e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e  
tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.  
Proposta  
Emenda Modificativa  
Alterar a redação:  
Art. 80. ....................................  
§ 1o. São terras habitadas pelos índios ou silvícolas aquelas por eles utilizadas para  
habitação, atividades produtivas para sua subsistência, que possibilitem o seu  
desenvolvimento socioeconômico, que mantenha seu ambiente cultural e que permita a sua 
harmoniosa e  
progressiva integração à comunhão nacional. 
Justificativa: 
Observa-se na elaboração do texto original, a nítida intenção de tornar indefinido o conceito de terra 
habitada pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a legislação vigente, embora muito 
mais clara e preciosa, não tem conseguido evitar o surgimento de inúmeros problemas 
administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terra indígena. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada pois entendemos que a caracterização  das terras necessárias à sobrevivência 
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física e cultural das  populações indígenas não deve se enquadrar em parâmetros estranhos às 
próprias populações indígenas. É conhecido que os índios vivem, sentem, produzem etc, de forma 
original, particular, obedecendo aos princípios peculiares à sua organização. O espaço geográfico 
deve ser visualizado sob o prisma do reconhecimento e respeito às essas formas diferenciadas de 
organização social. Só assim será possível garantir, efetivamente, a sobrevivência de toda uma etnia.  
A disposição colocada no substitutivo, como princípio básico, sobre a necessidade de se assegurar 
às populações indígenas a sua sobrevivência física e cultural e a manutenção de sua identidade 
étnica, entra em choque com o princípio proposto pelo insigne parlamentar, sobre a permissão de sua 
harmonia e progressiva integração à comunhão nacional. 
 
   
   EMENDA:00427 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dos Negros, Das Minorias e Das Populações Indígenas  
Art. 80. ....................................  
§ 2o. As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a Posse e usufruto dos próprios 
índios.  
Proposta  
Emenda Modificativa  
Nova Redação  
§ 2o. As terras habitadas pelos índios ou silvícolas são bens da União inalienáveis e imprescritíveis. 
Justificativa: 
   A manutenção da ideia expressa na redação original na nova Constituição, com toda certeza, 
limitaria o desenvolvimento nacional, sendo que na região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências. 
   Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do 
desenvolvimento. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada pois entendemos que a nova Carta Magna, nos seus princípios referentes às 
populações indígenas,  deve conter disposições firmes e eficazes no que se refere à  garantia da 
sobrevivência física e cultural daquelas populações. Eliminar da redação original, constante do 
substitutivo " ... e indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e 
usufruto dos próprios índios"  significa assegurar apenas que " as terras ocupadas pelos  índios são 
bens da União inalienáveis, imprescritíveis", fato  que por si só abre a possibilidade para "o domínio, a 
posse ,  o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais 
do solo e o subsolo nelas existentes", atos vedados pelo art. 81 do substitutivo. Permitir outra 
destinação às terras ocupadas pelos índios que não seja a posse e usufruto dos próprios índios é 
declarar o extermínio das populações indígenas, daqueles que foram os primeiros habitantes deste 
país. 
 
   
   EMENDA:00428 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
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Texto:   
   Nova Redação:  
§ 3o. Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional,  
ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa: 
   Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode ser compelido a promover ações que 
obriguem o deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. A 
responsabilidade da destinação da área física desocupada mantém-se vinculada à soberania 
nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada por entendermos que a redação original  do substitutivo é mais eficaz no que 
se refere à proteção das  terras indígenas. Sendo o objetivo das normas constitucionais propostas a 
preservação étnica das populações indígenas e reconhecendo que a terra é a garantia da 
sobrevivência destas populações entendemos ser necessário o estabelecimento de disposições que 
proíbam, efetivamente, a ocupação de terras indígenas. Abrir a possibilidade para a ocupação, a 
qualquer título, das terras dos índios é, no nosso entender, decretar a sentença de extermínio 
definitivo das populações indígenas. 
 
   
   EMENDA:00429 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Alterar a redação:  
Art. 81 - São nulas e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já Praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão de terras de posse imemorial habitadas pelo índios ou silvícolas ou das riquezas naturais 
nelas existentes. 
Justificativa: 
   Nenhum grupo étnico deve ser privilegiado em relação aos outros. Não há porque conceder aos 
índios o subsolo das terras ocupadas por eles, a menos que todas as outras etnias brasileiras 
também possam usufruir desse direito. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada tendo em vista que consideramos que a redação original atende, de forma 
mais ampla, aos direitos dos índios. Partindo da análise da justificativa apresentada pelo insigne 
parlamentar, entendemos que não se trata de negação de tratamento igual para etnias diferentes, e 
sim do reconhecimento que etnias diferentes, índios e não índios, erigem-se sobre organizações 
sociais dinamizadas por princípios diferentes. Neste sentido, permitir de forma irrestrita o domínio, a 
posse, o uso, a ocupação ou a concessão das riquezas naturais do subsolo das terras ocupadas 
pelos índios, traduz-se na condenação de toda uma sociedade. Ressaltamos que mesmo assim, o 
substitutivo propõe norma que dispõe sobre a possibilidade da União, em casos especiais, 
desenvolver a lavra, pesquisa e exploração de riquezas minerais, por-  tanto do subsolo, nas terras 
ocupadas pelos índios, quando o exigir o interesse nacional.  Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:00446 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
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Texto:   
   Ao Substitutivo da Comissão da Ordem Social, dê-se ao seu Art. 80, Parágrafo 2o. a seguinte 
redação:  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis, e  
indisponíveis a qualquer título, vedado contra utilização que não seja a posse e usufruto dos  
próprios índios, ficando assegurado, entretanto, o direito de livre navegação em trechos dos rios que 
cortem suas terras. 
Justificativa: 
   O texto proposto visa esclarecer, de forma definitiva, que a livre navegação, nos cursos fluviais 
situados em terras ocupadas pelos índios, deve ser assegurada para todos, evitando-se a repetição 
dos graves incidentes ocorridos em passado recente – incidentes estes causados pelo bloqueio fluvial 
à navegação de aquavias em terras indígenas. 
Parecer:   
   rejeitada.  
A emenda foi rejeitada tendo em vista a consideração de que  a redação original, constante do 
substitutivo, é clara quanto  ao direito de navegação em trechos dos rios que contém as  terras 
ocupadas pelos índios.  O caput do art. 80 do substitutivo estabelece a posse permanente dos índios 
sobre as terras que ocupam. O artigo referido dispõe com clareza: " ... com direito ao usufruto  
exclusivo ... e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de  navegação". A ressalva, no caso, faz 
sentido em relação aos direitos de usufruto exclusivo, significando que o direito à navegação em 
trechos de rios que encontram-se em terras indígenas não é apenas dos índios. 
 
   
   EMENDA:00487 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JAMIL HADDAD (PSB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
substitua-se no § 1o., do art. 81 a expressão "caso em que o órgão do Poder Público" pela expressão 
"caso em que a autoridade responsável". 
Justificativa: 
   São conhecidas as dificuldades de qualquer ação contra o poder público. Até porque o texto do 
anteprojeto não indica a quem caberá a iniciativa. A boa política é a punição da autoridade 
responsável. Esta, aliás, a tônica do Substitutivo, como exemplo o tratamento dispensado pelo art.78. 
   Parece-me que a referência a “Órgão público” tenha sido um engano, pois o § 2º do mesmo art.81, 
retornando ao bom leito, ilude a “direito de regresso do órgão do poder público” e à responsabilidade 
penal do agente. 
Parecer:   
   Rejeitada  
Mantivemos a redação original do Art. 81, rejeitando a emenda, porque julgamos que a ação civil dos 
pretendentes ou adquirentes de boa-fé, com relação a atos autorizativos que tenham autorizado sua 
pretensão ou emitido título, deve ser proposta, sempre, contra o órgão do Poder Público, responsável 
por tais atos. A este, se perdedor da ação, caberá exercer o direito de regresso previsto no § 2o. 
 
   
   EMENDA:00762 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA PARA O ART. 82  
§ 3o. Passa a ter a seguinte redação:  
Aos índios são permitidos a cata, a faiscação e a garimpagem manual em suas terras. 
Justificativa: 
   Restringir o uso de máquinas para garimpagem e as consequências advindas de seu uso para os 
mananciais. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada tendo em vista que a proposta apresentada tem por objetivo restringir as 
atividades de cata, faiscação e garimpagem dos índios em suas terras. Entendemos que estas 
atividades serão desenvolvidas de acordo com o nível de absorção ou de criação de tecnologia 
adequada. Impedir ou discriminar técnicas que muitas vezes facilitam o desempenho das tarefas de 
cata, faiscação e garimpagem é forçar a permanência das populações indígenas em um mesmo 
estágio de desenvolvimento tecnológico. Em outros termos, significa impedir os avanços reais nesta 
área, comuns em qualquer sociedade. 
 
   
   EMENDA:00763 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA PARA O ART. 8o.  
Suprimir a expressão "e do subsolo" 
Justificativa: 
   Não se ferir a isonomia dando-se privilégio a um grupo étnico quanto a exploração do subsolo que 
deve ser resguardado como privilegio da União. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada por considerarmos que a redação original do substitutivo, em seu Art. 82, 
resguarda a privilégio  da União em desenvolver a pesquisa, lavra ou exploração de  minérios e de 
recursos naturais em terras indígenas. Porém, conhecermos a importância da terra para a 
sobrevivência física e cultural das populações indígenas, faz-se necessário as-  segurar que o 
subsolo das terras ocupadas pelos índios, somente poderá ser explorado como privilégio da União, 
em casos excepcionais. Assim, entendemos que as normas propostas no substitutivo não ferem a 
isonomia dos diversos grupos sociais e étnicos existentes no país. 
 
   
   EMENDA:00853 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o caput do artigo 80 do substitutivo:  
Art. 80. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos  
cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
   A emenda visa aprimora a redação original, preservando o nobre objetivo do Relator. Com efeito, a 
redação emendada propicia entender-se que os índios teriam a posse e usufruto apenas sobre as 
terras já demarcadas, o que, evidentemente, não é o escopo do dispositivo. Os direitos dos índios 
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sobre suas terras – a exemplo da legislação atualmente vigente – devem ser assegurados 
independentemente da demarcação. Possibilitar interpretação diversa é permitir a derrogação da 
norma. 
   Por outro lado, a demarcação está devidamente contemplada no Substitutivo, no seu art.87, de 
modo que a presente emenda não implica desconsiderar este importante aspecto. 
   
   EMENDA:00855 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o art. 87 do Substitutivo:  
Art. 87. A União demarcará as terras ocupadas pelos índios, ainda não demarcadas, devendo o  
processo estar concluído no prazo de 5 (cinco) anos, contados da promulgação desta Constituição. 
Justificativa: 
   O texto original permite entender-se que é necessário redemarcar mesmo as terras já demarcadas, 
atingindo direitos adquiridos das comunidades indígenas que já obtiveram tal iniciativa dos poderes 
públicos. Por isso, a emenda ressalva as terras demarcadas, e modifica a redação para excluir a 
expressão “dará início”, porque, de fato, a União já deu início à demarcação destas terras. O 
problema que aflige as populações indígenas é que, inobstante este início, trata-se da atividade que 
parece fadada a não ter fim. 
   As demarcações processam-se demoradamente, e os processos respectivos adormecem nas 
gavetas da burocracia, enquanto os índios são obrigados a conviver com a insegurança e a violência 
que esta demora propicia. 
   Pense-se assim, encontrar uma redação mais adequada ao objetivo perseguido, oportunamente, 
pelo Relator. 
Parecer:   
   Aprovada.  
A emenda foi aprovada pois consideramos que a redação proposta, por ser mais clara e objetiva, 
toma a norma mais eficaz.  Tratando-se de assunto relevante e urgente como é o processo de 
demarcação das terras indígenas e conscientes da importância da terra para a preservação da 
identidade étnica e cultural e para a sobrevivência física das populações indígenas, reconhecemos 
que impõe-se a elaboração de um princípio Constitucional firme e objetivo que garanta efetivamente a 
demarcação das terras ocupadas pelos índios, ainda não demarcadas. 
 
   
   EMENDA:00856 APROVADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Modifica o art. 82 do substitutivo e seus §§ 1o. e 2o.:  
Retire-se do caput do art. 82 e dos seus parágrafos 1o. e 2o. a expressão recursos naturais. 
Justificativa: 
   A emenda visa harmonizar o art.82 com a norma principal, contida no art.80 do substitutivo, que 
estabelece – a exemplo da atual disposição constitucional – o usufruto exclusivo dos índios sobre as 
riquezas naturais existentes em suas terras. 
   Deste usufruto, o art.82 sob emenda já exclui, por razões de relevância maior, os recursos minerais. 
Mas dele não pode se excluir também, os recursos naturais. Fazê-lo implica abrigar a sanha que se 
abaterá, inevitavelmente, sobre a madeira, riquezas de flora e fauna, descaracterizando o objetivo 
perseguido pelo legislador constituinte e retirando dos índios as condições para sua sobrevivência 
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física e cultural. Manter a redação original poderia significar, na pratica, uma fatal involução dos 
termos constitucionais relativos aos direitos das populações indígenas. 
Parecer:   
   Aprovada.  
A sugestão merece acolhida. De fato, harmoniza o art. 82 com redação do art. 80 do substitutivo. 
 
   
   EMENDA:00868 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Modifica o § 1o. do art. 81 do Substitutivo, que passa a ser § único, e suprime o seu § 2o.:  
Art. 81. ....................................  
Parágrafo único. A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou  
indenização contra a União ou os índios. 
Justificativa: 
   A redação original do parágrafo sob emenda ressalva o direito dos adquirentes de boa-fé. 
Conquanto de deva ressaltar a cautela do Ilustre Relator, observa-se que a ressalva é desnecessária, 
por já estar contemplada juridicamente. De fato, é assente na doutrina que o adquirente de boa-fé de 
título incidente sobre terra indígena faz jus a indenização pelos prejuízos que lhe tenha causado a 
aquisição nula. Não será, evidentemente, ressarcido pelo imóvel correspondente ao título, pois o 
preceito constitucional – aliás, oportuna reiteração do dispositivo análogo em vigor – fulmina de 
nulidade o ato. Mas poderá buscar, judicialmente, a reparação dos danos que tenha sofrido. 
   Trazer à sede constitucional o que já é objeto inconteste do direito comum – e que subsiste diante 
da Constituição – pode ensejar pretensões outras, que eventualmente busquem admitir, a pretexto de 
uma primeira ressalva, razões para mais exceções. A prudência e boa técnica aconselham, por isso, 
a modificação proposta. 
   Acolhida a emenda, fica automaticamente sem sentido o disposto no § 2º do mesmo art. 81 do 
substitutivo, impondo-se sua supressão e a remuneração do § 1º como parágrafo único. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Em que pese já estar assente, na doutrina, que o adquirente  de boa-fé de título incidente sobre terra 
indígena faz jus a  indenização pelos prejuízos que lhe tenha causado a aquisição  nula, não 
consideramos demais manter a ressalva do Parágrafo  único do Art. 81, a qual esclarece a questão 
em definitivo. 
 
   
   EMENDA:00923 PREJUDICADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SANDRA CAVALCANTI (PFL/RJ) 
Texto:   
   DIREITOS E GARANTIAS  
[...] 
Art. 11 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto  exclusivo das riquezas naturais do solo e do  subsolo, 
das utilidades nelas existentes e dos  cursos fluviais, assegurado o direito de  navegação. 
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural segundo seus usos, costumes e 
tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural. 
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§ 2o. - As terras indígenas são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a qualquer 
título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos próprios índios. 
§ 3o. - Aos índios é permitida a cata, faiscação e garimpagem em suas terras. 
§ 4o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas naturais, somente poderão ser 
desenvolvidas como privilégio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem 
reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do  
território brasileiro. 
§ 5o. - A exploração de madeira prevista no parágrafo anterior implica na obrigatoriedade de 
reflorestamento, com árvores da mesma espécie. 
§ 6o. - Exigir-se-á a autorização das populações indígenas envolvidas e a aprovação do Congresso 
Nacional, caso a caso, para o início da pesquisa, lavra ou exploração de minérios nas terras por elas 
ocupadas. 
§ 7o. - Nos casos previstos no § 4o., o Congresso Nacional estabelecerá, caso a caso, um percentual 
do total da produção do material explorado necessário ao custeio das despesas com a pesquisa,  
lavra e exploração das riquezas minerais e  naturais nas terras indígenas, sendo que, o  restante da 
produção será de propriedade exclusiva  dos índios. A comercialização desta produção far-se-á com 
a interveniência do Ministério Público, sendo nula qualquer cláusula que fixa preços ou  condições 
inferiores àqueles vigentes no mercado  interno. Caberá ao Tribunal de Contas da União  fiscalizar o 
fiel cumprimento do estabelecido  neste parágrafo, enviando ao Congresso Nacional  relatório 
semestral fundamentado, denunciando  imediatamente qualquer irregularidade verificada. 
Art. 12 - A União dará início à imediata demarcação das terras reconhecidas ocupadas pelos índios, 
devendo o processo estar concluído no prazo máximo de 4 (quatro) anos.  § 1o. - Caberá ao Serviço 
Geográfico do Exército implementar a medida prevista no caput, devendo, a cada ano, concluir, pelo 
menos, a demarcação de 25% (vinte e cinco por cento) das terras reconhecidas ocupadas pelos 
índios. 
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios, e atualmente não reconhecidas, terão, quando de seu  
reconhecimento, sua demarcação concluída no prazo  máximo de 1 (um) ano. 
§ 3o. - Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas terras - salvo nos casos de epidemia, 
catástrofes da natureza e outros similares, ficando garantido seu retorno às terras quando o risco 
estiver eliminado e proibida, sob qualquer pretexto, a destinação para qualquer outro fim, das terras 
temporariamente desocupadas - e a aplicação de qualquer medida que limite seus direitos à posse e 
ao usufruto exclusivo. 
Art. 13. - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza, ainda 
que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de 
terras ocupadas pelos índios. 
§ 1o. - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou indenização contra 
a União ou os índios, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação aos atos 
que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o órgão do poder público que 
tenha autorizado a pretensão ou emitido título responderá civilmente. 
§ 2o. - O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior, não autoriza a manutenção 
do autor ou de seu litisconsorte na posse de terra indígena. 
§ 3o. - O disposto no parágrafo primeiro deste artigo não impede o direito de regresso do órgão do 
poder público, nem elide a responsabilização penal do agente. 
§ 4o. - Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam invasões de terras indígenas ou restrição 
ilegal a algum dos direitos aqui previstos, caracterizam delito contra o patrimônio público da União.   
[...] 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   Prejudicada. A autora da emenda apenas reapresentou, com uma única alteração (a retirada do 
termo "ORIENTAÇÃO SEXUAL)", o Anteprojeto Substitutivo aprovado pela Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias.  A Emenda contempla todos os itens daquele 
Anteprojeto, contrariando o Artigo 23, § 2o. do Regimento Interno da Assembleia Nacional 
Constituinte, que não permite que as emendas se refiram a mais de um dispositivo.  Entretanto, 
apesar de a emenda estar prejudicada, é de res-  saltar que as disposições daquele Anteprojeto 
foram amplamente discutidas e analisadas na composição do Substitutivo a-  presentado pelo relator 
da Comissão de Ordem Social, tendo sido, em sua grande parte, aproveitadas. 
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   EMENDA:00958 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Emenda  
Inclua-se, onde couber, no Substitutivo da Comissão VII:  
"Art. - As terras destinadas aos indígenas serão demarcadas pela União, que lhes reservará a  
área imprescindível para que vivam e desenvolvam suas atividades produtivas.  
Parágrafo Único - Caso essas terras hajam sido regularmente alienadas, a União as  
desapropriará, mediante a justa indenização em dinheiro. 
Justificativa: 
   Os conflitos que se têm verificado em nossos dias entre colonos sem terras, empresários rurais e 
indígenas, no mais das vezes decorre de um excesso de proteção legal aos indígenas, tornando-se 
necessário uma redefinição desta mesma legislação. 
   É necessário assegurar aos indígenas condições adequadas à sua sobrevivência, em seu habitat 
natural, contudo, o progresso e a necessidade da expansão da fronteira agrícola são, no mais das 
vezes, obstaculizados pelo lento processo que se verifica na demarcação das reservas indígenas. 
Tais áreas, por sua extensão, que as vezes supera a mais de 1000ha, por membro da nação 
indígena protegida, despertam nos colonos sem terra uma postura de revolta e insatisfação vez que, 
normalmente, os projetos de assentamento agrícola, promovidos pelo mesmo governo que ao índio 
dispensa tamanha proteção, lhe destinam na maioria das vezes áreas nunca superiores a 100ha. 
   O dispositivo inserido no § único, visa, também, a encerrar a desordem que se estabeleceu na 
legislação vigente, quando se desapropria terras regularmente adquiridas, e o poder público, no 
processo indenizatório, pretende fazê-lo mediante pagamento em Títulos da Dívida Agrária, sem 
nenhum valor, o que afigura um estelionato oficial. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
As terras ocupadas pelos índios pertencem à União. Partindo desse princípio, impossível a aceitação 
da emenda, quando parte de uma premissa falsa, isto é, que a terra pertence a particulares.  Os 
conflitos que se estão verificando entre colonos sem terras, empresários rurais e indígenas não 
decorre de excesso de proteção legal aos indígenas, que vivem em áreas da União, previamente 
delimitadas.  Se, por outro lado, pretende-se ocupar tais áreas, a questão passa a ser outra, ou seja, 
invasão de terras indígenas, cujo tratamento deve ser diferente.  A redação que se oferece, no âmbito 
da Comissão, à questão da demarcação das terras indígenas, estabeleceu que sua execução se 
efetivasse no prazo máximo de cinco anos.  Tais razões nos fizeram rejeitar a sugestão do insigne 
Constituinte Cunha Bueno. 
 
   
   EMENDA:00974 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dos Negros, das Minorias e das Populações Indígenas  
Art. 82 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e de recursos naturais, em terras  
indígenas, somente poderão ser desenvolvidas como privilégios da União, no caso de exigir o  
interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e  
exploráveis, em outras partes do território brasileiro.  
Proposta  
Alterar a redação.  
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Art. 82 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas naturais em terras indígenas  
poderão ser desenvolvidas com prioridade da União, no caso de exigir o interesse nacional, ouvido o  
Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A ideia expressa na redação não deve constar da nova Constituição devido ao seu caráter limitativo e 
prejudicial às comunidades indígenas. 
Entende-se que, em princípio, as entidades de pesquisa, lavra e exploração de minérios e riquezas 
naturais em áreas indígenas, deverão prioritariamente ser desenvolvidas por empresas estatais 
públicas, quando se tratar de minerais estratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento 
nacional. Em casos excepcionais esse direito poderá ser estendido às empresas provadas nacionais 
e somente por alto interesse nacional, respeitando e resguardando o espaço social, cultural e 
econômico indígena. 
Parecer:   
   A exploração das riquezas minerais porventura existentes em terras indígenas constituirá sempre 
fator de desagregação das respectivas comunidades, o que se procura evitar, salvo os casos 
excepcionais previstos, assim mesmo pela União, com a prévia anuência das comunidades 
envolvidas e do Congresso Nacional.  A emenda em exame dá prioridade à União para explorar tais  
riquezas, significando que, depois dela ficariam abertas as  portas para os demais interessados - 
empresas públicas, privadas, grupos estrangeiros, etc., destruindo todo o espírito  que norteou os 
trabalhos da Comissão, como se já não bastasse  o contristador espetáculo que oferece hoje ao 
Brasil e ao  mundo o nosso setor mineral.  Somos, destarte, pela rejeição da sugestão oferecida pelo 
eminente Constituinte Cunha Bueno.  Rejeitada. 
 
   
   EMENDA:01014 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   Dos Negros, das Minorias e das Populações Indígenas  
Art. 80 - As terras ocupadas pelos índios serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse  
permanente, com direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das  
utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  
Proposta  
Nova redação.  
Art. 80 - As terras de posse imemorial efetivamente habitadas pelos índios ou silvícolas  
serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse permanente, com direito ao usufruto exclusivo das  
riquezas naturais do solo e das utilidades nelas  
existentes.  
Justificativa: 
O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória.   
Quanto a utilização de cursos fluviais e direito de navegação não deve constar da futura constituição 
e sim de legislação ordinária, se necessário.  
 
   
   EMENDA:01097 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
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Texto:   
   Altera o caput do artigo 80, que passa a vigorar da seguinte maneira:  
Art. 80 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes. 
Justificativa: 
O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória.  
Quanto a utilização de cursos fluviais e direito de navegação não deve constar da futura constituição 
e sim de legislação ordinária, se necessário. Em alguns casos, ressalta-se que a navegação fluvial é 
regulada no âmbito do Direito Internacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A redação sugerida pelo nobre Constituinte não apresenta a  coerência econômico-social, que se 
pretende imprimir ao novo  Diploma Básico que o País está a exigir.  O § 2o. do art.80 conceitua o 
que são terras ocupadas pelos índios, onde figura, entre outros conceitos, que elas são inalienáveis. 
Por outro lado, quase todos os direitos que o caput do citado artigo deferiu aos índios, o nobre autor 
in -  tenta, com sua sugestão eliminar.  Não há, por outro lado, na redação do caput do artigo em  
questão, qualquer ofensa ao princípio constitucional da isonomia. 
 
   
   EMENDA:01120 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Suprima-se, no caput do art. 80, do Substitutivo do Relator, a expressão "e do subsolo". 
Justificativa: 
O subsolo é propriedade da nação. As riquezas do subsolo, em geral não renováveis, pertencem a 
todo o povo.  
É justo que se restrinja a sua exploração em terras indígenas, como dispõe, apropriadamente, o art. 
82, mas não cremos adequando conceder o usufruto do subsolo somente aos indígenas. 
Parecer:   
   Rejeitada  
A emenda foi rejeitada pois entendemos que a manutenção da expressão "e do subsolo" constante 
do caput do Art. 80 do substitutivo, é condição de garantia da preservação das populações indígenas. 
Suprimir a expressão acima conforme propõe o insigne parlamentar constituinte, significa possibilitar 
a outros o "usufruto" das riquezas existentes nas terras dos índios. Esta permissão traria como 
consequência inevitável a desorganização daquelas sociedades, provocando o seu rápido extermínio. 
Assim, decidimos por manter a redação original pois seu conteúdo é eficaz na medida em que 
assegura a reprodução física e cultural das populações indígenas. 
 
   
   EMENDA:01125 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   I - Dê-se ao artigo 82 do Substitutivo da Comissão VII, da Assembleia Nacional Constituinte,  
a seguinte redação:  
"4o. A lavra de jazidas, minas e dos demais recursos minerais, em terras ocupadas pelos  
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índios, será sempre precedida de pesquisa comprobatória da existência de reservas  
exploráveis e somente outorgar-se-á a empresa do setor público ou a empresa privada em que o  
controle da maioria dos votos nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos  
administradores, de forma permanente e efetiva, pertença, direta ou indiretamente, a brasileiros  
ou residentes e domiciliados no País.  
II - Suprimam-se, por prejudicados, os §§ 1o. e 2o. do citado art. 82. 
Justificativa: 
   O texto ao qual propomos a presente emenda padece de muitos defeitos: 
   1º estatiza, como “privilégio da União”, a pesquisa e a lavra mineral em terras ocupadas por índios, 
como se o monopólio estatal fosse em si mesmo, uma garantia aos direitos das populações 
interessadas; a experiência aponta justamente para a direção oposta: são as empresas do setor 
público, por cumularem o poder econômico com o poder político, as mais difíceis de controlar, limitar 
e conter, dentro dos parâmetros da lei; 
   2º estabelece condições subjetivas e de muito difícil qualificação (inexistência de reservas 
conhecidas e suficientes para o consumo interno” e “reservas exploráveis em outras partes do 
território brasileiro”), fazendo tabula rasa das elementares noções de custo e economicidade da 
exploração mineral; tais condições desequilibram dois interesses relevantes que precisam ser 
harmonizados, em nome do valor superior do bem comum da Nação Brasileira: (a) o interesse das 
comunidade indígenas na preservação de seu ambiente natural e cultural; e (b) o interesse da 
economia nacional em gerar riquezas indispensáveis ao desenvolvimento de todo o povo brasileiro; 
diante da “rigidez locacional” das jazidas minerais, esses dois interesses devem ser conciliados, o 
que é plenamente realizável, por meio de uma legislação ordinária prudente, sábia e adequada às 
peculiaridades de cada região. 
   A Emenda ora apresentada vai diretamente ao âmago da questão que se coloca relativamente às 
terras ocupadas pelos indígenas e às áreas de fronteira, muitas vezes até coincidentes. As empresas 
nelas atuantes devem ser do setor público ou empresas privadas controladas por brasileiros ou 
residentes e domiciliados no Brasil. 
Pede-se, também, a supressão dos §§ 1º e 2º do mesmo artigo 82, a serem substituídos por um 
parágrafo 1º, que em primeiro lugar, elimina a necessidade de aprovação, pelo Congresso Nacional, 
caso a caso, da pesquisa e lavra dos recursos minerais nas terras ocupadas por índios. Com efeito, 
essa aprovação é realmente em demasia. Basta, para a tutela dessas populações, a anuência da 
comunidade interessada, devidamente assistida na forma da lei.  
Por outro lado, impõe-se também elidir a destinação “a execução da política indigenista nacional e a 
programas de maio ambiente” de 50% do valor do lucro auferido na exploração dos recursos minerais 
em terras ocupadas por índios. Essa disposição é absurda, pelas seguintes razões: 

(a) Estabelece na Constituição um percentual único, além de elevadíssimo, que é 
inequivocamente matéria de lei; 

(b) Subverte a ideia de participação justa dos índios no resultado da lavra em terras que ocupam, 
pela instituição de um verdadeiro imposto de renda, assimétrico, atécnico e confiscatório, ao 
arrepio dos mais comezinhos princípios tributários.  

(c) Vincula esse imposto a fundo de despesa, o que contraria toda a preocupação dos 
tributaristas e financistas brasileiros de hoje, aliás predominante nas Comissões dos Tributos 
e do Orçamento, em superar a “feudalização” da Administração Brasileira, que ata as mãos 
dos administradores públicos, impotentes como ficam de governar segundo prioridades. 

A solução está em a lei fixar a participação devida aos índios, nos resultados da lavra. 
Essas, as razões da Emenda proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
No espírito que norteou os trabalhos desta Comissão procurou-  se assegurar aos índios a 
indispensável tranquilidade para o  exercício de suas atividades peculiares.  A exploração das 
riquezas minerais porventura existentes em terras indígenas constituirá sempre fator de 
desagregação de suas comunidades, o que se procurou evitar, permitindo-se à União, em casos 
excepcionais, tais atividades, assim mesmo   com a anuência das comunidades envolvidas e do 
Congresso Nacional.  A emenda em exame, do insigne Constituinte Gastone Righi, caminha em 
sentido contrário, isto é, abre a lavra de jazidas e minas e de todos os demais recursos minerais em 
terras indígenas à cobiça de empresas públicas e privadas, como se já não bastassem os 
entristecedores espetáculos por todos os brasileiros observados no setor mineral do País. Nele, as 
empresas privadas do setor são vendidas até no exterior, sem qualquer anuência do Governo 
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Brasileiro, como aconteceu com o grupo Sulafricano Anglo American Corporation, cuja operação 
comercial, pelas nuances de vulnerabilidade que propicia, não deve ser comentada aqui.  É dentro 
deste espírito que se pretende, pelo menos, preservar as terras indígenas dessa devastadora cobiça.  
Na própria justificação da emenda observa-se a peculiaridade para a qual chamamos a atenção: "As 
empresas nelas atuantes devem ser do setor público ou empresas privadas controladas   por 
brasileiros ou residentes e domiciliados no Brasil".  Ora, todos sabem que um estrangeiro, 
isoladamente, não pode explorar jazidas minerais no País. Mas, se dois estrangeiros criassem uma 
empresa no Brasil para explorar o setor, até mesmo em minerais estratégicos, é permitido. Isso tem-
se constituído uma das grandes vergonhas nacionais.  Por todas as razões apontadas, nos 
manifestamos pela rejeição da sugestão oferecida pelo insigne Constituinte Gastone Righi 
   
 
   EMENDA:01126 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 80, bem como ao seu correlato parágrafo 1o. do Substitutivo da Comissão VII, da  
Assembleia Nacional Constituinte, a seguinte redação:  
"Art. 80. As terras ocupadas pelos índios serão demarcadas, a eles cabendo sua posse  
permanente, com direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, bem como  
das utilidades nelas existentes, assegurada a igualdade perante a ordem jurídica, em direitos e  
obrigações, relativamente aos demais brasileiros.  
§ 1o. Consideram-se terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para  
suas atividades produtivas e a necessárias à existência física e à identidade cultural das  
comunidades, na forma da lei." 
Justificativa: 
A Emenda que propomos visa atender aos objetivos da Comissão na tutela do exercício dos direitos 
das comunidades indígenas. O ponto fundamental reside em deixar expressa a garantia da igualdade 
dos índios perante a ordem jurídica, nos direitos e nas obrigações, relativamente aos demais 
brasileiros. Os direitos dos índios e nas obrigações, reconhecidos na Constituição, não podem ser 
interpretados como integrantes de um status jurídico inferior ou superior, ao dos demais brasileiros 
em condições equivalentes. 
No parágrafo 1º a Emenda visa enxugar o texto, mantendo o substancial. As terras ocupadas pelos 
índios se colocam em três dimensões: (a) a dimensão “residência”, as terras por eles habitadas; (b) a 
dimensão econômica, as terras utilizadas para suas atividades produtivas; e (c) a dimensão vital, 
tanto física quanto cultural, as terras necessárias à preservação da existência e da cultura das 
comunidades.  
Essas, as razões da presente Emenda. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Concordamos com o autor da emenda que os "direitos dos  índios, reconhecidos na Constituição, não 
podem ser interpretados como integrantes de um status jurídico inferior ou superior, ao dos demais 
brasileiros em condições equivalentes". Mas temos que reconhecer que, na verdade, os direitos dos 
índios são diferentes dos demais brasileiros, motivo pelo qual não julgamos oportuna a alteração 
proposta no texto do art.80. Com relação à alteração proposta ao § 1o., consideramos que a redação 
original expressa adequadamente as proposições nela contidas. 
 
   
   EMENDA:01127 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
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Autor:   
   GASTONE RIGHI (PTB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 81, caput, do Substitutivo da Comissão VII, a seguinte redação:  
"Art. 13. São nulos e ineficazes os atos jurídicos de qualquer natureza, cujo objeto  
envolva domínio, posse, uso ou concessão de terras ocupadas pelos índios, demarcadas na forma do 
artigo anterior." 
Justificativa: 
O artigo 81 do Substitutivo declara a nulidade e a ineficácia dos atos jurídicos, mesmo os já 
praticados, relativos ao domínio, à posse, ao uso, à ocupação ou à concessão de terras ocupadas 
pelos índios, bem como das riquezas naturais do solo e do subsolo.  
O dispositivo, como está, deixa margem a dúvidas, permitindo compreender na sua aplicação 
qualquer terra que, no passado tenha sido ocupada pelos índios. Acarreta a possibilidade, em 
princípio, de a norma se aplicar a qualquer parcela do território brasileiro.  
Não obstante, do contexto da disposição, que se coloca logo após ao artigo que trata de demarcação 
das terras ocupadas pelos índios, é obvio que a nulidade e a ineficácia, nele referidas, comente se 
aplicam a atos relacionados com essas terras. Por isso impõe-se, ao final do artigo 81, vincular sua 
aplicação ao artigo 80, mediante acréscimo da expressão “na forma do artigo anterior”. 
No concernente, às riquezas naturais do subsolo, elas já gozam de um regime especial, previsto na 
Constituição, que distingue a propriedade do subsolo da propriedade do solo, o que torna 
desnecessário e ofensivo à melhor técnica a parte final do dispositivo. 
Essas razões da Emenda ora proposta. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada pois entendemos que a redação original  não deixa dúvidas quanto a que 
terras se referem os atos que  tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão: são as terras ocupadas pelos índios, consoante caracterização estabelecida no § 1o. do 
artigo 80, constante do  Substitutivo. E reconhecido que os índios ocuparam todo o território quando 
da chegada dos portugueses descobridores do país. Foi somente com Constituição de 1943, no 
entanto que estabeleceu-se disposição definindo os direito indígenas sobre as terras que ocupavam. 
Entendemos, portanto, ser plenamente possível a delimitação efetiva das terras dos índios.  Não 
vislumbramos a possibilidade da requisição, por parte das populações indígenas, de qualquer parcela 
do território, mas reconhecemos que é preciso garantir-lhes a terra necessária à sua reprodução 
étnica e cultural. 
 
   
   EMENDA:01439 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Dos negros, das minorias e das populações indígenas  
Art. 79. São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sia organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições.  
............................................  
Alterar a redação.  
Art. 79. Aos índios e aos silvícolas são reconhecidos seus direitos originários sobre as  
terras que habitam, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições. 
Justificativa: 
Considera-se necessária a inclusão no texto Constitucional dos conceitos de “índios” e do “silvícolas” 
levando-se em consideração os diferentes estágios de acumulação que se encontrem os vários 
grupos indígenas no Brasil.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
O conceito de índio refere-se à identidade étnica dos indivíduos participantes das comunidades 
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indígenas, abrangendo  amplamente, portanto, o conceito de silvícola, que a emenda  pretende incluir 
no artigo 79 do Anteprojeto. 
 
   
   EMENDA:01441 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Acrescente-se um parágrafo ao artigo 79.  
§ 4o. - Os direitos previstos neste capítulo se aplicam aos índios com elevado estágio de  
aculturação, que mantenham uma convivência constante com a sociedade nacional e que não  
habitem terras indígenas. 
Justificativa: 
Aos índios que optarem, por livre e espontânea vontade, por esta condição de vida, junto à 
comunidade nacional, devem ser assegurados os mesmos direitos e deveres de um cidadão 
brasileiro não índio.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A disposições do Substitutivo amparam, asseguram direitos aos  índios que vivem em comunidades 
indígenas, com sua organização social, usos, costumes, tradições, línguas e crenças .  O índio tem, 
destarte, uma origem, um sistema de vida, ao qual se arraiga e a ele mantém-se ligado durante a 
vida, mesmo que opte, por livre e espontânea vontade, por outros sistemas. Todavia, aquele local é e 
continuará sempre sendo seu mundo, o seu berço, as suas e o seu espírito.  Por tais razões, em 
nosso entendimento, não devemos estabelecer conceitos ou situações que o façam afastar-se desse 
mundo onde se conceituam todos os seus valores materiais e espirituais, seja qual for o seu estágio 
de aculturação.  Em que pesem as razões que nortearam a iniciativa do preclaro Constituinte somos, 
pelas razões apontadas, pela rejeição da emenda. 
 
   
   EMENDA:01442 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Alterar a redação:  
Art. 80......................................  
§ 1o. São terras habitadas pelos índios ou silvícolas aquelas por eles utilizadas para  
habitação, atividades produtivas para sua subsistência, que possibilitem o seu  
desenvolvimento socioeconômico, que mantenha seu ambiente cultural e que permita a sua 
harmoniosa e  
progressiva integração à comunhão nacional. 
Justificativa: 
Observa-se na elaboração do texto original, a nítida intenção de tornar indeferido o conceito de terra 
habitadas pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a legislação vigente, embora 
muito mais clara e precisa, não tem conseguido evitar o surgimento de inúmeros problemas 
administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terra indígena.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda procura introduzir no texto a necessidade de se promover a "harmoniosa e progressiva 
integração" dos índios "à  comunhão nacional", e não foi aceito porque o objetivo primordial do 
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Anteprojeto, no que diz respeito às comunidades  indígenas, é o de garantir a preservação de sua 
identidade  étnica e cultural e não o de promover sua integração compulsória à sociedade envolvente. 
 
   
   EMENDA:01443 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Nova redação.  
Art. 80 - As terras de posse imemorial efetivamente habitadas pelos índios ou silvícolas  
serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse permanente, com direito ao usufruto exclusivo das  
riquezas naturais do solo e das utilidades nelas existentes. 
Justificativa: 
O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória.  
Quanto a utilização de cursos fluviais e direito de navegação não deve constar da futura constituição 
e sim de legislação ordinária, se necessário.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda for rejeitada pois consideramos que a redação original constante do substitutivo por ser 
mais objetiva, é mais  eficaz no que se refere à garantia de um direito primordial  das populações 
indígenas, aquele de reproduzirem-se física e  culturalmente. Entendemos que suprimir a expressão 
"... e do subsolo" como propõe o nobre parlamentar, significa abrir a possibilidade para que outros 
que não índios explorem as riquezas do subsolo existentes nas terras indígenas. O art. 82 do 
substitutivo é claro no que se refere ao "privilégio da União" para desenvolver, em situações 
especiais, atividades d e leva, pesquisa e exploração das riquezas minerais em terras dos índios. Não 
vislumbramos no texto constitucional original o estabelecimento de prerrogativas para as populações 
indígenas, fato que geraria discriminação em relação a outros grupos sociais da sociedade 
envolvente e feriria, sem dúvida o princípio de isonomia. 
 
   
   EMENDA:01444 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Nova redação:  
§ 2o. - As terras habitadas pelos índios ou silvícolas são bens da União inalienáveis e imprescritíveis. 
Justificativa: 
A manifestação de ideia expressa na redação original na nova Constituição, com toda certeza, 
limitaria o desenvolvimento nacional, sendo que, na região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências.  
Neste contexto, antevê-se as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as maiores 
prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do 
desenvolvimento. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Não vislumbramos na atual redação do § 2o. do artigo 80 qualquer limitação ao desenvolvimento 
nacional, particularmente a  qualquer região do País, bem como qualquer prejuízo, em futuro próximo, 
às comunidades indígenas.  O que o insigne autor busca, com a redação que oferece ao  dispositivo, 
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é permitir que as terras ocupadas pelos índios  fiquem disponíveis e que possam ter qualquer outra 
destinação, diferente da prevista no substitutivo.  Aceitar tal disposição corresponderá à implosão de 
todo o arcabouço jurídico que se procurou edificar até o momento nos trabalhos da Comissão da 
Ordem Social.  As terras ocupadas pelos índios devem ficar indisponíveis a qualquer título, proibida 
outra destinação que não seja a posse e usufruto deles próprios.  Por tais razões, nossa 
manifestação é pela rejeição da proposta do preclara Constituinte Lourival Baptista. 
 
   
   EMENDA:01445 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Nova redação:  
§ 3o. Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional,  
ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa: 
Na obrigação de manter a soberania o Estado pode ser compelido a promover ações que obriguem o 
deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. A 
responsabilidade de destinação da área física desocupada mantém-se vinculada à soberania 
nacional. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
Difícil a efetivação da hipótese prevista na sugestão oferecida pelo insigne Constituinte. Não temos 
conhecimento de ocorrência de remoção de grupos indígenas de suas terras por interesses de 
soberania nacional.  A aceitação da proposta implicaria na inclusão, no texto constitucional, de uma 
hipótese sob mil faces que poderia se invocada nas circunstâncias mais díspares, envolvendo razões  
de ordem subjetiva para justificar a remoção das populações  indígenas das terras que ocupam.  Há a 
notar ainda que, na nova redação oferecida, foi eliminada a expressão "é proibida, sob qualquer 
pretexto, a destinação para qualquer outro fim das terras temporariamente desocupadas". Não há, na 
justificativa, qualquer argumentação justificando a exclusão, no parágrafo, da expressão em tela.  Em 
nosso entendimento, o texto do § 3o. do artigo 80, como figura no substitutivo, atende melhor aos 
objetivos persegui-  dos, por diferentes razões, pelo novo Diploma Básico em elaboração.  Pelo 
exposto, somos pela rejeição da proposta. 
 
   
   EMENDA:01446 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Alterar a redação.  
Art. 81 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão de terras de posse imemorial habitadas pelos índios ou silvícolas ou das riquezas  
naturais nelas existentes. 
Justificativa: 
Nenhum grupo étnico deve ser privilegiado em relação aos outros. Não há porque conceder aos 
índios o subsolo das terras ocupadas por eles, a menos que todas as outras etnias brasileiras 
também possam usufruir desse direito.  
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Parecer:   
   Rejeitada.  
A nova redação proposta para "caput" do art.81 não pode ser  aceita pelas seguintes razões:  1 - a 
expressão "terras de posse imemorial" é vaga, não apresenta qualquer valor jurídico. Não existe em 
nosso arcabouço jurídico tal conceito. Substituir "terras ocupadas pelos índios", no texto, por "terras 
de posse imemorial", será o mesmo que eliminar o artigo.  2 - índio e silvícola, no caso, representam 
a mesma coisa. O direito assegurado a um deles é extensivo ao outro. A diferença entre eles é 
apenas na questão de estágio de aculturação - um já teve contato com a civilização, é aculturado; o 
outro, ainda não. O texto constitucional protege indiferentemente um e outro.  Quando o ilustre autor 
da proposta diz, na justificação, que nenhum grupo étnico deve ser privilegiado em relação a outros, 
esquece que o subsolo pertence ao proprietário da terra cabendo à União apenas autorizar a 
pesquisa, lavra ou exploração das riquezas do subsolo. Destarte, não há privilégio nenhum deferido 
aos índios- a terra pertence à União, mas eles ocupam-na como ocupantes privilegiados...(completar) 
 
   
   EMENDA:01447 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Alterar a redação.  
Art. 82. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas naturais em terras indígenas  
poderão ser desenvolvidas com prioridade da União, no caso de exigir o interesse nacional. 
Justificativa: 
A ideia expressa na redação não deve constar da nova Constituição devido ao seu caráter limitativo e 
prejudicial às comunidades indígenas.  
Entende-se que, em princípio, as atividades de pesquisa, lavra e exploração de minérios e riquezas 
naturais em áreas indígenas, deverão prioritariamente ser desenvolvidas por empresas estatais 
públicas, quando se tratar de minerais estratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento 
nacional. Em casos excepcionais esse direito poderá ser estendido às empresas privadas nacionais e 
somente por alto interesse nacional, respeitando e resguardando o espaço social, cultural e 
econômico indígena.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Consideramos que a redação original protege de forma mais ampla as comunidades indígenas que a 
emenda proposta.  Em nosso entender, a exploração indiscriminada dos recursos minerais e riquezas 
naturais das terras indígenas é incompatível com a preservação da identidade étnica e cultural, e 
mesmo com a própria sobrevivência das comunidades indígenas. 
 
   
   EMENDA:01448 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Altera a redação.  
Art. 80. ....................................  
§ 1o. - Competirá à Administração Federal, ouvindo a Comunidade Indígena, a provação dos  
pedidos para a exploração de recursos minerais no subsolo das áreas indígenas. 
Justificativa: 
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A exigência da aprovação do Congresso Nacional para os pedidos de exploração de recursos 
minerais em áreas indígenas implicará, certamente em entrave administrativo à realização do 
processo, resultando em prejuízos às comunidades indígenas.  
O Congresso Nacional, considerando as relevantes e múltiplas atribuições que certamente deverá ter 
na nova Carta, não priorizaria adequadamente assuntos desta natureza. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A atual redação do § 1o. do artigo 82 do substitutivo objetiva proporcionar maior segurança na 
concessão de autorização  para a pesquisa, lavra ou exploração de minérios em terras  indígenas, 
dentro do espírito que norteou os trabalhos da Comissão.  A redação que o nobre Constituinte 
Lourival Baptista ofereceu ao parágrafo em questão é que, em nosso entendimento, burocratiza e 
entrava a questão, em substituição do Congresso Nacional pela Administração Federal.  Deve-se ter 
sempre em vista que as mudanças na política indigenista que se persegue no novo Diploma Básico 
do País é a ampliação dos direitos das populações indígenas e os indispensáveis cuidados na 
operacionalização desses objetivos.  A Administração Federal que atualmente vem executando essa  
política não tem talvez por questões estruturais ou por outras razões, dado as soluções adequadas 
aos problemas do setor.  Por tais razões, nossa manifestação é pela rejeição da emenda oferecida 
pelo preclaro Constituinte Lourival Baptista. 
 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

   EMENDA:00014 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 432 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
O artigo 432 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas nos art. 47, inciso  
X e 48, inciso XIX, letra "i" desta Constituição. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor inteligência e organicidade do texto 
constitucional. De regra, o Art. e seus parágrafos, sequer caberiam figurar na Constituição, uma vez 
que o Art. 48, inciso XIX, letra “l” do Anteprojeto, já prevê que a União legislará sobre populações 
indígenas, inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 47, inciso X. 
Quanto a referência feita pelo Art. ao subsolo. É evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art. 47, inciso VIII, ao declarar incluído entre os bens da União, os recursos 
minerais do subsolo, e no Art. 48 Inciso XIX, letra “i”, ao atribuir à União a competência para legislar 
sobre os mesmos bens. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da persente emenda. 
Parecer:   
   A emenda propõe modificação na redação original do Art. 432 e seus parágrafos 1o., 2o., e 3o., 
para uma redação única no art. 432 que remeta para os artigos 47, inciso X e 48, inciso XIX, alínea 
"l". Os artigos a que o autor se refere são, na realidade, os de números 48 e 49.  
A emenda foi rejeitada, tendo em vista que os Arts. 48 e 49 não entram em contradição com o Art. 
432, que dispõe especificamente para as populações indígenas. 
    
 
   EMENDA:00015 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado - Art. 432  
O Artigo 432 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhe  
o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
A presente emenda supressiva visa compatibilizar ou adequar o artigo emanado com o artigo 47, 
inciso VIII, combinado com o Artigo 48, inciso XIX, letra “i”. 
Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, do Artigo 47, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XIX, do Artigo 48, o qual desloca a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo. 
Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais que é objetivo de política econômica e, por isso 
passivo de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente, tratada a nível de Constituição. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00016 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 432 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Suprimam-se do anteprojeto o artigo 432 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa: 
As terras ocupadas pelos índios, são definidas como bens da União no Artigo 47, inciso X, e sobre 
elas a União está investida do poder de legislar, como dispõe o Artigo 48, inciso XIX, letra “i”. 
Ademais, o Artigo 431, § 1º comete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e 
saúde dos índios, importando-se dessa forma, que se adote a via da legislação ordinária para regular 
a matéria, como recomenda a boa técnica constitucional.  
Quanto ao subsolo, de que trata o mesmo artigo, ora emendado supressivamente é igualmente 
definido como bem da União, conforme se vê no artigo 47, inciso VIII é atribuído a ela a incumbência 
de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalúrgica como vem regulado, 
adequadamente no título que versa sobre a Economia, de acordo com o artigo 48, incisos XIX,  
letra “i”.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00017 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
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Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: artigo 432  
O artigo 432 do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhe  
o usufruto de suas riquezas, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o  
direito de navegação." 
Justificativa: 
A exclusão das expressões “exclusivo”, após a palavra usufruto, e “do subsolo”, após as palavras 
riquezas naturais, objetivam eliminar uma redundância prejudicial aos próprios índios, desde que o 
próprio Art. 434 estabelece hipóteses de exploração de riquezas minerais em terras indígenas. Tal 
redundância resulta do confronto do Art. Com as disposições contidas no Art. 47, X. 
Aliás, o Art. Sequer deveria constar do texto constitucional, desde que o Art. 48, XIX, letras i e l. 
estabelece a competência da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e 
metalúrgica e sobre populações indígenas e garantias de seus direitos. Em consequência, a emenda 
de faz necessária para estabelecer organicidade ao texto constitucional, sob esse aspecto, 
compatibilizando-o com a sua estrutura geral, tarefa cometida à Comissão de Sistematização. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da persente emenda. 
    
 
   EMENDA:00022 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Art. 434, § 2o.  
O § 2o., do Artigo 434, do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 434 - ................................  
............................................  
§ 2o. - A lei estabelecerá a participação dos índios nos resultados financeiros líquidos da  
exploração de riquezas minerais em terras indígenas". 
Justificativa: 
No Anteprojeto da Comissão de Sistematização seguramente os dispositivos de tutela dos interesses 
indígenas foram acolhidos na integralidade, para efeito de manter as inspirações protecionistas que 
presidiram a elaboração constitucional nas comissões.  
Mas o parágrafo 2º do Art. 434 foge a essa regra, pois deveria ter sido compatibilizado com aquelas 
inspirações, tende a tornar a matéria conflituosa e sujeita a deformações em sua aplicação prática.  
Aliás, a fixação de percentuais ou quantidade de fração não é, com toda a certeza, matéria 
constitucional, pois nesse campo as flutuações estão sujeitas à tirania do acaso. A emenda se 
destina, assim, a estabelecer normatização adequada e torná-la compatível com os demais 
dispositivos relativos à matéria e ajustada à melhor doutrina constitucional.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.  
    
 
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado - Artigo 432  
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O Art. 432 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos indígenas gozam das garantias previstas no Art. 47, "X" desta 
Constituição". 
Justificativa: 
Como nesta fase do processo constituinte não cabe emenda supressiva, mas de compatibilização 
(adequação) à matéria proposta pelas Comissões, e a emenda ora apresentada uma contribuição 
para melhor inteligência e organicidade do texto constitucional. De regra o Art. sequer caberia figurar-
se na Constituição, uma vez que o Art. 48 XIX, letra “l”, do Anteprojeto, já prevê que a União legislará 
sobre populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 47, X. 
Quanto à referência feita pelo Art. Ao subsolo é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em terno final no Art. 47, VIII, e ao declarar propriedade da União os recursos minerais do 
subsolo.  
Por essas razões, justifica-se a aprovação da presente Emenda. 
Parecer:   
   A emenda reproduz o conteúdo da proposta da emenda CS00434-5 do mesmo Constituinte, exceto 
quanto a citação do Artigo constante do corpo do dispositivo proposto. O artigo a que o autor da 
emenda se refere é 48 e não 47 conforme consta da proposição.  
A emenda foi rejeitada por não haver contradição entre o Art. 48 inciso X e o 432 do anteprojeto. 
    
 
   EMENDA:00026 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado - Artigo 433  
O Artigo 433 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 433 - A partir da promulgação desta Constituição, todos os atos que vierem a ser  
praticados tendo por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras 
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e subsolo nelas existentes serão nulos e 
extintos e não produzirão efeitos jurídicos". 
Justificativa: 
A eliminação da retroatividade de caráter anulatório é fundamental para conferir ao Art. um elo de 
ligação com os demais dispositivos do texto constitucional. E isto porque, filiado ao princípio de que 
só os atos jurídicos vinculam-se à boa fé de seus titulares passivos e ativos, o Anteprojeto se 
descaracterizava se fizesse prevalecer a descontinuação de direitos celebrados segundo os cânones 
da ordem vigente. 
Desconstituir direitos adquiridos no âmbito das relações privadas significaria, igualmente, tornar, letra 
morta o Art. 306 do próprio Anteprojeto, pois declara-se ali que o fundamento da ordem econômica é 
a livre iniciativa e a valorização do trabalho. 
Então a emenda se justifica para adequar o Art. às demais disposições pertinentes do Anteprojeto, 
sob pena de torna-lo conflituoso, inorgânico e desarticulado. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00029 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto  
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Dispositivo Emendado: Art. 432 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
O Artigo 432 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas nos Art. 47, inciso  
X e Art. 48, inciso XIX, letra "l" desta Constituição. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor inteligência e organicidade do texto 
constitucional. De regra, o Art. e seus parágrafos, sequer caberiam figurar na Constituição, uma vez 
que o Art. 48, inciso XIX, letra “l” do Anteprojeto já prevê que a União legislará sobre populações 
indígenas inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 47, inciso X. 
Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo, é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final do Art. 47, inciso VIII, ao declarar incluído entre os bens da União, os recursos 
minerais do subsolo e, no Art. 48, inciso XIX, letra “i”, ao atribuir à União a competência para legislar 
sobre os mesmos bens. Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   O teor da presente emenda é idêntico ao das emendas CS00014-5 e CS00437-0.  
A emenda foi rejeitada por não haver contradição entre o que dispõem os Arts. 48 e 49 e, o conteúdo 
do disposto no Art. 432, que se refere especificamente às populações indígenas. 
    
 
   EMENDA:00030 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado: Art. 433  
O Artigo 433 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 433 - Serão nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e subsolo nelas existentes". 
Justificativa: 
Há de haver uma adequação desse dispositivo às linhas doutrinárias esposadas pelo Anteprojeto de 
Constituição. É indispensável atender ao princípio da legalidade jurídica tradicionalmente observado 
no direito constitucional brasileiro, ao qual se filiou o Anteprojeto. A exclusão da retroatividade sobre 
os efeitos dos atos jurídicos já praticados, para declará-los somente nulos com relação aos 
contemporâneos da promulgação da Constituição e dos futuros, é indispensável para compatibilizar o 
próprio anteprojeto com aquele princípio.  
Também é fundamental a emenda para eliminar a possibilidade de intermináveis conflitos na 
elucidação dessa matéria, a partir da identificação do que é e do que não é terra indígena. Sabe-se 
que, algum dia, todo o território nacional se compunha de terras indígenas, do que resulta 
transparente a dificuldade de aplicação do Art. 
Por essas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00031 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva, para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado: Art. 433 e seus §§ 1o. e 2o.  
Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 433 e seus §§ 1o. e 2o. 
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Justificativa: 
O artigo ora emendado supressivamente declara serem nulos e sem eficácia os atos jurídicos, 
mesmo os já praticados, relativos aos domínios, à posse, ao uso, à ocupação ou a concessão de 
terras ocupadas pelos índios. 
A generalidade e amplitude do dispositivo e suas implicações jurídicas provocam uma total 
insegurança para qualquer proprietário, pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos índios, 
sendo certo que, em princípio, pelos menos um dia no passado, essas terras foram por eles 
ocupadas. É fundamental proteger a comunidade indígena, mas é importante também, em nome da 
paz social, que essa proteção se faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públicas, que 
dependem de normas jurídicas claras, principalmente as de natureza constitucional. Disposições 
vagas, como aquelas ora comentadas, permitem interpretações absurdas, suscetíveis de abrangerem 
situações não pretendidas pelo legislador, confrontando princípios básicos do estado de direito da 
sociedade brasileira, como é a propriedade privada, tratada de maneira diversa e acertada pelo 
dispositivo no Artigo 306, inciso II. 
A prevalecer o princípio da retroatividade agasalhado, pelo Artigo ora emendado para suprimi-lo, 
princípio básico de direito estará sendo mutilado, contrariando, inclusive, o dispositivo do Artigo 13, 
inciso XV, letra “C”. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00033 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Artigo 434, § 3o.  
O § 3o. do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 434....................................  
§ 3o. - Somente aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras". 
Justificativa: 
Trata-se de adequação indispensável à vontade dos constituintes que elaboraram o Anteprojeto na 
Comissão da Ordem Social. É que, com a introdução do § 3º ao Art. 434, o legislador constituinte 
pretendeu estabelecer em favor exclusivo dos índios as atividades de cata, faiscação e garimpagem 
em suas terras. Mas, por imprevidência redacional, o dispositivo acabou por tornar-se abrangente, 
uma vez que falhou na definição daquela exclusividade na verdade prevendo apenas uma faculdade.  
É para corrigir essa imprecisão, adequando o pré-citado parágrafo à sua verdadeira inteligência, a 
emenda ora apresentada.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00034 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva, para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Artigo 434 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprima-se o Artigo 434 e seus parágrafos 1o, 2o. e 3o, do Anteprojeto. 
Justificativa: 
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O Artigo cuja expressão é proposta colide de frente com a norma do Artigo 306, inciso VII, do 
Anteprojeto, que tem por escopo assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social e segundo o princípio.  
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS. 
Certamente, não contribui para a redução dos desníveis sociais, que se constata no Brasil, que entre 
regiões, quer entre camadas sociais, a restrição de uma porção do território Nacional, à atividade de 
mineração, como prescreve o Artigo 434 e seus parágrafos.  
A proibição à empresa privada nacional em desenvolver a atividade de mineração nas faixas de 
terras indígenas, obrigará a União a lançar mão de receitas tributárias para dar-lhes a destinação de 
investimentos de alto risco, e de retorno (quando acontece) lento. 
A matéria é indisfarçadamente, de interesse público, por impedir que, a título de exemplo, 20% da 
Amazônia, por ser de área indígena, seja economicamente ativa, o que por sua vez, privará aquela 
região de lutar para reduzir a flagrante inferioridade em relação a outras regiões do País, no que diz 
respeito as condições sociais sob as quais vive a sua população. 
Por seu caráter de privilegio à União para atuar naquelas áreas a norma do artigo que se quer ver 
emendado, colide, também, com a do artigo 309 § 3º, do Anteprojeto que veda às empresas do setor 
PRIVADO. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00035 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto  
Dispositivo Emendado - Art. 434  
O Artigo 434 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 434 - Somente a União, ou empresa privada nacional por esta investida de autorização  
ou de concessão, ou ambas conjuntamente, poderão realizar pesquisa, lavra ou exploração de 
minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas. Tais 
atividades, contudo, só serão desenvolvidas para atendimento do interesse nacional". 
Justificativa: 
   Estabelece o próprio texto do Anteprojeto, no Art.13, III, letra “f”, que, entre outras hipóteses, não 
haverá privilégios em função de etnias. Portanto, o Art. entra em conflito com esse dispositivo, pois o 
monopólio da União, no caso, ocorreria em função das garantias essenciais deferidas às 
comunidades indígenas. De outra sorte, a competência privativa concedida a União para o exercício 
dessas atividades contraria frontalmente o Art.306 do Anteprojeto, onde se estabelece a livre 
iniciativa como um dos fundamentos da ordem econômica. 
   De conseguinte, a emenda se destina a adequar o Art. às linhas cardeais do Anteprojeto, sem 
prejuízo para a sociedade ou os interesses diretos – os índios –, desde que se mantém duas 
ressalvas importantes: a incorporação da empresa nacional, pública ou privada, dependerá de 
autorização ou concessão da União; e as atividades só serão desenvolvidas em caso de interesse 
nacional. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
    
 
   EMENDA:00036 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado - Art. 434  
O Artigo 434 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 434 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas pela União, ou por  
empresa nacional com autorização ou concessão desta, no caso de o exigir o interesse nacional". 
Justificativa: 
   A exclusão do privilégio da União para o exercício dessas atividades em terras indígenas é 
absolutamente indispensável para compatibilizar o Art. com as disposições do Art.306 do Anteprojeto. 
É que ali se declara que um dos fundamentos da ordem econômica é a livre iniciativa, daí não ser 
admissível concessões de privilégios ao Estado. A incorporação da empresa nacional à 
permissibilidade opera de pleno as garantias conferidas às comunidades indígenas, desde que 
penderá de autorização ou concessão da União. 
   É de ver, também, que as atividades previstas no Art. só serão efetivamente exercitadas caso as 
reclamem o interesse nacional, um conceito que abrange os direitos indígenas e os resguarda de 
qualquer investida espúria. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.    
 
 
   EMENDA:00037 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda modificativa para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Artigo 434, § 2o.  
O § 2o, do artigo 434 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 434 - ................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de resultados  
financeiros aos índios, conforme percentual estabelecido em lei". 
 Justificativa: 
   As definições contidas no parágrafo 2º do Art.434 são dúbias, descem a detalhamentos 
incompatíveis com o texto constitucional e geram confusão, até mesmo porque não há só um 
conceito de resultado operacional. Nesse biombo contábil podem ser ocultadas manobras prejudiciais 
aos interesses das comunidades indígenas. A emenda se torna indispensável para adequar o 
tratamento da matéria ao conjunto das disposições estabelecidas para a tutela dos direitos indígenas, 
concedendo-se à legislação ordinária a prerrogativa de explicitar o texto constitucional. 
   Do jeito que está redigido no Anteprojeto o parágrafo 2º do Art.434 pode haver até o caso de 
limitação da participação das comunidades indígenas na exploração de riquezas minerais 
eventualmente encontradas em seu território, de vez que as saídas contábeis podem bloquear os 
resultados operacionais, pela constituição de fundos de reserva, previsão contra riscos futuros etc. 
Como se sabe, mil por cento de nada é nada. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.   
  
 
  EMENDA:00038 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva para adequação do texto  
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Dispositivo Emendado: Artigo 434 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprima-se do Anteprojeto o Artigo 434 e seus §§ 1o, 2o. e 3o. 
Justificativa: 
   A atividade de pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica, constitui tipicamente atividade econômica. 
   O fato de poder ser ou não desenvolvida em determinada faixa de terra é uma particularidade, que 
não deve merecer guarida na Constituição, e sim, ser objeto de lei ordinária, ainda mais quando o 
texto era emendado, visando a supressão, detalha, inclusive a forma de atuação e as condições de 
remuneração dos índios, na qualidade de possuidores da terra. 
   No corpo do mesmo Anteprojeto os artigos 47, inciso VIII, e 48, inciso XIX, letra “i”, quando tratam 
dessa atividade, remetem para a lei ordinária as condições que a regularão. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.    
 
 
   EMENDA:00092 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   O art. 432 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
 Justificativa: 
   A presente emenda modificativa visa compatibilizar ou adequar o artigo emendado com o artigo 47, 
inciso VIII, combinado com o Artigo 48, inciso XIX, letra “i”. 
   Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, do Artigo 47, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XIX, do Artigo 48, o qual desloca a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo. 
   Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais, que é objeto de política econômica e, por isso, 
passível de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente, tratada a nível de Constituição. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
 
 
   EMENDA:00239 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: art. 434 do Anteprojeto de Constituição  
Suprima-se do anteprojeto:  
Art. 434 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da  
União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes  
para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do território brasileiro. 
Justificativa: 
   A supressão do Art. 434 decorre da Emenda ao Art.432, que apresentamos à Comissão de 
Sistematização. Ressaltamos que expressões do tipo “no caso de o exigir o interesse nacional” e 
“inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo inteiro”, são inócuas, porquanto 
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subjetivas. A lei deve trilhar o caminho da isonomia, evitando conceder privilégios a uns em 
detrimento de outros.    
 
 
   EMENDA:00241 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: art. 433 do anteprojeto da Comissão  
O art. 433 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 433 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo nelas existentes. 
Justificativa: 
   Suprimimos a expressão “ainda que já praticados”, uma vez que, lato senso, poder-se-ia invocar um 
direito datando da época do descobrimento do Brasil. 
   A supressão do termo “do subsolo” decorre da manutenção da coerência, já que propomos 
modificação do Art.432. 
 
 
   EMENDA:00242 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 432  
O art. 432 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, 
ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
   A presente emenda elimina o usufruto exclusivo do subsolo, já que é um preceito constitucional a 
ser preservado aquele segundo o qual as riquezas do subsolo pertencem à União (Art.312 do 
Anteprojeto de Constituição).    
 
 
   EMENDA:00407 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 434 e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa: 
   A admissão do Artigo 434 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º no Anteprojeto constitui violação de 
princípio de que a livre iniciativa é um dos fundamentos da Ordem Econômica, conforme salienta o 
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Artigo 306.  A atividade de pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 
potenciais de energia hidráulica constitui ação típica do sistema econômico, não cabendo o 
monopólio estatal. O mais que se pode tolerar é que, na concessão ou na autorização à livre iniciativa 
para o exercício dessas atividades, o Poder Público estabeleça condicionamentos, como a limitação 
de direitos nesse setor à iniciativa privada nacional e a atribuição ao Estado do poder concedente ou 
autorizativo. Aliás, é exatamente assim que impõem os artigos 47, inciso VIII, e 48, inciso XIX, letra 
“i”, quanto tratam dessa questão e das tutelas a serem destinadas pelo Estado às comunidades 
indígenas, remetendo tudo à lei ordinária. 
   Por todas essas considerações, é a emenda absolutamente pertinente e portadora de efeitos 
indispensáveis à adequação do Anteprojeto aos princípios da doutrina constitucional.   
 
 
   EMENDA:00417 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 434, § 3o.  
"Art. 434 - ................................  
§ 3o. - Somente aos índios serão permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras". 
Justificativa: 
   Os constituintes que elaboram o anteprojeto da Comissão da Ordem Social pretenderam, sem a 
menor dúvida, conceder aos índios competência exclusiva para as atividades de faiscação, cata e 
garimpagem em suas terras. Todavia, por efeito de uma redação dúbia, o dispositivo relativo à 
matéria acabou ensejando uma abrangência prejudicial, de modo que vulnerou as intenções do 
legislador constituinte. 
   A emenda ora apresentada é destinada a corrigir essa falha e restabelecer plenamente a intenção 
dos que o elaboraram.    
 
 
   EMENDA:00419 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 434  
Inclua-se no Art. 434 o seguinte inciso I:  
"Art. 434 .............................. 
I - Mediante concessão ou autorização, a união porá atribuir a empresa privada nacional a  
realização das atividades enumeradas no caput deste artigo, observados as demais condições  
previstas em seus parágrafos". 
Justificativa: 
   Desde que a regra fundamental instituída no Anteprojeto é a de que livre iniciativa se constitui em 
fundamento da ordem econômica (Art.306), não se pode admitir o monopólio estatal em atividades 
típicas do sistema econômico. Seria possível admiti-lo caso se tratasse de atividades associadas à 
segurança nacional ou anteriormente consagradas à competência privativa do Estado, como é o caso 
da pesquisa e lavra do petróleo. Ora, a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento 
dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas, sob as severas condições de controle 
estabelecidas no Art.434, não causam quaisquer riscos à segurança nacional. Assim, a emenda é 
fundamental para compatibilizar o artigo que se quer emendado ao Art.309, onde se estatui que a 
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intervenção do Estado no domínio econômico e o monopólio só serão permitidos quando necessários 
para atender a imperativos da segurança nacional. 
   Justifica-se, assim, a emenda aditiva ora apresentada. 
    
 
   EMENDA:00431 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 432 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprimam-se do Anteprojeto o Artigo 432 e seus §§ 1o, 2o. e 3o. 
Justificativa: 
   As terras ocupadas pelos índios, são definidas como bens da União no artigo 48, inciso X, e sobre 
elas a União está investida do poder de legislar, como dispõe o Artigo 49, inciso XIX, letra “l”. 
   Ademais, o Artigo 431, § 1º compete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e 
saúde dos índios, impondo-se, desta forma, que se adote a via da legislação ordinária para regular a 
matéria, como recomenda a boa técnica constitucional. 
   Quanto ao subsolo, de que trata o mesmo artigo, ora emendado supressivamente, é, igualmente 
definido como bem da União, conforme se vê no artigo 48, inciso VIII, e atribuído a ela a incumbência 
de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia como vem regulado, 
adequadamente no título que versa sobre a Economia, de acordo com o artigo 49, inciso XIX, letra “i”. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.    
 
 
   EMENDA:00432 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 432  
O Artigo 432 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-  
lhes nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
   A exclusão das expressões “exclusivo”, após a palavra usufruto, e “do subsolo”, após as palavras 
riquezas naturais, objetivam eliminar uma redundância prejudicial aos próprios índios, desde que o 
próprio Art. 434 estabelece hipóteses de exploração de riquezas minerais em terras indígenas. Tal 
redundância resulta do confronto do Art. Com as disposições contidas no Art. 48, X. 
   Aliás, o Art. sequer deveria constar do texto constitucional, desde que o Art. 49, XIX, letras i e l. 
estabelece a competência da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e 
metalúrgica e sobre populações indígenas e garantias de seus direitos. Em consequência, a emenda 
de faz necessária para estabelecer organicidade ao texto constitucional, sob esse aspecto, 
compatibilizando-o com a sua estrutura geral, tarefa cometida à Comissão de Sistematização. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
      
 
   EMENDA:00433 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIFO EMENDADO - ARTIGO 432  
O Artigo 432 do Anteprojeto passa a ter a seguinte Redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
    A presente emenda modificativa visa compatibilizar ou adequar o artigo emendado com o artigo 48, 
inciso VIII, combinado com o Artigo 49, inciso XIX, letra “i”. 
   Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, do Artigo 48, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XIX, do Artigo 49, o qual desloca a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo. 
   Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais, que é objeto de política econômica e, por isso, 
passível de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente, tratada a nível de Constituição. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
  
 
   EMENDA:00434 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 432  
O Artigo 432 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas no Art. 48, X, desta 
Constituição." 
Justificativa: 
   Como nesta fase do processo constituinte não cabe emenda supressiva, mas de compatibilização 
(adequação) à matéria proposta pelas Comissões, é a emenda ora apresentada uma contribuição 
para melhor inteligência e organicidade do texto constitucional. De regra, o Art. sequer caberia figurar 
na Constituição, uma vez que o Art.49, XIX, letra “l”, do Anteprojeto, já prevê que a União legislará 
sobre populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art.48, X. 
   Quanto a referência feita pelo Art. ao subsolo é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art.48, VIII, e ao declarar propriedade da União os recursos minerais do 
subsolo. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada. A proposta do Constituinte é de modificação da redação original do Art. 432 
do anteprojeto, adequando-o ao disposto no Art. 48, inciso X. Trata das garantias das terras 
ocupadas pelos índios. A emenda foi rejeitada tendo em vista que o disposto no Art. 48, inciso X é 
norma geral, enquanto que o Art. 432 é norma específica para as populações indígenas. Não há 
portando, contradição entre o  
Art. 48, inciso X e o Art. 432. 
    
 
   EMENDA:00436 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 432  
O Artigo 432 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
    A presente emenda supressiva visa compatibilizar ou adequar o artigo emendado com o artigo 48, 
inciso VIII, combinado com o Artigo 49, inciso XIX, letra “i”. 
   Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, do Artigo 48, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XIX, do Artigo 49, o qual desloca a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo. 
   Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais, que é objeto de política econômica e, por isso, 
passível de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente, tratada a nível de Constituição. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
     
 
   EMENDA:00437 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 432 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
O Artigo 432 e seus §§ 1o, 2o, e 3o. do  
Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas nos Art. 48, inciso  
X e 49, inciso XIX, letra "l" desta Constituição. 
Justificativa: 
   A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor inteligência e organicidade do texto 
constitucional. De regra, o Art. e seus parágrafos, sequer caberiam figurar na Constituição, uma vez 
que o Art.49, inciso XIX, letra “l” do Anteprojeto, já prevê que a União legislará sobre populações 
indígenas, inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art.48, inciso X. 
   Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo, é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art.48, inciso VIII, ao declarar incluído entre os bens da União, os recursos 
minerais do subsolo, e no Art.49, inciso XIX, letra “i”, ao atribuir à União a competência para legislar 
sobre os mesmos bens. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A proposta contida na presente emenda é idêntica às contidas nas emendas CS00029-3 e 
CS00014-5.  
A emenda foi rejeitada por entendermos que o disposto nos Arts. 48 e 49 não se contradiz com a 
disposição contida no Art. 432, que se refere de forma específica às populações indígenas. 
    
 
   EMENDA:00438 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 434 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprimam-se do Anteprojeto o Artigo 434 e seus §§ 1o, 2o. e 3o. 
Justificativa: 
   A atividade de pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica, constitui tipicamente atividade econômica. 
   O fato de poder ser ou não desenvolvida em determinada faixa de terra é uma particularidade, que 
não deve merecer guarida na Constituição, e sim, ser objeto de lei ordinária, ainda mais quando o 
texto ora emendado, visando a supressão, detalha, inclusive a forma de atuação e as condições de 
remuneração dos índios, na qualidade de possuidores da terra. 
   No corpo do mesmo Anteprojeto os artigos 48, inciso VIII, e 49, inciso XIX, letra “i”, quando tratam 
dessa atividade, remetem para a lei ordinária as condições que a regularão. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.    
    
 
   EMENDA:00443 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 432  
Suprima-se do Anteprojeto, as expressões "e do subsolo", contidas no Artigo 432. 
Justificativa: 
   A presente emenda, além de compatibilizar a redação do Artigo emendado com o disposto no inciso 
VIII do Artigo 48 do Anteprojeto, busca preservar o princípio Constitucional da isonomia, uma vez que 
os demais cidadãos que participam da comunhão nacional não possuem esse direito e, toda 
discriminação deve ser evitada. Ademais, o subsolo, no interesse do desenvolvimento, bem-estar e 
segurança nacional, deve permanecer como bem da União. 
   Igualmente, a emenda ora apresentada compatibiliza o novo texto proposto ao Art.432, com o inciso 
X do Art.48 e com o Art.13, inciso III, alínea a.    
 
 
   EMENDA:00457 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo VII, Artigos 431 parágrafos 1o., 2o. e 3o.; 432  
parágrafos 1o., 2o. e 3o., 433 parágrafos 1o. e 2o.; 434 parágrafos 1o., 2o. e 3o.; Art. 435  
parágrafo único e 436.  
Dê-se ao capítulo VII, do Título IX, do Anteprojeto de Constituição a redação contida nos  
artigos seguintes:  
Art. 431 - A política indigenista nacional será executada por órgão próprio da administração federal.  
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§ único - A Lei estabelecerá os critérios, diretrizes e normas da política indigenista, que  
terá como escopo final a gradual, harmônica e segura integração do índio à comunhão nacional.  
Art. 432 - As terras ocupadas pelo índios, definidas em Lei e destinadas à sua posse  
permanente, são bens da União, que tem a incumbência de demarcá-las e protegê-las.  
§ 1o. - Cabe aos índios o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das utilidades  
existentes, nas terras por eles ocupadas, bem como dos cursos fluviais, ressalvado o direito de 
navegação.  
§ 2o. - É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos previstos em Lei.  
§ 3o. - A criação ou alteração de reservas, parques ou áreas indígenas dependerá sempre de  
parecer do órgão federal responsável previsto em Lei e da aprovação do Congresso Nacional.  
Art. 433 - São assegurados aos índios diretos sobre a sua organização social, seus usos,  
costumes, línguas, crenças e tradições.  
§ 1o. - Compete a União a proteção à pessoa, instituições, bens e saúde dos índios, bem como  
promover-lhes a educação.  
§ 2o. - A Lei estabelecerá a forma de execução das ações previstas no parágrafo  
anterior, objetivando assegurar a identidade étnica e cultural das populações indígenas.  
Art. 434 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas, são privilégios da União.  
§ 1o. A Lei disporá sobre as formas e condições em que podem se realizar as ações  
mencionadas no caput deste Artigo, inclusive sobre o percentual do lucro obtido a ser destinado à  
execução das políticas indígenas regional e nacional.  
§ 2o. - Sob a supervisão do Órgão Federal responsável, são permitidas aos índios a cata, a  
faiscação e a garimpagem em suas terras.  
Art. 435 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
e os índios, através de suas organizações ou do órgão federal responsável pela política  
indigenista, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos 
indígenas.  
§ 1o. - A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas será sempre a Justiça Federal.  
§ 2o. - Ao Ministério Público Federal incumbe defender os direitos dos índios em juízo, e, ao  
órgão federal responsável pela política indigenista nacional fora dele.  
Art. 436 - Compete à União e ao Congresso Nacional legislar sobre as garantias dos direitos dos 
índios. 
Justificativa: 
   Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. 
   A emenda ora proposta ao Capítulo VIII do Anteprojeto de Constituição, visa adequar e 
compatibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 48, no 
Artigo 13, inciso III, alínea “a”; no Artigo 49, inciso XIX, alínea “e” e em outros tópicos do Anteprojeto 
de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser tratado 
como matéria constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante. 
Parecer:   
   Entendemos que a adequação proposta altera substancialmente o conteúdo dos dispositivos 
contidos no texto do Anteprojeto da Comissão de Sistematização. Opinamos pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:00475 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 434 - ..................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da Política indigenista  
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nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a  
fiscalização do cumprimento aqui estabelecida.  
Proposta  
Nova redação.  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de percentual  
na forma da lei para a execução da política indigenista nacional e de programas de proteção do  
meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional do cumprimento da obrigação aqui estabelecida. 
Justificativa: 
   O parágrafo 1º do artigo 312 do Anteprojeto assim estabelece: 
   “Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei”. 
   Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado (Art.13, III, a) do 
Anteprojeto), mas, o índio embora não seja proprietário, contudo possui o direito de posse 
permanente e o usufruto dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a participação nos resultados 
das explorações das riquezas minerais destinadas à execução da política indigenista nacional e a 
programas de proteção do meio ambiente, é matéria a ser regulamentada em lei ordinária.   
 
 
   EMENDA:00476 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 434 - ..................................  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização das populações indígenas  
envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.  
Proposta  
Suprimir o parágrafo 1o. 
Justificativa: 
   O parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artigo 314 do Anteprojeto que por sua vez normatiza 
o assunto, para todo território nacional, explicitando o Poder adequando, conforme abaixo transcrito: 
   “Art.314 - A pesquisa e a lavra de recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse nacional, 
e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente”. 
Parecer:   
   O constituinte propõe a supressão do § 1o. do Art. 434 do atual anteprojeto, pretendendo que a 
orientação sobre a autorização de exploração do subsolo e o aproveitamento de energia hidráulica 
em terras ocupadas pelos índios seja normatizada pelo Art. 314.  
Entendendo que o Art. 314 é norma genérica e reconhecendo que existem especificidades com 
relação às terras indígenas que devem ser respeitadas, para garantir a sobrevivência física e cultural 
daquelas populações, somos de parecer que a emenda deva ser rejeitada. 
    
 
   EMENDA:01013 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 432, "CAPUT".  
o "Caput" do artigo 432, do anteprojeto, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 432 - ............................ 
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participem da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória. 
Parecer:   
   Postula a Emenda dar nova redação ao caput do artigo 432.  
Em nosso entendimento, a redação proposta altera a orientação do dispositivo do texto original, 
devendo, pois, ser rejeitada.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:01090 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 1o. do art. 434  
O § 1o. do art. 434, do anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 434 - ................................  
"§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamentos dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da aprovação do Congresso Nacional, caso  
a caso". 
Justificativa: 
   A supressão da previsão de autorização das populações indígenas envolvidas se faz necessária 
para compatibilizar o texto com os princípios inerentes ao Direito Público Brasileiro, já que – conforme 
se depreende do caput do artigo – se exige o interesse nacional e em sendo as terras ocupadas 
pelos índios bens da União, não tem sentido criar mais uma condicionante que não a aprovação pelo 
Congresso Nacional. 
   Ademais, o Capítulo VIII- (art.431 e parágrafos) estabelece que compete à União a proteção total 
dos índios e suas terras, e que só pode ser executada através do Congresso Nacional, encarregado 
da proteção de outros direitos previstos nesta Constituição.     
 
 
   EMENDA:01209 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 432, § 2o.  
Inclua-se no parágrafo 2o, do artigo 432 do anteprojeto, em sua parte final, a locução "no  
prazo de cinco anos", passando a ter a seguinte redação:  
Art. 432 - ..................................  
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos  
próprios índios, cabendo à União demarcá-las, no prazo de cinco anos. 
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Justificativa: 
   A emenda possibilita a supressão do artigo 498, visando o efetivo enxugamento do texto 
constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda visa a compatibilizar as proposições dos artigos 432, do Título IX (Da Ordem Social) e 
498, das Disposições Transitórias.  
Conquanto aparentem tratar de matéria idêntica, os dispositivos têm alcances diversos. O artigo 432, 
em seu parágrafo segundo, dispõe acerca da incumbência de a União demarcar as terras ocupadas 
pelos indígenas em geral, incluindo os índios contatados e os arredios. Nesse caso, a norma possui 
caráter perene, e, no que se refere às populações arredias, determina que a terra por elas ocupadas 
deverão ser demarcadas, naturalmente após ter ocorrido o contato. O artigo 498, por sua vez, obriga 
a União a demarcar as terras ocupadas pelos índios contatados e reconhecidas como tais, no prazo 
de cinco anos.  
Dessa forma, opinamos pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:01217 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 498  
Suprima-se do anteprojeto, integralmente, o dispositivo. 
Justificativa: 
   A ideia do dispositivo já está contida, com melhor alcance, no artigo 432, § 2º, bastando 
acrescentar-se nesse o prazo de cinco anos previsto no artigo suprimido.    
 
 
   EMENDA:01379 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se o § 3o. do Artigo 434, do Anteprojeto inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que permite aos índios a cata, a faiscação e a garimpagem em terras 
por eles ocupadas. 
Justificativa: 
   O anteprojeto em exame estabeleceu usufruto em favor dos índios, sobre as riquezas naturais do 
solo e sobre todas as utilidades nele existentes (Artigo 48, X). Ora, a carta, a faiscação e a 
garimpagem estão contidas nesse direito de usufruto. Destarte, o artigo é despiciendo e, para fins de 
adequação do Anteprojeto, deve ser suprimido.  
 
 
   EMENDA:01380 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se o disposto no § 3o, do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras e proíbe a  
destinação, para qualquer outro fim, das terras provisoriamente desocupadas. 
Justificativa: 
   Quando o Anteprojeto assegura, em nível de Constituição, a posse permanente e o usufruto 
exclusivo do solo, relativamente às terras que sejam ocupadas pelos índios, é obvio que se está 
vedado a “remoção” dessas populações e proibindo a “destinação” das terras para outros fins.    
 
 
   EMENDA:01381 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Altere-se a redação do § 1o. do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, para adequá-la ao disposto na Comissão competente da Ordem  
Econômica, acolhido no artigo 314 do mesmo Anteprojeto, especialmente a que tange à  
"autorização" das populações indígenas para a pesquisa e lavra de minérios. 
Justificativa: 
   O artigo 314, no Título da Ordem Econômica, estabelece que a exploração e o aproveitamento de 
recursos naturais depende de autorização ou concessão do Poder Público. 
   No título da Ordem Social, o Artigo 434, § 1º, afirma que, em terras indígenas, a exploração e o 
aproveitamento desses recursos dependem da autorização das populações indígenas e da 
aprovação do Congresso Nacional. 
   São dispositivos que exigem evidentemente adequação. A opção deve levar em conta que, a 
matéria possui nítido sentido econômico, firmando-se, assim, a prevalência do disposto no Título da 
Ordem Econômica. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda visa a adequar o conteúdo do parágrafo 1o. do art. 434 ao disposto 
no art. 314 do Anteprojeto, prevalecendo este último.  
A emenda foi rejeitada pois o parágrafo 1o. do art. 434 resguarda a especificidade da exploração do 
solo e subsolo das terras indígenas. 
    
 
   EMENDA:01382 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Suprima-se o caput do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial, apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que reserva União, "como privilégio", subordinado ainda a outras  
condições, a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em terras  
ocupadas por índios, e inclua-se, no Título correspondente à Ordem Econômica, o artigo 10  
constantes do Anteprojeto da Comissão Temática VI, desconsiderado pelo sistematizados, com a 
seguinte redação:  
"Art. 10. O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em terras indígenas somente poderão ser efetuados por empresas nacionais." 
Justificativa: 
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   Temos aqui um caso típico de conflito de disposições versando sobre um mesmo assunto, oriundas 
de duas Comissões Temáticas distintas. 
   A atividade exploratória de recursos naturais em terras indígenas, segundo a Comissão da Ordem 
Econômica, pode ser exercida por empresas estatais e por empresas privadas nacionais; entretanto, 
segundo a Comissão da Ordem Social, além de outras condições restritas, ela se torna “privilégio da 
União”. 
   Como resolver essa incompatibilidade evidente? O único critério lógico e jurídico, aqui aplicável, é o 
da Comissão Temática competente ratione materiae. As duas Comissões têm competência para 
expedir regras envolvendo as populações indígenas. À Comissão da Ordem Social compete tratar 
das garantias sociais especiais aplicáveis aos índios; à Comissão da Ordem Econômica, a regulação 
das atividades ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. 
   A matéria em pauta é a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em 
terras indígenas: a Comissão da Ordem Social estabelece um monopólio estatal; a Comissão da 
Ordem Econômica, somente, uma reserva de mercado. 
   Ora, essa matéria é de competência da Comissão da Ordem Econômica. Quer dizer: à garantia dos 
direitos sociais dos Índios – competência da Comissão da Ordem Social – pouco importa se a 
empresa que explora ou aproveita os recursos é estatal ou se é privada nacional. O que realmente 
importa é que sejam garantidos os direitos sociais peculiares à situação indígena. 
   O sistematizador ao optar pelo dispositivo aprovado na Comissão da Ordem Social não andou bem. 
Entre dois dispositivos conflitantes de matéria econômica, ele optou pelo artigo da Comissão 
incompetente e desprezou o artigo da Comissão competente. 
   A presente Emenda visa corrigir essa distorção. 
Parecer:   
   O constituinte Nilson Gibson propõe com a presente emenda que seja reintegrado ao texto do 
anteprojeto o Art. 10 da Comissão Temática VI. Este princípio dispõe que a atividade exploratória de 
recursos naturais e o aproveitamento de energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser 
desenvolvidas por empresas nacionais.  
Considerando que a permissão irrestrita para exploração do subsolo em terras indígenas se constitui 
em fator de desintegração física e cultural daquelas populações, opinamos  
pela rejeição da emenda. 
    
 
   EMENDA:01383 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de Adequação  
Dê-se aos dispositivos abaixo indicados, todos constantes do Capítulo VIII, do Título IX,  
do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comissão de Sistematização, uma nova 
classificação  
sistemática, no corpo do Texto em exame, como adiante se estabelece:  
I - Artigo 431, caput: inclua-se, como item autônomo do artigo 390, parágrafo único, ou como  
parte final dos itens V e VII, do mesmo parágrafo, pelo fato de a matéria já estar tratada nesse  
último artigo, em Capítulo de abrangência mais ampla e mais genérica;  
II - Artigo 431, § 1o: inclua-se como item do artigo 49, por se tratar de norma que enumera a  
competência da União Federal;  
III - Artigo 431, § 2o: inclua-se o que porventura não for simples repetição, no artigo 380, procedendo-
se a eventual adaptação de redação, pelo fato de a matéria já vir tratada nesse último artigo, em 
Capítulo de abrangência  
mais ampla e mais genérica;  
IV - Artigo 432, caput: inclua-se no Artigo 48, item X, excluída a referência a subsolo, de  
vez que se trata de delimitação do patrimônio pertencentes à União e a Comissão competente para  
definir o universo de bens federais não contemplou o usufruto sobre essa parte;  
V - Artigo 432, § 1o: inclua-se como § 5o. do Artigo 48, por tratar-se de definição das "terras  
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ocupadas pelos índios", matéria que deve constar obrigatoriamente desse último artigo, por estar  
nele a delimitação do patrimônio de propriedade da União.  
VI - Artigo 432, § 2o: inclua-se, como § 6o. do Artigo 48, por ser este o local próprio para  
disciplinar o regime jurídico de bens que se incluem entre os da União.  
VII - Artigo 433: inclua-se no Capítulo das Disposições Transitórias, por tratar-se de norma  
temporária, pois, uma vez nulificados todos os atos jurídicos ali indicados, a norma perderá sua  
razão de existir; ademais, exclua-se do Texto a ser transporto a referência "ainda que já  
praticados", para harmonizar a norma constante desse dispositivo com o princípio expresso no  
artigo 13, XV, letra c, que resguarda o direito adquirido.  
VIII - Artigo 435, caput: inclua-se, como item XI, no artigo 237, eis que se trata de  
atribuição de competência do Ministério Público, encontrando neste último o seu lugar próprio;  
IX - Artigo 435, parágrafo único: inclua-se no Artigo 213, como item XI, por tratar-se de  
atribuição da competência à Justiça Federal;  
X - Artigo 436: inclua-se no Artigo 98, como item XXI, por tratar-se de competência legislativa  
do Congresso Nacional, encontrando, pois, neste último, o lugar próprio. 
Justificativa: 
   Os dispositivos citados do Capítulo VIII, do Título IX, não forma devidamente sistematizados na 
esfera da Comissão competente. A emenda visa justamente contribuir para esse fim. 
Parecer:   
   Postula a Emenda a transposição de boa parte dos dispositivos constantes do Título IX, Capítulo 
VIII para diversos Capítulos e Seções do Anteprojeto.  
À exceção dos itens IX e X, os demais envolviam modificações de mérito das proposições, tendo sido 
indeferida a sua apreciação.  
A sugestão constante do item IX, no sentido de incluir o disposto no Parágrafo Único do artigo 435 no 
elenco das competências estabelecidas no artigo 213, foi acolhida, devido a sua pertinência. Foi 
parcialmente acolhida a proposta do item X, visando a tornar o dispositivo constante do artigo 436 um 
novo inciso do artigo 98. Nesse caso, porém, fez-se a transposição para o artigo 99, onde estão 
definidas as competências exclusivas do Congresso Nacional, como preconiza o original artigo 436.  
Dessa forma, opinamos pela aprovação parcial. 
    
 
   EMENDA:01384 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda de adequação.  
Suprima-se o § 2o., do art. 434, do anteprojeto inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, adequando-se o seu conteúdo da seguinte forma:  
I - a parte que fixa percentual obrigatório sobre os resultados da lavra de minerais: deve  
receber tratamento análogo ao do art. 312, § 1o., assegura ao proprietário do solo, a título de  
participação dos resultados da lavra, na forma da lei;  
II - a parte correspondente à contribuição compulsória para execução da política indigenista  
e a programas de proteção do meio ambiente: deve ser adequada ao disposto nos arts. 418 e 420, do  
Título IX (Da Ordem Social). 
Justificativa: 
   É tecnicamente impossível definir-se na Constituição, aprioristicamente, qualquer valor percentual 
relativo a resultados de lavra, quer para fins de contribuição social, quer para fins do direito de 
participação do proprietário do solo. A diversidade de situações específicas a cada recurso, as 
condições peculiares dominantes em cada província mineral e as circunstâncias de preço e mercado 
impedem essa prefixação no Texto Maior. A matéria forçosamente deve ser deixada à Lei Ordinária. 
   Já na Ordem Econômica, Artigo 312, § 1º, manteve-se o direito do proprietário do solo em participar 
nos resultados da lavra. Esse dispositivo deve alcançar os índios (que, não sendo proprietários, 
gozam da posição jurídica de usufrutuários). Aqui é necessário proceder-se à adequação de texto, 
que o sistematizador, nessa fase inicial, não fez. 
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   A segunda parte envolve matéria de contribuição de natureza tributária, vinculada à execução de 
políticas especificas. De novo, é assunto que requer adequação cuidadosa, seja com o Capítulo do 
Sistema Tributário Nacional, seja com as normas já elaboradas para a proteção do meio ambiente.    
 
 
   EMENDA:01487 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se o caput do Artigo 434, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que reserva à União, "como privilégio", subordinado ainda a outras  
condições, a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em terras  
ocupadas por índios, e inclua-se, no Título correspondente à Ordem Econômica, o artigo 10  
constante do Anteprojeto da Comissão Temática VI, desconsiderado pelo sistematizador, com a 
seguinte redação:  
"Art. 10. O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em terras indígenas somente poderão ser efetuados por empresas nacionais controladas por pessoas  
físicas residentes no País ou por entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
   Temos aqui um caso típico de conflito de disposições versando sobre um mesmo assunto, oriundas 
de duas Comissões Temáticas distintas. 
   A atividade exploratória de recursos naturais em terras indígenas, segundo a Comissão da Ordem 
Econômica, pode ser exercida por empresas estatais e por empresas privadas nacionais; entretanto, 
segundo a Comissão da Ordem Social, além de outras condições restritas, ela se torna “privilégio da 
União”. 
   Como resolver essa incompatibilidade evidente? O único critério logico e jurídico, aqui aplicável, é o 
da Comissão Temática competente ratione materiae. As duas Comissões têm competência para 
expedir regras envolvendo as populações indígenas. À Comissão da Ordem Social compete tratar 
das garantias sociais especiais aplicáveis aos índios; à Comissão da Ordem Econômica, a regulação 
das atividades ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. 
   A matéria em pauta é a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em 
terras indígenas: a Comissão da Ordem Social estabelece um monopólio estatal; a Comissão da 
Ordem Econômica, somente, uma reserva de mercado. 
   Ora, essa matéria é de competência da Comissão da Ordem Econômica. Quer dizer: à garantia dos 
direitos sociais dos Índios – competência da Comissão da Ordem Social – pouco importa se a 
empresa que explora ou aproveita os recursos é estatal ou se é privada nacional. O que realmente 
importa é que sejam garantidos os direitos sociais peculiares à situação indígena. 
   O sistematizador ao optar pelo dispositivo aprovado na Comissão da Ordem Social não andou bem. 
Entre dois dispositivos conflitantes de matéria econômica, ele optou pelo artigo da Comissão 
incompetente e desprezou o artigo da Comissão competente. 
   A presente Emenda visa corrigir essa distorção. 
Parecer:   
   A presente Emenda pretende suprimir o Art. 434 do Anteprojeto face ao conflito que haveria com o 
dispositivo oriundo da Comissão da Ordem Econômica.  
Não nos parece que se deva excluir o dispositivo e tela, pois procura a norma nele contida preservar 
as populações indígenas, conferindo, a título excepcional à União, pesquisa, lavra ou exploração de 
minérios e de energia hidráulica em terras a elas pertencentes.  
Pela rejeição da Emenda. 
    
 
   EMENDA:01503 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprimir nos artigos 432 e 433 a expressão "subsolo". 
 Justificativa:   
   A constituição deve garantir ao indígena o usufruto das riquezas naturais do solo, continuando o 
subsolo como propriedade do Governo Federal. As riquezas do subsolo devem ser exploradas pelo 
Governo Federal que tem os recursos necessários para isso. Caso, nas terras demarcadas para os 
índios, seja constatada riqueza no subsolo as terras voltarão para o Governo e os indígenas 
receberão em troca outra terra, na mesma região e com a mesma extensão. 
 
   EMENDA:01504 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   No Capítulo VIII - Do Índio, substituir no art. 431, art. 432 (caput e parágrafo 2o) as  
expressões "ocupam", "ocupadas" e "ocupadas" respectivamente, pela expressão "demarcadas". 
Justificativa:   
   Há necessidade de se disciplinar e limitar a ocupação das terras pelos índios, não permitindo que a 
simples ocupação dê a eles o direito de pleiteá-las. O Governo atendendo aos interesses maiores do 
País deve executar uma política racional de demarcação das nossas terras, indicando aquelas que 
podem ser ocupadas pelos nossos indígenas. 
   Pelo texto do Anteprojeto basta que os indígenas ocupem a terra para terem direito à sua 
propriedade o que poderá gerar um problema socioeconômico muito sério.    
 
   EMENDA:02074 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 433  
Suprima-se o art. 433 do Anteprojeto, e seus parágrafos. 
Justificativa:   
   O disposto no presente artigo – com efeito retroativo, tal como está redigido – poderá ser entendido 
como aberração histórica, evidentemente impossível de ser cumprida. 
   Se evocarmos a primeira página da história do Brasil – registrada por Caminha, na carta que o 
imortalizou – lembramos que ao chantar na praia a cruz de Cristo, guarnecida com as armas d’el rei, 
Cabral assegurava ao monarca português domínio, posse, uso e ocupação da terra recém 
descoberta, cujos habitantes são ali descritos como “essa gente boa... e de boa simplicidade”. 
   Ainda que se possa condenar, sob aspectos humanitários, o progressivo desaparecimento das 
nações indígenas e o esmagamento de sua cultura pelos europeus, não há negar ser inviável e 
impraticável a anulação e extinção dos propostos. 
   Insistir na matéria poderá resultar – se raciocinarmos ad absurdum – em devolver a Portugal os 
descendentes dos colonizadores, que não será tarefa fácil. Com a agravante de que os milhões de 
brasileiros (não índios) dificilmente se acomodariam no reduzido espaço geográfico Português. 
   A aberração do preceituado no art.433 é, pois, de todo evidente.      
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   EMENDA:02248 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 432 § 3o.  
Suprima-se o artigo 432 § 3o. 
Justificativa:   
   O referido parágrafo institucionalizaria a FUNAI, além de não poder ser considerado como matéria 
constitucional.    
 
 
   EMENDA:02410 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA  
Substitua-se o artigo 434 e seus parágrafos 1o. e 2o. do Anteprojeto da Comissão de  
Sistematização pela redação do Art. 10 do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica,  
no seguinte teor:  
"O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais em terras  
indígenas somente poderão ser efetuados por empresas nacionais". 
Justificativa:   
   O conceito aprovado pela Comissão VI – Da Ordem Econômica é menos restritivo e defende 
amplamente o interesse dos indígenas, não criando limitações a priori. 
Parecer:   
   O Constituinte Irapuan Costa Júnior propõe que sejam substituídos o art. 434 e parágrafos 1o. e 2o. 
do Anteprojeto pelo art. 10 do Anteprojeto da Comissão Temática VI - Da Ordem Econômica.  
A proposta objetiva permitir de forma irrestrita, que somente as empresas nacionais desenvolvam 
atividades de exploração de minérios e aproveitamento de energia hidráulica em terras indígenas. 
Como a garantia da sobrevivência física e cultural das populações indígenas só é possível com a 
proteção do solo e subsolo das terras ocupadas por aquelas populações, somos de parecer que a 
emenda deva ser rejeitada. 
    
 
   EMENDA:02462 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VIVALDO BARBOSA (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 432  
- Suprimir o art. 342. 
Justificativa:   
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   Por ser incompatível com a parte tributaria e com outra disposição deste título, que prevê a 
contribuição dos trabalhadores para fundos e previdência de natureza privada assegurados nesta 
Constituição. 
    
   EMENDA:02592 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 434. ..................................  
§ 2o. A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da política indigenista  
nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a  
fiscalização do cumprimento da obrigação aqui estabelecida. 
Justificativa:   
O parágrafo 1º do artigo 312 do Anteprojeto assim estabelece: 
“Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei”. 
Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado (Art. 13, III, a) do Anteprojeto, 
mas o índio embora não seja proprietário, contudo possui o direito de posse permanente e o usufruto 
dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a participação nos resultados das explorações das 
riquezas minerais destinadas à execução da política indigenista nacional e a programas de proteção 
do meio ambiente, é regulamentada em lei ordinária. 
    
 
   EMENDA:02593 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 432. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos  
cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  
Proposta  
Art. 432. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa:   
No artigo 13, inciso III, alínea (a), do Anteprojeto, encontra-se: Todos são iguais perante a 
Constituição, a Lei e o Estado. 
Por sua vez, no inciso X do artigo 48 assim estabelece “as terras ocupadas pelos índios, que delas 
terão posse permanente e usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e de todas as utilidades 
nelas existentes”. 
Assim sendo, verifica-se uma compatibilidade entre as duas normas. 
No entanto, o artigo 432, como proposto no Anteprojeto fere a compatibilidade acima ressaltada por 
atribuir o usufruto exclusivo das riquezas naturais do subsolo aos índios.  
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   EMENDA:02594 REJEITADA 
Fase:   
   K - Emenda CS de Adequação ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 434. ..................................  
§ 1o. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização das populações indígenas  
envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.  
Proposta.  
Suprimir o § 1o. 
Justificativa:   
O parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artigo 314 do Anteprojeto que por sua vez normatiza o 
assunto, para todo o território nacional, explicitando o Poder adequado, conforme abaixo transcrito: 
“Art. 314 – A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente”. 
Parecer:   
   O constituinte Bosco França propõe a supressão do parágrafo 1o. do art. 434, objetivando que o 
art. 314 normatize, de forma genérica para todo o território nacional, a pesquisa e a lavra dos 
recursos minerais e o aproveitamento de energia hidráulica, através de autorização ou concessão do 
Poder Público.  
A emenda foi rejeitada, pois a exploração do subsolo e o aproveitamento de energia hidráulica em 
terras indígenas apresentam uma especificidade que o parágrafo 1o. do art. 434 resguarda. 
    
 
   EMENDA:02693 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 432 § 1o.  
O § 1o. do Art. 432 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 432 ................................ 
§ 1o. - São terras habitadas pelos índios ou silvícolas aquelas por eles utilizadas para  
habitação, atividades produtivas para sua subsistência, que possibilitem o seu  
desenvolvimento socioeconômico, que mantenha seu ambiente cultural e que permita a sua 
harmoniosa e progressiva integração à comunhão nacional. 
Justificativa:   
Observa-se na elaboração do texto original, a nítida interação de tornar indeferido o conceito de terra 
habitada pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a legislação vigente, embora de 
inúmeros problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terra 
indígena.  
    
 
   EMENDA:02694 NÃO INFORMADO 
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Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 432 § 2o.  
O § 2o. do artigo 432 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - As terras habitadas pelos índios ou silvícolas são bens da União inalienáveis e imprescritíveis. 
Justificativa:   
A manutenção de ideia expressa na redação original na nova Constituição, com toda certeza, limitaria 
o desenvolvimento nacional, sendo que, na região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências.  
Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do 
desenvolvimento. 
    
 
   EMENDA:02696 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 423 § 3o.  
O § 3o. do Art. 432 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia catástrofe de natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional, fincando  
garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa:   
Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode ser compelido a promover ações que 
obriguem o deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. A 
responsabilidade de destinação da área física desocupada mantém-se vinculada à soberania 
nacional. 
    
 
   EMENDA:02697 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 431  
O Art. 431 - Aos índios e aos silvícolas são reconhecidos seus direitos originários sobre as  
terras que habitam, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições. 
Justificativa:   
Considera-se necessária a inclusão no texto constitucional dos conceitos de “índios” e de “silvícolas” 
levando-se em consideração os diferentes estágios de aculturação que se encontram os vários 
grupos indígenas no Brasil. 
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   EMENDA:02707 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, do anteprojeto, o art. 434 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa:   
Os dispositivos que pretendo ver suprimido do corpo do Anteprojeto de que se trata, se apresentam 
em rota de colisão com o que estabelece o art. 306 do prefalado anteprojeto, que busca “assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, já que, ao proclamar o privilégio da 
União para desenvolver a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 
potenciais de energia hidráulica em terras indígenas, somente quando o exigir o interesse nacional e 
desde que inexistam reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, na prática condena 
essas populações indígenas à miséria, à desgraça e à escravidão, portanto ferindo o princípio de 
justiça social buscando pelo dispositivo retromencionado. 
O artigo 434 e seus parágrafos; na forma em que se encontra redacionado, na verdade, se destina a 
esterilizar a pesquisas, a lavra ou exploração de minérios e ao aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica localizados nas terras indígenas situadas no norte do país, com a finalidade clara e 
determinada de anestesiar o desenvolvimento econômico dos Estados do Amazonas e Rondônia e 
do Território de Roraima. 
Como homem do Norte, representando o Amazonas na Assembleia Nacional Constituinte, impõe-se 
me o dever de fazer a seguinte pergunta: Que mal fez o Norte para o Brasil para merecer esse 
castigo? Entendo que nenhum, pois em toda a nossa história temos nos limitado a defender as 
riquezas brasileiras ali existentes e, por isso, só temos recebidos o desprezo, o abandono e o 
desrespeito. 
Nossa grande esperança repousa na Assembleia Nacional Constituinte, mas, diante do dispositivo 
em questão, verificamos que se pretende castigar ainda, mais esse pedaço distante do território 
brasileiro. 
Não farão, contudo, sem o meu protesto e a minha revolta que serão contados por mim. O chicote de 
minha palavra vai zurzir no dorso de todos aqueles que se insurgirem contra o Norte e contra a 
Amazônia. 
Quem viver verá. 
A proibição à empresa nacional para atuar na mineração nas áreas indígenas, sob supervisão do 
governo, me parece absurda na medida em que, neste mesmo anteprojeto (art. 306, inciso IV) se 
busca a “livre concorrência”. Mais absurda ainda se torna a ideia de colocar as receitas nacionais 
numa atividade de alto risco como é a mineração. 
A Amazônia é conhecida como detentora de um vasto potencial mineral e possui 19,6% de seu 
território envolvido por terras indígenas. Impedir o aproveitamento dessas reservas pela empresa 
nacional e só permitindo o aproveitamento dela pela União, quando bem lhe aprouver, significa 
condenar o Norte a cada dia ficar mais pobre e as populações indígenas como verdadeiros mendigos, 
além de aumentar as disparidades econômicas regionais. 
É por tudo isso que desejo ver esse dispositivo suprimido do corpo do anteprojeto, especialmente 
porque a meu sentir, a matéria nele contida é matéria infraconstitucional que deve ser regulada pela 
legislação ordinária. 
Por essas razões é que os meus prezados pares no sentido da aprovação desta emenda. 
    
 
   EMENDA:02976 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva ao  
Anteprojeto da Comissão de Sistematização  
O artigo 431 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 431 - São reconhecidos aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças, tradições e seus direitos sobre as terras que ocupam, conforme delimitações previstas  
em leis.  
§ 1o. -......................................  
§ 2o. -......................................  
§ 3o. -......................................  
Suprimam-se os artigos 432, 433 e 434. 
Justificativa:   
A redação original dos artigos, constante do Anteprojeto, restringe a possibilidade de 
desenvolvimento futuro de certas áreas do país e até mesmo do país como um todo. 
Precisamos ser realistas e não inserir na Constituição certos preceitos utópicos que verificamos, no 
futuro, serem inexequíveis e, consequentemente, muito em breve, teremos que proceder emendas à 
Constituição. 
    
 
   EMENDA:02984 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 432, "caput".  
O "caput" do artigo 432, do anteprojeto, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 432 ....................................  
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa:   
O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão não possuem este direito. Trata-se de 
uma medida discriminatória.  
    
 
   EMENDA:03034 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 432, o parágrafo 4o.  
§ 4o. As frações de terras, aumentadas para fins de reserva indígena, nos últimos cinco anos,  
serão submetidas a reexame pelo Serviço Geográfico do Exército. 
Justificativa:   
Há casos absolutamente irregulares de demarcação de limites das terras indígenas que assim não as 
podem dominar e controlar. Na Comissão de Ordem Social o assunto foi previsto mas, ao nosso ver, 
não suficientemente compatibilizado na consolidação feita pela Comissão de Sistematização.  
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   EMENDA:03363 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 434  
Suprima-se o § 1o. do Art. 434 do Anteprojeto de Constituição, a expressão "...das populações 
indígenas envolvidas e da aprovação do..." 
Justificativa:   
O Poder mais expressivo da soberania popular é o Congresso Nacional tudo aquilo que diga respeito 
à utilização das terras indígenas é, não só salutar, mas, na nossa compreensão, o suficiente. 
Criar a figura jurídica da autorização das populações indígena é admitir a existência de um poder 
igual ou superior ao do Congresso Nacional, quando nenhum outro segmento da população brasileira 
é contemplado com tal poder. Isso poderia desagregador. 
    
 
   EMENDA:04391 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 434 e seus parágrafos  
Art. 434. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas poderão ser desenvolvidas com prioridade da União, no caso 
de exigir o interesse nacional.  
§ 1o. A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de percentual  
na forma da lei para a execução da política indigenista nacional e de programas de proteção do  
meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da obrigação aqui 
estabelecida.  
§ 2o. Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa:   
Entende-se que, em princípio, as atividades de pesquisa, lavra e exploração de minérios e riquezas 
naturais em áreas indígenas, deverão prioritariamente ser desenvolvidas por empresas estatais 
públicas, quando se tratar e minerais estratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento 
nacional. Em casos excepcionais esse direito poderá ser estendido às empresas privadas nacionais e 
somente por alto interesse nacional, respeitando e resguardando o espaço social, cultural e 
econômico indígena.  
O parágrafo 1º do artigo 312 do Anteprojeto assim estabelece: 
“Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei”. 
Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado (Art. 13, III, a) do Anteprojeto, 
mas, o índio embora não seja proprietário, contudo possui o direito de posse permanente e o usufruto 
dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a participação nos resultados das explorações das 
riquezas minerais destinadas à execução da política indigenista nacional e os programas de proteção 
do meio ambiente, é matéria a ser regulamentada em lei ordinária.  
O parágrafo 1º, suprimido, conflita-se com o artigo 314 do Anteprojeto que por sua vez normatiza o 
assunto, para todo o território nacional, explicitando o Poder adequado, conforme abaixo transcrito: 
“Art. 314 – A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente”. 
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   EMENDA:04393 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 433, e seus parágrafos 1o. e 2o.  
Suprimam-se o art. 433 e seus parágrafos 1o. e 2o. do Anteprojeto de Constituição. 
Justificativa:   
O somatório das áreas indígenas – 763.574 Km² - é consideravelmente superior ao total das terras 
agricultadas do país (cerca de 520.000 Km²). As reservas indígenas no Brasil abrangem extensão 
exagerada para os estimados 100.000 índios assistidos pela FUNAI e 25.000 arredios. Para 
propósitos de comparação, basta notar que nos Estados Unidos as reservas indígenas totalizam 
40.460 Km² para uma população indígena de 797.301 pessoas, ou seja sete vezes o número de 
silvícolas brasileiros. 
A área “per capita” reservada ao índio brasileiro é de 1.200 vezes maior do que a que corresponde ao 
cidadão brasileiro comum, o que é francamente uma injustiça e uma inutilidade. 
O índio seria melhor servido se, por acordo entre os índios e mineradoras industriais, supervisionado 
pela FUNAI, fosse permitida a mineração industrial do subsolo, com os necessários cuidados 
ambientais, e garantia as tribos o dízimo do proprietário e parte da receita do antigo Imposto único 
sobre Minérios ou outra modalidade fiscal instituída pela Constituição.  
O prejuízo para o ambiente indígena não provém de mineração industrial do subsolo e sim da 
ocupação desordenada pelos garimpeiros, que não garantem receita às tribos indígenas e usam o 
mercúrio poluente. 
    
 
   EMENDA:04394 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 432 e seus parágrafos  
O Art. 432 e seus parágrafos do anteprojeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 432. As terras indígenas são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto  
exclusivo das riquezas naturais do solo, dos cursos fluviais e das demais utilidades nelas existentes.  
§ 1o. São terras indígenas aquelas sobre onde os índios se acham permanentemente localizados e  
de posse imemorial, e destinadas a sua habitação efetiva, as suas atividades produtivas e as  
necessárias a sua preservação cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  
§ 2o. As terras referidas no parágrafo anterior são bens inalienáveis e imprescritíveis da União, 
cabendo a esta demarcá-las.  
§ 3o. Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional,  
ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa:   
A substituição de “terras ocupadas” por “terras indígenas” melhor caracterizará a noção de espaço, 
facilitando a atuação do Governo na proteção às comunidades indígenas, no que diz respeito à 
delimitação de suas terras e evitando conflitos com a sociedade envolvente. 
No tocante a supressão do usufruto exclusivo do subsolo verifica-se a compatibilidade com o inciso X 
do artigo 48 “as terras ocupadas pelos índios, que delas terão a posse permanente e usufruto 
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exclusivo das riquezas naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes” e com alínea “a” do 
inciso III do artigo 13 “todos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado”. 
A explicação do usufruto exclusivo das riquezas dos cursos fluviais dará maior clareza ao texto 
constitucional, evitando interpretações dúbias. 
Quanto ao citado no § 1º observa-se que o texto original torna indeferido o conceito de terra indígena, 
justamente num ponto onde a legislação vigente, embora mais clara e precisa, não tem conseguido 
evitar o surgimento de inúmeros problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo 
de delimitação da terra indígena.  
A manutenção de ideia expressa no § 2° na redação original do anteprojeto, com toda certeza, 
limitaria o desenvolvimento nacional, sendo que, na Região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências. 
Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos de 
desenvolvimento para suas comunidades.  
Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode ser compelido a promover ações que 
obriguem o deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. A 
responsabilidade de destinação da área física desocupada mantém-se vinculada à soberania 
nacional, por este motivo propõe-se alteração no § 3º. 
    
 
  EMENDA:04955 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Substitua-se o § 2o. do Artigo 434 pelo de redação seguinte:  
"Art. 434 - ............................. 
§ 2o. - a participação dos índios nos resultados financeiros líquidos da exploração de  
riquezas minerais em terras indígenas será determinada em lei". 
Justificativa:   
É indiscutível, sob o ponto de vista da melhor doutrina, que as normas constitucionais devem ser 
explícitas e objetivas, a fim de não suscitarem interpretações dúbias. Ao estabelecer que a 
participação dos índios, na hipótese prevista no Art. 434, depende de resultados operacionais – uma 
expressão vaga – o Anteprojeto cria uma situação conflituosa. E isto porque não existe uma só forma 
de apurar resultados operacionais. A rigor a matéria sequer tem estatura para figurar na Constituição, 
mas, seja como for, sua disciplina há de ser remetida à legislação ordinária, no âmbito da qual se 
poderá estabelecer regras analíticas para fixação do critério de remuneração das comunidades 
indígenas.  
Assim, justifica-se plenamente a admissão da emenda ora apresentada. 
    
 
   EMENDA:05022 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Substitua-se pelo de redução seguinte o parágrafo 3o. do art. 434 do anteprojeto:  
Art. 434. ..................................  
§ 3o. ......................................  
A lei ordenará que a cata, a faiscação e a garimpagem em terras indígenas só serão permitidas aos 
índios. 
Justificativa:   
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Torna-se indispensável adequar a vontade dos constituintes que elaboram o dispositivo na Comissão 
da Ordem Social à sua verdadeira intenção. Com efeito, pretendia-se conceder com exclusividade 
aos índios as atividades enumeradas no parágrafo que se quer emendado. Todavia, uma redação 
imprudente destinou-lhes apenas uma faculdade, abrindo, assim, espaços a violações indesejáveis 
aos direitos das comunidades indígenas, justamente o bem maior objeto da tutela estabelecida no 
Anteprojeto da Ordem Social. 
Essas razões justificam plenamente a admissão da emenda. 
    
 
   EMENDA:05025 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Resolução 
no. 01/87 - CS).  
Suprimir do Título IX, Capítulo VIII - do Índio, os dispositivos abaixo enumerados:  
1o. Art. 432, parágrafos 1o., 2o. e 3o;  
2o. Art. 433, parágrafos 1o. e 2o;  
3o. Art. 434, parágrafos 1o. a 3o;  
4o. Art. 435, parágrafo único; e  
5o. Art. 436. 
Justificativa:   
Permanecerão, portanto, o Art. 431 e seus parágrafos 1°, 2° e 3°. 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriados para a Lei Complementar. Consideramos que não devem ficar “amarrados” ao texto 
Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração que se fizer necessária 
futuramente.  
    
 
   EMENDA:05026 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23, do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Resolução 
no. 01/87 - CS).  
Suprimir o § 2o. do art. 432, Capítulo VIII, do Título IX. 
Justificativa:   
Trata-se de uma emenda de compatibilização. O dispositivo supra já está comtemplado no inciso X, 
Art. 48, CAPÍTULO II do TÍTULO IV, onde incluem-se os bens da União. 
    
 
   EMENDA:05029 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
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Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução 
no. 01/87 - CS).  
Suprima-se, do caput do art. 432 do Anteprojeto, a expressão "e do subsolo". 
Justificativa:   
A proposta vida a compatibilizar o Art. 432 com o inciso X do art. 48, originário da Comissão II. 
    
 
   EMENDA:05250 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Título IX - Capítulo VIII, artigos 432 parágrafos 1o., 2o. e 3o.  
Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do  
Anteprojeto de Constituição a redação contida nos artigos seguintes:  
Art. 432 - as terras ocupadas pelos índios, definidas em Lei e destinadas à sua posse permanente, 
são bens da União, que tem a incumbência de demarcá-las e protegê-las.  
§ 1o. - Cabe ao índios o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das utilidades  
existentes nas terras por eles ocupadas, bem como dos recursos fluviais, ressalvado o direito de 
navegação.  
§ 2o. - É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos  
previstos em Lei.  
§ 3o. - A criação ou alteração de reservas, parques ou áreas indígenas dependerá sempre de  
parecer do órgão federal responsável previsto em Lei e da aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa:   
A emenda ora proposta ao Artigo 432, parágrafos 1°, 2° e 3º do Anteprojeto de Constituição, visa 
adequar e compatibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 
48, no Artigo 13, inciso III, alínea “a”; no Artigo 49, inciso XIX, alínea “e” e em outros tópicos do 
Anteprojeto de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve 
ser tratado como matéria constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante.  
    
 
   EMENDA:05252 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do anteprojeto de Constituição a redação contida nos artigos 
seguintes:  
Art. 434. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas, são privilégios da União.  
§ 1o. A Lei disporá sobre as formas e condições em que podem se realizar as ações  
mencionadas no caput deste artigo, inclusive sobre o percentual do lucro obtido a ser destinado à  
execução das políticas indígenas regional e nacional.  
§ 2o. Sob a supervisão do Órgão Federal responsável, são permitidas aos índios a cata, a  
faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa:   
A emenda ora proposta ao Artigo 434, parágrafos 1º e 2º do Anteprojeto de Constituição, visa 
adequar e compatibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 
48, no Artigo 13, inciso III, alínea “a”; no Artigo 49, inciso XIX, alínea “e” e em outros tópicos do 
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Anteprojeto de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve 
ser tratado como matéria constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante. 
    
 
   EMENDA:05253 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do anteprojeto de Constituição a redação contida nos  
artigos seguintes:  
Art. 433. São assegurados aos índios direitos sobre a sua organização social, seus usos,  
costumes, línguas, crenças e tradições.  
§ 1o. Compete à União a proteção à pessoa, instituições, bens e saúde dos índios, bem como  
promover-lhes a educação.  
§ 2o. A Lei estabelecerá a forma de execução das ações previstas no parágrafo anterior,  
objetivando assegurar a identidade étnica e cultural das populações indígenas. 
Justificativa:   
A emenda ora proposta ao Artigo 433, parágrafos 1º e 2º do Anteprojeto de Constituição, visa 
adequar e compatibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 
48, no Artigo 13, inciso III, alínea “a”; no Artigo 49, inciso XIX, alínea “e” e em outros tópicos do 
Anteprojeto de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve 
ser tratado como matéria constitucional deixando par a Lei Complementar e ordinária o restante. 
    
 
   EMENDA:05440 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os artigos 431, 432, 434, 435 e 436 dando-se a seguinte nova  
redação ao Capítulo VIII: - DO ÍNDIO  
Compete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e saúde dos índios, bem como 
promover-lhes a educação.  
§ 1o. - A educação de que trata o parágrafo anterior será ministrada, no nível básico, na língua 
materna e na portuguesa, assegurada a preservação da identidade étnica e cultural das populações 
indígenas.  
§ 2o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas atividades 
produtivas.  
§ 3o. - As terras ocupadas pelos índios são bens inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis a 
qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos próprios índios, 
cabendo à União demarcá-las.  
Art. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia em 
terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, no caso de o exigir o interesse nacional e de 
inexistirem reservas conhecidas e suficiente para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes 
do território brasileiro.  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia 
hidráulica de que trata este artigo dependem da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
do valor dos resultados operacionais à execução da política indigenista nacional e a programas de  
proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 103  

 

obrigação aqui estabelecida.  
§ 3o. - Aos índios são permitidas a cata, faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa:   
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

   EMENDA:00011 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 425 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
O artigo 425 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 432 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas nos arts. 52, inciso  
X e 54, inciso XXIII, letra "l" desta Constituição. 
Justificativa:   
A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor inteligência e organicidade do texto 
constitucional. De regra o art. e seus parágrafos sequer caberiam figurar na Constituição, uma vez 
que o Art. 54, inciso XXIII, letra “l” do Anteprojeto, já prevê que a União legislará sobre populações 
indígenas inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 62, inciso X. 
Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo, é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art. 54, inciso VIII, ao declarar incluído entre os bens da União, os recursos 
minerais do subsolo, e no Art. 54, inciso XXIII letra “i”, ao atribuir à União a competência para legislar 
sobre os mesmos bens.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda de alteração da redação original do art. 425 foi rejeitada por 
considerarmos ser necessária a manutenção das especificações que tornam o dispositivo mais claro 
e preciso.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:00012 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 425  
O Artigo 425 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa:   
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 Presente emenda supressiva visa compatibilizar ou adequar o artigo como o artigo 47, inciso VIII, 
combinado com o Artigo 54, inciso XXIII, letra “i”. 
Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, no Artigo 52, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XXIII, do Artigo 54, o qual considera a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo.  
Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais que é objetivo de política econômica e, por isso 
passivo de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente tratada a nível de Constituição.  
Por essas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, tendo sido acatada a sugestão contida na emenda de supressão da 
expressão "...e do subsolo", constante da redação original, como forma de dar mais coerência ao 
texto.  
Somos pela aprovação. 
    
 
   EMENDA:00013 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 425 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Suprimam-se do projeto o Artigo 432 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa:   
As terras ocupadas pelos índios, são definidas como bens da União no Artigo 82, inciso X, e sobre 
elas a União está investida do poder de legislar, como dispõe o Artigo 54, inciso XXIII, letra “i”. 
Ademais, o Artigo 424, §1º comete à União a proteção nas terras, instituições, pessoas, bens e saúde 
dos índios, impera-se desta forma, que se adote a via da legislação ordinária para regular a matéria 
como recomenda a boa técnica constitucional. 
Quanto ao subsolo, de que se trata o mesmo artigo, ora emendado supressivamente é igualmente 
definido como bem da União conforme se vê no artigo 52, inciso VIII, e atribuído a ela a incumbência 
de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalúrgica como vem regulado, 
adequadamente no título que versa sobre a Economia, de acordo com o artigo 54, inciso XXIII,  
letra “i”. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Julgamos imprescindível a manutenção do artigo 425, com o objetivo de conferir às terras de posse 
imemorial tratamento mais aprofundado do que o concedidos em outros capítulo do  
Projeto de Constituição.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00014 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 425  
O artigo 425 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes 
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o usufruto de suas riquezas, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito 
de navegação." 
Justificativa:   
A exclusão das expressões “exclusivo”, após a palavra usufruto e “do solo e subsolo”, após as 
palavras riquezas naturais, objetivam eliminar uma redundância prejudicial aos próprios índios, desde 
que o próprio Art. 427 estabelece hipóteses de exploração de riquezas minerais em terras indígenas. 
Tal redundância resulta do confronto do Art. com as disposições contidas no Art. 52, X. 
Aliás, o Art. sequer deveria constar do texto constitucional, desde que o Art. 54, XXIII, letras i e l, 
estabelece a competência da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais, 
metalúrgica e sobre populações indígenas e garantias de seus direitos. Em consequência, a emenda 
se faz necessária para estabelecer organicidade ao texto constitucional, sob este aspecto, 
compatibilizando-o com a sua estrutura geral, tarefa cometida à Comissão de Sistematização. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Por entendermos que as populações indígenas devem ter o usufruto exclusivo das riquezas do solo 
como condição para a sua sobrevivência física e cultural, não foi acatada a sugestão do autor da 
emenda de supressão das expressões "...exclusivo" e "...do solo". Foi aceita a proposta de supressão 
do termo "...e do subsolo" para conferir maior coerência ao texto constitucional.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00019 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA, para adequação do texto  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 427, § 2o.  
O § 2o., do Artigo 427, do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 427 - ................................  
..................................................  
§ 2o. - A lei estabelecerá a participação dos índios nos resultados financeiros líquidos da  
exploração de riquezas minerais em terras indígenas." 
Justificativa:   
No Anteprojeto da Comissão de Sistematização seguramente os dispositivos de tutela dos interesses 
indígenas foram acolhidos na integralidade, para efeito de manter as inspirações protecionistas que 
prescindiram a elaboração constitucional nas comissões.  
Mas o parágrafo 2° do Art. 427 foge a essa regra, pois deveria ter sido compatibilizado com aquelas 
inspirações, uma vez que emissão de conceitos vagos, como resultados operacionais, tende a tornar 
a matéria conflituosa e sujeita a deformações em sua aplicação prática. 
Aliás, a fixação de percentuais ou quantidade de fração não é, com toda a certeza, matéria 
constitucional, pois nesse campo as flutuações estão sujeitas à tirania do acaso. A emenda se 
destina, assim, a estabelecer normatização adequada e torna-la compatível com os demais 
dispositivos relativos à matéria e ajustada à melhor doutrina constitucional. 
Por essas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00020 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO.  
Dispositivo Emendado - Artigo 425  
O Art. 425 do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos indígenas gozam das garantias previstas no Art. 47, "X" desta 
Constituição". 
Justificativa:   
Como nesta fase do processo constituinte não tem a emenda supressiva, mas de compatibilização 
(adequação) a referida proposta pelas Comissões, e a emenda ora apresentada uma contribuição  
para melhor inteligência e organicidade do texto constitucional. De regra o Art., sequer caberia figurar 
na Constituição, uma vez que o Art. 54, XXIII, letra “l”, do Anteprojeto, já prevê que a União legislará 
sobre as populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 52, X. 
Quanto á referência feita pelo Art. ao subsolo é evidente sua inadequação, de vez que a matéria e 
tratada em termo final no Art. 52, VIII, e ao declarar propriedade da União os recursos minerais do 
subsolo.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente Emenda. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda de alteração da redação original do art. 425 foi rejeitada por 
considerarmos ser necessária a manutenção das especificações que tornam o dispositivo mais claro 
e preciso.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:00023 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado - Artigo  
O Artigo 426 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 426 - A partir da promulgação desta Constituição, todos os atos que vierem a ser  
praticados tendo por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras 
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e subsolo nelas existentes serão nulos e 
extintos e não produzirão efeitos jurídicos". 
Justificativa:   
A eliminação da retroatividade de caráter anulatório é fundamental para conferir ao Art. um elo de 
ligação com os demais dispositivos do texto constitucional. E isto porque, filiado ao princípio de que 
só os direitos públicos são passiveis de anulação e de que os atos jurídicos vinculam-se à boa fé de 
seus titulares passivos e ativos, o Anteprojeto se descaracterizaria se fizesse prevalecer a 
desconstituição de direitos celebrados segundo os cânones da ordem vigente. 
Desconstituir direitos adquiridos no âmbito das relações privadas significa, igualmente, tornar letra 
morta o Art. 308 do próprio projeto, pois declara-se ali que o fundamento da ordem econômica é a 
livre iniciativa e a valorização do trabalho. 
Então, a emenda se justifica para adequar o Art. As demais disposições pertinentes do Anteprojeto, 
sob pena de torná-lo conflituoso, inorgânico e desarticulado.  
Por essas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 107  

 

 
   EMENDA:00026 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Art. 425 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
O Artigo 425 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas nos Art. 52, inciso  
X e Art. 54, inciso XXIII, letra "l" desta Constituição. 
Justificativa:   
A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor inteligência e organicidade do texto 
constitucional. De regra o Art. e seus parágrafos sequer caberiam figurar na Constituição, uma vez 
que o Art. 54, inciso XXIII, letra “l” do Anteprojeto, já prevê que a União legislará sobre populações 
indígenas inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 62, inciso X. 
Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo, é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art. 54, inciso VIII, ao declarar incluído entre os bens da União, os recursos 
minerais do subsolo, e no Art. 54, inciso XXIII letra “i”, ao atribuir à União a competência para legislar 
sobre os mesmos bens.  
Parecer:   
   A proposta contida na emenda de alteração da redação original do art. 425 foi rejeitada por 
considerarmos ser necessária a manutenção das especificações que tornam o dispositivo mais claro 
e preciso.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:00027 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto. Dispositivo Emendado: Art. 426  
O Artigo 426 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 426 - Serão nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e subsolo nelas existentes". 
Justificativa:   
Há de haver uma adequação desses dispositivos às linhas doutrinarias esposadas pelo Anteprojeto 
de Constituição. É indispensável atender ao princípio da legalidade jurídica tradicionalmente 
observado no direito constitucional brasileiro, ao qual se filiou o Anteprojeto. A exclusão da 
retroatividade sobre os efeitos dos atos jurídicos já praticados, para declará-los somente nulos com 
relação aos contemporâneos da promulgação da Constituição e dos futuros, é indispensável para 
compatibilizar o próprio anteprojeto com aquele princípio.  
Também é fundamental a emenda para eliminar a possibilidade de intermináveis conflitos na 
elucidação dessa matéria, a partir da identificação do que é e do que não é terra indígena. Sabe-se 
que, algum dia, todo o território nacional se compunha de terras indígenas, do que resulta 
transparente a dificuldade de ampliação do Art.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
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qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00028 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva, para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado: Art. 426 e seus §§ 1o. e 2o.  
Suprima-se do Projeto o Art. 426 e seus §§ 1o. e 2o. 
Justificativa:   
O artigo ora emendado supressivamente declara serem nulos e sem eficácia os atos jurídicos, 
mesmo os já praticados, relativos ao domínio, a posse, ao uso, à ocupação ou a coerção de terras 
ocupadas pelos índios. 
A generalidade e amplitude do dispositivo e suas implicações jurídicas provocam uma total 
insegurança para qualquer proprietário, pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos índios, 
sendo certo que, em princípio, pelo menos um dia no passado, essas terras foram por eles ocupadas. 
É fundamental proteger a comunidade indígena, mas é importante também, em nome da paz social, 
que essa proteção se faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públicas, que dependem de 
normas jurídicas claras, principalmente as de natureza constitucional. Disposições vagas, como 
aquelas ora comentadas, permitem interpretações absurdas, suscetíveis de abrangerem situações 
não pretendidas pelo legislador, confrontando princípios básicos do estado de direito da sociedade 
brasileira, como é a propriedade privada, tratada de maneira diversa e acertada pelo dispositivo no 
Artigo 300, inciso II.  
A prevalecer o princípio da retroatividade agasalhado, pelo Artigo ora emendado para suprimi-lo, 
princípio básico de direito estará sendo mutilado, contrariando, inclusive, o dispositivo do Artigo 12, 
inciso XV, letra “C”. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:00030 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Artigo 427, § 3o.  
O § 3o. do Anteprojeto, passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 427....................................  
§ 3o. - Somente aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras". 
Justificativa:   
Trata-se de adequação indispensável à vontade dos constituintes que elaboraram o projeto na 
Comissão da Ordem Social. É que, com a introdução do § 3º ao Art. 427 o legislador constituinte 
pretendeu estabelecer em favor exclusivo dos índios as atividades de cata, faiscação e garimpagem 
em suas terras. Mas, por imprevidência redacional, o dispositivo acabou por tornar-se abrangente, 
uma vez que falhou na definição daquela exclusividade na verdade prevendo apenas faculdade. 
É para corrigir essa imprecisão, adequando o precitado parágrafo à sua verdadeira inteligência, a 
emenda ora apresentada. 
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Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:00031 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA, PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 427 E SEUS §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprima-se o Artigo 427 e seus parágrafos 1o, 2o. e 3o, do projeto. 
Justificativa:   
O Artigo cuja expressão é proposta colide de frente com a norma do Artigo 306, inciso VII, do 
Anteprojeto, que tem por escopo assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social e segundo o princípio.  
REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E SOCIAIS. 
Certamente, não contribui para a redução dos desníveis sociais, que se constata no Brasil, quer entre 
regiões, quer entre camadas sociais, a restrição de uma porção do território Nacional, à atividade de 
mineração, como prescreve o Artigo 427 e seus parágrafos.  
A proibição à empresa privada nacional em desenvolver a atividade de mineração nas faixas de 
terras indígenas, obrigará a União a lançar mão de receitas tributárias para dar-lhes a destinação de 
investimentos de alto risco, e de retorno (quando acontece) lento. 
A matéria é indisfarçadamente, de interesse público, por impedir que, a título de exemplo, 20% da 
Amazônia, por ser de área indígena, seja economicamente ativa, o que por sua vez, privará aquela 
região de lutar para reduzir a flagrante inferioridade em relação a outras regiões do País, no que diz 
respeito as condições sociais sob as quais vive a sua população. 
Por seu caráter de privilegio à União para atuar naquelas áreas a norma do artigo que se quer ver 
emendado, colide, também, com a do artigo 309 § 3º, do Anteprojeto que veda a atribuição de 
PRIVILÉGIOS às empresas públicas, não extensivos às empresas do setor PRIVADO. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
 
   EMENDA:00032 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto Dispositivo Emendado - Art. 427  
O Artigo 427 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 427 - Somente a União, ou empresa privada nacional por esta investida de autorização  
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ou de concessão, ou ambas conjuntamente, poderão realizar pesquisa, lavra ou exploração de 
minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas. Tais 
atividades, contudo, só serão desenvolvidas para atendimento do interesse nacional". 
Justificativa:   
Estabelece o próprio texto do Projeto, no Art. 12, III, letra “f”, que entre outras hipóteses, não haverá 
privilégios em função de etnias. Portanto, o Art. entra em conflito com esse dispositivo, pois o 
monopólio da União, no caso, ocorreria em função das garantias essenciais deferidas às 
comunidades indígenas. De outra sorte, a competência privativa concedida a União para o exercício 
dessas atividades contraria frontalmente o Art. 300 do projeto, onde se estabelece a livre iniciativa 
como um dos fundamentos da ordem econômica. 
De conseguinte, a emenda se destina a adequar o Art. às linhas cardeais do Anteprojeto, sem 
prejuízo para a sociedade ou os interessados direitos – os índios -, desde que se mantem duas 
ressalvas importantes: a incorporação da empresa nacional, pública ou privada, perderá de 
autorização ou concessão da União, e as atividades só serão desenvolvidas em caso de interesse 
nacional. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:00033 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa, para adequação do texto.  
Dispositivo Emendado - Art. 427  
O Artigo 427 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas pela União, ou por  
empresa nacional com autorização ou concessão desta, no caso de o exigir o interesse nacional". 
Justificativa:   
A exclusão do privilegio da União para o exercício dessas atividades em terras indígenas é 
absolutamente indispensável para compatibilizar o Art. com as disposições do Art. 300 do Projeto.  
É que ali se declara que um dos fundamentos da ordem econômica é a livre iniciativa, daí não ser 
admissível concessões de privilégios ao Estado. A incorporação da empresa nacional à 
permissibilidade opera de pleno as garantias conferidas às comunidades indígenas, desde que 
penderá de autorização ou concessão da União. 
É de ver, também que as atividades previstas no Art. só serão efetivamente exercitadas caso as 
reclamem o interesse nacional, um conceito que abrange os direitos indígena e os resguarda de 
qualquer investida espúria.  
Por essas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.  
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00034 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Artigo 427, § 2o.  
O § 2o, do artigo 427 do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"ART. 427 - ................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de resultados  
financeiros aos índios, conforme percentual estabelecido em lei". 
Justificativa:   
As definições contidas no parágrafo 2° do Art. 427 são dúbias, descem a detalhamentos 
incompatíveis com o texto constitucional e geram confusão, até mesmo porque não há só um 
conceito de resultado operacional. Nesse biombo contábil podem ser ocultadas manobras prejudiciais 
aos interesses das comunidades indígenas. A emenda se torna indispensável para adequar o 
tratamento da matéria ao conjunto das disposições estabelecidas para a tutela dos direitos indígenas, 
concedendo-se à legislação ordinária a prerrogativa de explicitar o texto constitucional. 
Do jeito que está redigido no Projeto o parágrafo 2° do Art. 427 pode haver até o caso de limitação da 
participação das comunidades indígenas na exploração de riquezas minerais eventualmente 
encontradas em seu território, de vez que as saídas contáveis podem bloquear os resultados 
operacionais, pela constituição de fundos de reserva, previsão contra riscos futuros etc. Como se 
sabe, mil por cento de nada é nada. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00035 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva para adequação do texto  
Dispositivo Emendado: Artigo 427 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprima-se do projeto o Artigo 427 e seus §§ 1o, 2o. e 3o. 
Justificativa:   
   A atividade de pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica, constitui tipicamente atividade econômica. 
   O fato de poder ser ou não desenvolvida em determinada faixa de terra é uma particularidade, que 
não deve merecer guarida na Constituição, e sim, ser objeto de lei ordinária, ainda mais quando o 
texto ora emendado, visando a supressão, detalha, inclusive a forma de atuação e as condições de 
remuneração dos índios, na qualidade de possuidores da terra. 
   No corpo do mesmo Anteprojeto os artigos 52, inciso VIII, e 54, inciso XXIII, letra “i”, quando tratam 
dessa atividade, remetem para a lei ordinária as condições que a regularão. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.    
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00081 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EDIVALDO MOTTA (PMDB/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 425  
O Artigo 425 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa:   
    A presente emenda modificativa visa compatibilizar ou adequar o artigo emendado com o artigo 52, 
inciso VIII, combinado com o Artigo 54, inciso XXIII, letra “i”. 
   Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, do Artigo 52, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XXIII, do Artigo 54, o qual desloca a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo. 
   Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais, que é objeto de política econômica e, por isso, 
passível de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente, tratada a nível de Constituição. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A matéria constante da presente emenda, modifica o texto do Projeto, no que refere-se a subsolo, 
ou seja, "as riquezas do subsolo", a supressão da expressão, aperfeiçoará o texto já elaborado.  
Assim, somos pelo seu acolhimento. 
    
   EMENDA:00215 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 427 do Anteprojeto de Constituição  
Suprima-se do anteprojeto:  
Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da  
União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes  
para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do território brasileiro. 
Justificativa:   
   A supressão do Art. 427 decorre da Emenda ao Art. 432, que apresentamos à Comissão de 
Sistematização. Ressaltamos que expressões do tipo “no caso de exigir o interesse nacional” e 
“inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno”, são inócuas, porquanto 
subjetivas. A lei deve trilhar o cominho da isonomia, evitando conceder privilégios a uns em 
detrimento de outros. 
Parecer:   
   A reformulação implementada no artigo 427 e seus parágrafos conferiu à proposição resultante 
orientação que permitiu suprimir o caput do mencionado artigo. Dessa maneira, foi acolhida a 
proposição da Emenda sob análise.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:00218 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 426 do anteprojeto da Comissão  
O art. 426 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 426 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo nelas existentes. 
Justificativa:   
   Suprimimos a expressão “ainda que já praticados” uma vez que, lato senso, poder-se-ia invocar um 
direito datando da época do descobrimento do Brasil. 
   A supressão do termo “do subsolo” decorre da manutenção da coerência, já que propomos 
modificação do Art.432. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00219 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: art. 425  
O art. 425 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente,  
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes  
e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa:   
   A presente emenda elimina o usufruto exclusivo do subsolo, já que é um preceito constitucional a 
ser preservado aquele segundo o qual as riquezas do subsolo pertencem à União (Art.312 do 
Anteprojeto de Constituição). 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, tendo sido acatada a sugestão contida na emenda de supressão da 
expressão "...e do subsolo", constante da redação original, como forma de dar mais coerência ao 
texto.  
Somos pela aprovação. 
    
   EMENDA:00368 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Art. 427, § 2o.  
O § 2º do art. 427 será sucedido pelo de redação seguinte:  
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"Art. 427. ..................................  
............................................  
§ 2o. A lei definirá a participação das comunidades indígenas nos resultados financeiros  
da exploração de riquezas minerais em suas terras." 
Justificativa:   
   Os detalhamentos previstos no parágrafo 2° do Art.427 não apenas são incompatíveis com os 
critérios de admissão de matéria no texto constitucional, mas, sobretudo, geram confusão. O conceito 
de resultado operacional é vário e pode ser obtido por diversas formas. Assim, o parágrafo 
substituído abre espaços a eventuais manobras contábeis contra os interesses das comunidades 
indígenas, o que não ocorrerá com uma disciplina mais abrangente e analítica deferida à legislação 
ordinária. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00369 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 427 e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa:   
   A admissão do Artigo 427 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º no projeto constitui violação do princípio de 
que a livre iniciativa é um dos fundamentos da Ordem Econômica, conforme salienta o Artigo 300. A 
atividade de pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia 
hidráulica constitui em ação típica do sistema econômico, não cabendo o monopólio estatal. O mais 
que se pode tolerar é que, na concessão ou na autorização à livre iniciativa para o exercício dessas 
atividades, o Poder Público estabeleça condicionantes, como a limitação de direitos nesse setor à 
iniciativa privada nacional e a atribuição ao Estado do poder concedente ou autorizativo. Aliás é 
exatamente assim que impõem os artigos 52, inciso VIII, e 54, inciso XXIII, letra i, quanto tratam 
dessa questão e das tutelas a serem destinadas pelo Estado às comunidades indígenas, remetendo 
tudo à lei ordinária. 
   Por todas essas considerações, é a emenda absolutamente pertinente e portadora de efeitos 
indispensáveis à adequação do Anteprojeto aos princípios da doutrina constitucional. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00377 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 427, § 3o.  
O § 3o. do art. 427 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
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"Art. 427. ..................................  
............................................  
§ 3o. - Somente aos índios serão permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras". 
Justificativa:   
   Os constituintes que elaboraram o anteprojeto da Comissão da Ordem Social pretenderam, sem a 
menor dúvida, conceder aos índios competência exclusiva para as atividades de faiscação, cata e 
garimpagem em suas terras. Todavia, por efeito de uma redação dúbia, o dispositivo relativo à 
meteria acabou ensejando uma abrangência prejudicial, de modo que vulnerou as intenções do 
legislador constituinte. 
   A emenda ora apresentada é destinada a corrigir essa falha e restabelecer plenamente a intenção 
dos que o elaboraram. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00379 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 427  
Inclua-se no Art. 427 o seguinte parágrafo:  
"Art. 427. ..................................  
............................................  
§ - Mediante concessão ou autorização, a união porá atribuir a empresa privada nacional a  
realização das atividades enumeradas no caput deste artigo, observados as demais condições  
previstas em seus parágrafos". 
Justificativa:   
   Desde que a regra fundamental instituída no projeto é a de que a livre iniciativa se constitui em 
fundamento da ordem econômica (Art.300), não se pode admitir o monopólio estatal em atividades 
típicas do sistema econômico. Seria possível admiti-lo caso se tratasse de atividades associadas à 
segurança nacional ou anteriormente consagradas à competência privativa do Estado, como é o caso 
da pesquisa e lavra do petróleo. Ora, a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento 
dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas, sob as severas condições de controle 
estabelecidas no Art.427, não causam quaisquer riscos à segurança nacional. Assim, a emenda é 
fundamental para compatibilizar o artigo que se quer emendado ao Art.303, onde se estatui que a 
intervenção do Estado no domínio econômico e o monopólio só serão permitidos quando necessários 
para atender a imperativos da segurança nacional. 
   Justifica-se, assim, a emenda aditiva ora apresentada. 
Parecer:   
   A reformulação implementada no artigo 427 e seus parágrafos permitiu ordenar a matéria em nível 
de abrangência que torna desnecessária a adição proposta pela Emenda.  
Assim, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:00391 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 425 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprimam-se do Projeto o Artigo 425 e seus §§ 1o, 2o. e 3o. 
Justificativa:   
   As terras ocupadas pelos índios, são definidas como bens da União no Artigo 52, inciso X, e sobre 
elas a União está investida do poder de legislar, como dispõe o Artigo 54, inciso XXIII, letra “l”. 
   Ademais, o Artigo 424, § 1º, comete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e 
saúde dos índios, impondo-se, desta forma, que se adote a via da legislação ordinária para regular a 
matéria, como recomendada a boa técnica constitucional. 
   Quanto ao subsolo, de que trata o mesmo artigo, ora emendado supressivamente, é, igualmente 
definido como bem da União, conforme se vê no artigo 52, inciso VIII, e atribuído a ela a incumbência 
de legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia como vem regulado, 
adequadamente no título que versa sobre a Economia, de acordo com o artigo 54, inciso XXIII,  
letra “i”. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Julgamos imprescindível a manutenção do artigo 425, com o objetivo de conferir às terras de posse 
imemorial tratamento mais aprofundado do que o concedidos em outros capítulo do Projeto de 
Constituição.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00392 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: artigo 425  
O Artigo 425 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto de suas riquezas, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito 
de navegação." 
Justificativa:   
   A exclusão das expressões “exclusivo”, após a palavra usufruto, e “do solo e subsolo”, após as 
palavras riquezas naturais, objetivam eliminar uma redundância prejudicial aos próprios índios, desde 
que o próprio Art.427 estabelece hipóteses de exploração de riquezas minerais em terras indígenas. 
Tal redundância resulta do confronto do Art. com as disposições contidas no Art.52, X. 
   Aliás, o Art. sequer deveria constar do texto constitucional, desde que o Art.54, XXIII, letras i e l, 
estabelece a competência da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e 
metalurgia e sobre populações indígenas e garantias para estabelecer abrangência ao texto 
constitucional, sob esse aspecto, compatibilizando-o com a sua estrutura geral, tarefa cometida à 
Comissão de Sistematização. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   Por entendermos que as populações indígenas devem ter o usufruto exclusivo das riquezas do solo 
como condição para a sua sobrevivência física e cultural, não foi acatada a sugestão do autor da 
emenda de supressão das expressões "...exclusivo" e "...do solo". Foi aceita a proposta de supressão 
do termo "...e do subsolo" para conferir maior coerência ao texto constitucional.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00393 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIFO EMENDADO - ARTIGO 425  
O Artigo 425 do Projeto passa a ter a seguinte Redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, 
ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
    A presente emenda modificativa visa compatibilizar ou adequar o artigo emendado com o artigo 52, 
inciso VIII, combinado com o Artigo 54, inciso XXIII, letra “i”. 
   Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, do Artigo 52, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XXIII, do Artigo 54, o qual desloca a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo. 
   Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais, que é objeto de política econômica e, por isso, 
passível de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente, tratada a nível de Constituição. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, tendo sido acatada a sugestão contida na emenda de supressão da 
expressão "...e do subsolo", constante da redação original, como forma de dar mais coerência ao 
texto.  
Somos pela aprovação. 
    
   EMENDA:00394 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado - Artigo 425  
O Artigo 425 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas no Art. 52, X, desta 
Constituição." 
Justificativa: 
   Como nesta fase do processo constituinte não cabe emenda supressiva, mas de compatibilização 
(adequação) à matéria proposta pelas Comissões, é a emenda ora apresentada uma Contribuição 
para melhor inteligência e organização do texto constitucional. De regra o Art. sequer caberia figurar 
na Constituição, uma vez que o Art. 54, XXIII, letra “l”, do projeto, já prevê que a União legislará sobre 
populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art.52, X. 
   Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art. 54, VIII, e ao declarar propriedade da União os recursos minerais do 
subsolo. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda de alteração da redação original do art. 425 foi rejeitada por 
considerarmos ser necessária a manutenção das especificações que tornam o dispositivo mais claro 
e preciso.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:00396 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado - Art. 425  
O Artigo 425 do Anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, 
ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
    A presente emenda supressiva visa compatibilizar ou adequar o artigo emendado com o artigo 52, 
inciso VIII, combinado com o Artigo 54, inciso XXIII, letra “i”. 
   Na verdade, as riquezas minerais do subsolo após serem definidas como bens da União pelo inciso 
VIII, do Artigo 52, mereceram, no que toca ao seu aproveitamento o tratamento previsto na letra “i”, 
do inciso XXIII, do Artigo 54, o qual desloca a matéria do âmbito constitucional, para o da legislação 
ordinária, atribuindo à União a tarefa de fazê-lo. 
   Nem poderia o aproveitamento de recursos minerais, que é objeto de política econômica e, por isso, 
passível de mudanças com o decorrer do tempo, não representando matéria que deva ser 
inflexivelmente, tratada a nível de Constituição. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, tendo sido acatada a sugestão contida na emenda de supressão da 
expressão "...e do subsolo", constante da redação original, como forma de dar mais coerência ao 
texto.  
Somos pela aprovação. 
    
   EMENDA:00397 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 425 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
O Artigo 425 e seus §§ 1o, 2o. e 3o. do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios gozam das garantias previstas nos Art. 52, inciso  
X e 54, inciso XXIII, letra "l" desta Constituição. 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada é uma contribuição para melhor inteligência e organicidade do texto 
constitucional. De regra o Art. e seus parágrafos sequer caberiam figurar na Constituição, uma vez 
que o Art. 54, inciso XXIII, letra “l” do Anteprojeto, já prevê que a União legislará sobre populações 
indígenas inclusive garantia de seus direitos, tudo combinado com o Art. 52, inciso X. 
Quanto à referência feita pelo Art. ao subsolo, é evidente sua inadequação, de vez que a matéria é 
tratada em termo final no Art. 52, inciso VIII, ao declarar incluído entre os bens da União, os recursos 
minerais do subsolo, e no Art. 54, inciso XXIII letra “i”, ao atribuir à União a competência para legislar 
sobre os mesmos bens.  
Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda. 
Parecer:   
   A proposta contida na emenda de alteração da redação original do art. 425 foi rejeitada por 
considerarmos ser necessária a manutenção das especificações que tornam o dispositivo mais claro 
e preciso.  
Somos pela rejeição. 
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   EMENDA:00398 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 427 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Suprimam-se do Projeto o Artigo 427 e seus §§ 1o, 2o. e 3o. 
Justificativa: 
   A atividade de pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica, constitui tipicamente atividade econômica. 
   O fato de poder ser ou não desenvolvida em determinada faixa de terra é uma particularidade, que 
não deve merecer guarida na Constituição, e sim, ser objeto de lei ordinária, ainda mais quando o 
texto ora emendado, visando a supressão, detalha, inclusive a forma de atuação e as condições de 
remuneração dos índios, na qualidade de possuidores da terra. 
   No corpo do mesmo Anteprojeto os artigos 52, inciso VIII, e 54, inciso XXIII, letra “i”, quando tratam 
dessa atividade, remetem para a lei ordinária as condições que a regularão. 
   Por estas razões, justifica-se a aprovação da presente emenda.    
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00403 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 425  
Suprima-se do projeto, as expressões "e do subsolo", contidas no Artigo 425. 
Justificativa: 
   A presente emenda, além de compatibilizar a redação do Artigo emendado com o disposto no inciso 
VIII do Artigo 52 do projeto, busca preservar o princípio Constitucional da isonomia, uma vez que os 
demais cidadãos que participem da comunhão nacional não possuem esse direito, e, toda 
discriminação deve ser evitada. Ademais, o subsolo, no interesse do desenvolvimento, bem-estar e 
segurança nacionais, deve permanecer como bem da União. 
   Igualmente, a emenda ora apresentada compatibiliza o novo texto proposto ao art. 425, com o 
inciso X do Art.52 e com o Art.12, inciso III, alínea a. 
Parecer:   
   De acolher-se a pretensão contida na Emenda.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:00417 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo VII, Artigos 424 parágrafos 1o., 2o. e 3o.; 425  
parágrafos 1o., 2o. e 3o., 426 parágrafos 1o. e 2o.; 427 parágrafos 1o., 2o. e 3o.; Art. 428  
Dê-se ao capítulo VII, do Título IX, do Anteprojeto de Constituição a redação contida nos Artigos 
seguintes:  
Art. 424- A política indigenista nacional será executada por órgão próprio da administração federal.  
§ único - A Lei estabelecerá os critérios, diretrizes e normas da política indigenista, que  
terá como escopo final a gradual, harmônica e segura integração do índio à comunhão nacional.  
Art. 425 - As terras ocupadas pelo índios, definidas em Lei e destinadas à sua posse  
permanente, são bens da União, que tem a incumbência de demarcá-las e protegê-las.  
§ 1o. - Cabe aos índios o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das utilidades  
existentes, nas terras por eles ocupadas, bem como dos cursos fluviais, ressalvado o direito de 
navegação.  
§ 2o. - É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos previstos em Lei.  
§ 3o. - A criação ou alteração de reservas, parques ou áreas indígenas dependerá sempre de  
parecer do órgão federal responsável previsto em Lei e da aprovação do Congresso Nacional.  
Art. 426 - São assegurados aos índios direitos sobre a sua organização social, seus usos, costumes, 
línguas, crenças e tradições.  
§ 1o. - Compete a União a proteção à pessoa, instituições, bens e saúde dos índios, bem como  
promover-lhes a educação.  
§ 2o. - A Lei estabelecerá a forma de execução das ações previstas no parágrafo  
anterior, objetivando assegurar a identidade étnica e cultural das populações indígenas.  
Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas, são privilégios da União.  
§ 1o. A Lei disporá sobre as formas e condições em que podem se realizar as ações  
mencionadas no caput deste Artigo, inclusive sobre o percentual do lucro obtido a ser destinado à  
execução das políticas indígenas regional e nacional.  
§ 2o. - Sob a supervisão do Órgão Federal responsável, são permitidas aos índios a cata, a  
faiscação e a garimpagem em suas terras.  
Art. 435 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
e os índios, através de suas organizações ou do órgão federal responsável pela política  
indigenista, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos 
indígenas.  
§ 1o. - A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas será sempre a Justiça Federal.  
§ 2o. - Ao Ministério Público Federal incumbe defender os direitos dos índios em juízo, e, ao  
órgão federal responsável pela política indigenista nacional fora dele.  
Art. 436 - Compete à União e ao Congresso Nacional legislar sobre as garantias dos direitos dos 
índios. 
Justificativa: 
   A emenda ora proposta ao Capítulo VIII do projeto de Constituição, visa adequar e compatibilizar os 
seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 52, no Artigo 12, inciso III, 
alínea “a”; no Artigo 54, inciso XXIII, alínea “l” e em outros tópicos do projeto de Constituição. Além 
disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser tratado como matéria 
constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante. 
Parecer:   
   A necessidade de tornar menos volumoso e mais objetivo que o texto do Projeto original, foi dos 
princípios que nortearam a elaboração do Substitutivo. Dessa forma, conquanto tenhamos acolhido, 
com redação diversa, algumas das normas sugeridas, deixamos de considerar outras que tratam de 
matéria a ser mais apropriadamente contemplada no âmbito da legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00434 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do índio  
Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes  
e dos recursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  
Proposta  
Art. 425 - As terras ocupadas pelo índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos recursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
   No artigo 12, inciso III, alínea a, do projeto encontra-se: Todos são iguais perante a Constituição, a 
Lei e o Estado. 
   Por sua vez, o inciso VIII do artigo 52 inclui entre os fins da União os recursos minerais do subsolo. 
   Assim sendo verifica-se uma incompatibilidade entre as duas normas. No entanto, o artigo 425, 
como proposto no projeto mantém a incompatibilidade acima ressaltada por atribuir o usufruto 
exclusivo das riquezas naturais do subsolo aos índios, o que a demais pessoa não é dada usufruir. 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, tendo sido acatada a sugestão contida na emenda de supressão da 
expressão "...e do subsolo", constante da redação original, como forma de dar mais coerência ao 
texto.  
Somos pela aprovação. 
    
   EMENDA:00435 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 427 - ..................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da política indigenista  
nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a  
fiscalização do cumprimento da obrigação aqui estabelecida.  
Proposta  
Nova redação.  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de percentual  
na forma da lei para a execução da política indigenista nacional e de programas de proteção do  
meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da obrigação aqui 
estabelecida .  
Título IV  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 434 - ..................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da Política indigenista  
nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a  
fiscalização do cumprimento aqui estabelecida.  
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Proposta  
Nova redação.  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de percentual  
na forma da lei para a execução da política indigenista nacional e de programas de proteção do  
meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional do cumprimento da obrigação aqui estabelecida. 
Justificativa: 
   O parágrafo 1º do artigo 306 do projeto assim estabelece: 
   “Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei”. 
   Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado (Art.12, III, a) do projeto), 
mas, o índio embora não seja proprietário, contudo possui o direito de posse permanente e o usufruto 
dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a participação nos resultados das explorações das 
riquezas minerais destinadas à execução da política indigenista nacional e a programas de proteção 
do meio ambiente, é matéria a ser regulamentada em lei ordinária. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:00436 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 427 - ..................................  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização das populações indígenas  
envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, casa a caso.  
Proposta  
Suprimir o parágrafo 1o. 
Justificativa: 
   O parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artigo 308 do projeto que por sua vez normatiza o 
assunto, para todo território nacional, explicitando o Poder adequado, conforme abaixo transcrito: 
   “Art.308 – A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem previa anuência do poder concedente”. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual contempla a 
matéria mais relevante das normas anteriores. Tal dispositivo guarda orientação que compatibiliza a 
exploração de bens minerais e o aproveitamento de recursos energéticos existentes em terras 
indígenas com a necessária preservação étnica e cultural dos índios.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00933 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
Transformem-se os três parágrafos do art. 424 em dois, com a seguinte redação:  
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"§ 1o. A união protegerá as terras, instituições, pessoas, bens e saúde dos índios,  
promovendo-lhes a educação, que implicará no aprendizado das línguas materna e portuguesa,  
preservadas a identidade étnica e cultural das populações indígenas.  
§ 2o. A política indigenista será executada por órgão próprio da administração federal,  
orientado por um Conselho Indigenista, composto paritariamente por índios, representantes da União  
e entidades civis interessadas". 
Justificativa: 
   Procuramos reduzir o texto e melhorar sua redação. Fica claro que o Conselho Indigenista não 
dirige, mas apenas orienta, os órgãos direcionais de proteção ao índio, que não podem sofrer 
incursões administrativas de um colegiado, necessariamente heterogêneo.  
Parecer:   
   A emenda, apesar de reduzir o texto, não inova, isto é não lhe adiciona qualquer novo benefício. Há 
apenas uma reformulação na ordem das palavras contidas nos diferentes parágrafos do art. 424.  
Em nossa opinião, devem ser conservados o "caput" e os §§ 1o. e 2o. do art. 424 e suprimido o seu  
§ 3o.. A política indigenista já possui um Órgão executivo federal. A criação de um Conselho 
deliberativo composto de índios, representante da União e da sociedade seria por demais 
embaraçosa e de complexo funcionamento. Tal fato justifica a supressão do referido § 3o. do art. 424.  
Por tais condições, deixamos de acolher a proposta.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00946 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 425, "CAPUT".  
O "Caput" do artigo 425, do Projeto, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 425 ....................................  
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes, ressalvado o direito de navegação.  
EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 432, "CAPUT".  
o "Caput" do artigo 432, do anteprojeto, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 432..................................... 
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a sugestão de retirada da expressão "e do 
subsolo". A proposta redacional do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser a redação 
original mais clara e precisa.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:01019 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao § 1o. do art. 427  
O § 1o. do art. 427, do projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 427 - ................................  
"§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamentos dos potenciais de energia 
hidráulica de que trata este artigo dependem da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso". 
Justificativa: 
   A supressão da previsão de autorização das populações indígenas envolvidas se faz necessária 
para compatibilizar o texto com os princípios inerentes ao Direito Público Brasileiro, já que – conforme 
se depreende do caput do artigo – se exige o interesse nacional e em sendo as terras ocupadas 
pelos índios bens da União, não tem sentido criar mais uma condicionante que não a aprovação pelo 
Congresso Nacional. 
   Ademais, o Capítulo VIII (art.424 e parágrafos) estabelece que compete à União a proteção total 
dos índios e suas terras, e que só pode ser executada através do Congresso Nacional, encarregado 
da proteção de outros direitos previstos nesta Constituição.     
Parecer:   
   Pela aprovação parcial, nos termos da justificação da emenda. Todavia, para redução da dimensão 
original do dispositivo, deve o mesmo ser incorporado ao "caput" do art. 427. 
    
   EMENDA:01116 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 425, § 2o.  
Inclua-se no parágrafo 2o., do artigo 425 do anteprojeto, em sua parte final, a locução "no  
prazo de cinco anos" , passando a ter a seguinte redação:  
Art. 425 - ..................................  
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos  
próprios índios, cabendo à União demarcá-las, no prazo de cinco anos. 
Justificativa: 
   A emenda possibilita a supressão do artigo 491, visando o efetivo enxugamento do texto 
constitucional. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por entendermos ser a sugestão de inclusão da expressão "no prazo de 
cinco anos" matéria a ser tratada em legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01123 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 491  
Suprima-se do anteprojeto, integralmente, o dispositivo, remunerando-se as demais. 
Justificativa: 
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   A ideia do dispositivo já está contida, com melhor alcance, no artigo 425, § 2º, bastando 
acrescentar-se nesse o prazo de cinco anos previsto no artigo suprimido. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:01281 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se o § 3o. do Artigo 427, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que permite aos índios a cata, a faiscação e a garimpagem em terras 
por eles ocupadas. 
Justificativa: 
   O anteprojeto em exame estabeleceu usufruto em favor dos índios, sobre as riquezas naturais do 
solo e sobre todas as utilidades nele existentes (Artigo 48, X). Ora, a cata, a falsificação e a 
garimpagem estão contidos nesse direito de usufruto. Destarte, o artigo é despiciendo e, para fins de 
adequação do Anteprojeto, deve ser suprimido. 
Parecer:   
   O autor da proposta tem razão. A Emenda merece acolhimento.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:01282 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se o disposto no § 3o, do Artigo 425, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que veda a remoção dos grupos indígenas de suas terras e proíbe a  
destinação, para qualquer outro fim, das terras provisoriamente desocupadas. 
Justificativa: 
   Quando o Anteprojeto assegura, em nível de Constituição, a posse permanente e o usufruto 
exclusivo do solo, relativamente às terras que sejam ocupadas pelos índios, é obvio que se está 
vedado a “remoção” dessas populações e proibindo a “destinação” das terras para outros fins. 
Parecer:   
   Considerando que o princípio maior que deve orientar a elaboração do Cap. VIII - Dos Índios, deve 
ser aquele que protege as terras ocupadas pelos índios, condições da preservação étnico-cultural das 
populações indígenas, optamos pela manutenção do dispositivo, que proíbe a remoção dos grupos 
indígenas de suas terras.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:01283 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA ADEQUAÇÃO  
Altere-se a redação do § 1o. do Artigo 427, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, para adequá-la ao disposto na Comissão competente da Ordem  
Econômica, acolhido no artigo 308 do mesmo Anteprojeto, especialmente no que tange à  
"autorização" das populações indígenas para a pesquisa e lavra de minérios. 
Justificativa: 
   O artigo 308, no Título da Ordem Econômica, estabelece que a exploração e o aproveitamento de 
recursos naturais depende de autorização ou concessão do Poder Público. 
   No Título da Ordem Social, o Artigo 427, § 1º, afirma que, em terras indígenas, a exploração e o 
aproveitamento desses recursos dependem da autorização das populações indígenas e da 
aprovação do Congresso Nacional. 
   São dispositivos que exigem evidente adequação. A opção deve levar em conta que, a matéria 
possui nítido sentido econômico, firmando-se, assim a prevalência do disposto no Título da Ordem 
Econômico. 
Parecer:   
   Não há incompatibilidade entre as duas disposições aventadas. Nas disposições que versam sobre 
o índio, pretende-se, no sentido de melhor protegê-lo em seus direitos, deferir ao Congresso Nacional 
a aprovação, na exploração das riquezas minerais existentes em terras indígenas.  
Por outra via, deferir tal atribuição ao Poder Público, como poder concedente, a exemplo do que 
ocorre com as riquezas minerais existentes no restante do território nacional, em curtíssimo prazo, as 
riquezas minerais existentes em áreas indígenas estariam em mão de grupos estrangeiros.  
Esta é a triste realidade do governo brasileiro, basta que se examinem as estatísticas de produção 
mineral brasileira.  
Procurando preservar essas poucas áreas da cobiça internacional, procuramos, dentro do espírito 
que norteou o trabalho dos constituintes na Comissão de Ordem Social, nos colocar de frente contra 
tal avanço em nossas riquezas fundamentais.  
Pela rejeição.   
    
EMENDA:01284 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se o caput do Artigo 427, do Anteprojeto Inicial, apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que reserva União, "como privilégio"", subordinado ainda a outras  
condições, a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em terras  
ocupadas por índios, e inclua-se, no Título correspondente à Ordem Econômica, o artigo 10  
constantes do Anteprojeto da Comissão Temática VI, desconsiderado pelo sistematizados, com a 
seguinte redação:  
"Art. 10. O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em terras indígenas somente poderão ser efetuados por empresas nacionais." 
Justificativa: 
   Temos aqui um caso típico de conflito de disposições versando sobre um mesmo assunto, oriundas 
de duas Comissões Temáticas distintas. 
   A atividade exploratória de recursos naturais em terras indígenas, segundo a Comissão da Ordem 
Econômica, pode ser exercida por empresas estatais e por empresas privadas nacionais; entretanto, 
segundo a Comissão da Ordem Social, além de outras condições restritas, ela se torna “privilégio da 
União”. 
   Como resolver essa incompatibilidade evidente? O único critério lógico e jurídico, aqui aplicável, é o 
da Comissão Temática competente ratione materiae. As duas Comissões têm competência para 
expedir regras envolvendo as populações indígenas. À Comissão da Ordem Social compete tratar 
das garantias sociais especiais aplicáveis aos índios; à Comissão da Ordem Econômica, a regulação 
das atividades ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. 
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   A matéria em pauta é a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em 
terras indígenas: a Comissão da Ordem Social estabelece um monopólio estatal; a Comissão da 
Ordem Econômica, somente, uma reserva de mercado. 
   Ora, essa matéria é de competência da Comissão da Ordem Econômica. Quer dizer: à garantia dos 
direitos sociais dos Índios – competência da Comissão da Ordem Social – pouco importa se a 
empresa que explora ou aproveita os recursos é estatal ou se é privada nacional. O que realmente 
importa é que sejam garantidos os direitos sociais peculiares à situação indígena. 
   O sistematizador ao optar pelo dispositivo aprovado na Comissão da Ordem Social não andou bem. 
Entre dois dispositivos conflitantes de matéria econômica, ele optou pelo artigo da Comissão 
incompetente e desprezou o artigo da Comissão competente. 
   A presente Emenda visa corrigir essa distorção. 
Parecer:   
   A Emenda pretende, ao erradicar o "caput" do Art. 427, acabar com o privilégio da União na 
pesquisa, lavra a exploração de minérios e o aproveitamento de recursos energéticos em terras 
indígenas. Ao mesmo tempo, manda incluir disposição no Capítulo da Ordem Econômica mandando 
que tais atividades sejam efetuadas por empresas nacionais.  
A proposta é inaceitável. O espírito que norteou o trabalho dos constituintes foi exatamente o de 
preservar as riquezas minerais existentes em terras indígenas.  
Constitui, por outro lado, grande vergonha nacional, a maneira escancarada como tais riquezas 
existentes fora das áreas indígenas estão sendo entregues a grupos internacionais que praticamente 
já dominam nossa produção mineral, inclusive a de minerais estratégicos.  
Como se não bastasse, tais grupos pretendem também apoderar-se das reservas minerais existentes 
em áreas indígenas, solapando de vez à soberania nacional.  
Por tão óbvias razões, pela rejeição da proposta.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01285 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Dê-se aos dispositivos abaixo indicados, todos constantes do Capítulo VIII, do Título IX,  
do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da Comissão de Sistematização, uma nova 
classificação  
sistemática, no corpo do Texto em exame, como adiante se estabelece:  
I - Artigo 424, caput: inclua-se, como item autônomo do artigo 390, parágrafo único, ou como  
parte final dos itens V e VII, do mesmo parágrafo, pelo fato de a matéria já estar tratada nesse  
último artigo, em Capítulo de abrangência mais ampla e mais genérica;  
II - Artigo 424, § 1o: inclua-se como item do artigo 49, por se tratar de norma que enumera a  
competência da União Federal;  
III - Artigo 424, § 2o: inclua-se o que porventura não for simples repetição, no artigo  
380, procedendo-se a eventual adaptação de redação, pelo fato de a matéria já vir tratada  
nesse último artigo, em Capítulo de abrangência mais ampla e mais genérica;  
IV - Artigo 425, caput: inclua-se no Artigo 48, item X, excluída a referência a subsolo, de  
vez que se trata de delimitação do patrimônio pertencentes à União e a Comissão competente para  
definir o universo de bens federais não contemplou o usufruto sobre essa parte;  
V - Artigo 425, § 1o: inclua-se como § 5o. do Artigo 48, por tratar-se de definição das "terras  
ocupadas pelos índios", matéria que deve constar obrigatoriamente desse último artigo, por estar  
nele a delimitação do patrimônio de propriedade da União.  
VI - Artigo 425, § 2o: inclua-se, como § 6o. do Artigo 48, por ser este o local próprio para  
disciplinar o regime jurídico de bens que se incluem entre os da União.  
VII - Artigo 426: inclua-se no Capítulo das Disposições Transitórias, por tratar-se de norma  
temporária, pois, uma vez nulificados todos os atos jurídicos ali indicados, a norma perderá sua  
razão de existir; ademais, exclua-se do Texto a ser transporto a referência "ainda que já  
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praticados", para harmonizar a norma constante desse dispositivo com o princípio expresso no  
artigo 13, XV, letra c, que resguarda o direito adquirido.  
VIII - Artigo 428, caput: inclua-se, como item XI, no artigo 237, eis que se trata de  
atribuição de competência do Ministério Público, encontrando neste último o seu lugar próprio;  
IX - Artigo 428, parágrafo único: inclua-se no Artigo 213, como item XI, por tratar-se de  
atribuição da competência à Justiça Federal;  
X - Artigo excluído : inclua-se no Artigo 98, como item XXI, por tratar-se de competência  
legislativa do Congresso Nacional, encontrando, pois, neste último, o lugar próprio. 
Justificativa: 
   Os dispositivos citados no Capítulo VIII, do Título IX, não foram devidamente sistematizados na 
esfera da Comissão competente. A emenda visa justamente contribuir para esse fim. 
Parecer:   
   A Emenda foi aprovada parcialmente. Algumas das adequações sugeridas não foram acolhidas por 
envolverem dispositivos que, pelo seu alcance, não poderiam deixar de assumir a forma de artigos 
para figurar apenas na forma de item.  
Pela aprovação parcial. 
    
 
   EMENDA:01286 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO.  
Suprima-se o § 2o., do art. 427, do anteprojeto inicial apresentado pelo Relator da Comissão de 
Sistematização, adequando-se o seu conteúdo da seguinte forma:  
I - a parte que fixa percentual obrigatório sobre os resultados da lavra de minerais: deve  
receber tratamento análogo ao do art. 306, § 1o., assegura ao proprietário do solo, a título de  
participação dos resultados da lavra, na forma da lei;  
II - a parte correspondente à contribuição compulsória para execução da política indigenista  
e a programas de proteção do meio ambiente: deve ser adequada ao disposto nos arts. 411 e 413, do  
Título IX (Da Ordem Social). 
Justificativa: 
   É tecnicamente impossível definir-se na Constituição, aprioristicamente, qualquer valor percentual 
relativo a resultados de lavra, quer para fins de contribuição social, quer para fins do direito de 
participação do proprietário do solo. A diversidade de situações específicas a cada recurso, as 
condições peculiares dominantes em cada província mineral e as circunstâncias de preço e mercado 
impedem essa prefixação no Texto Maior. A matéria forçosamente deve ser deixada à Lei Ordinária. 
   Já na Ordem Econômica, Artigo 306, § 1º, manteve-se o direito do proprietário do solo em participar 
nos resultados da lavra. Esse dispositivo deve alcançar os índios (que, não sendo proprietários, 
gozam da posição jurídica de usufrutuários). Aqui é necessário proceder-se à adequação de texto, 
que o sistematizador, nessa fase inicial, não fez. 
   A segunda parte envolve matéria de contribuição de natureza tributária, vinculada à execução de 
políticas específicas. De novo, é assunto que requer adequação cuidadosa, seja com o Capítulo do 
Sistema Tributário Nacional, seja com as normas já elaboradas para a proteção do meio ambiente.    
Parecer:   
   Consideramos que a emenda está prejudicada por não sugerir objetivamente uma nova redação 
para o dispositivo constitucional.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:01386 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA DE ADEQUAÇÃO  
Suprima-se o caput do Artigo 427, do Anteprojeto Inicial apresentado pelo Relator da  
Comissão de Sistematização, que reserva à União, "como privilégio", subordinado ainda a outras  
condições, a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em terras  
ocupadas por índios, e inclua-se, no Título correspondente à Ordem Econômica, o artigo 10  
constante do Anteprojeto da Comissão Temática VI, desconsiderado pelo sistematizador, com a 
seguinte redação:  
"Art. .... o aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais  
em terras indígenas somente poderão ser efetuados por empresas nacionais controladas por pessoas  
físicas residentes no País ou por entidades de direito público interno". 
Justificativa: 
   Temos aqui um caso típico de conflito de disposições versando sobre um mesmo assunto, oriundas 
de duas Comissões Temáticas distintas. 
   A atividade exploratória de recursos naturais em terras indígenas, segundo a Comissão da Ordem 
Econômica, pode ser exercida por empresas estatais e por empresas privadas nacionais; entretanto, 
segundo a Comissão da Ordem Social, além de outras condições restritas, ela se torna “privilégio da 
União”. 
   Como resolver essa incompatibilidade evidente? O único critério lógico e jurídico, aqui aplicável, é o 
da Comissão Temática competente ratione materiae. As duas Comissões têm competência para 
expedir regras envolvendo as populações indígenas. À Comissão da Ordem Social compete tratar 
das garantias sociais especiais aplicáveis aos índios; à Comissão da Ordem Econômica, a regulação 
das atividades ligadas à produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. 
   A matéria em pauta é a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de recursos naturais em 
terras indígenas: a Comissão da Ordem Social estabelece um monopólio estatal; a Comissão da 
Ordem Econômica, somente, uma reserva de mercado. 
   Ora, essa matéria é de competência da Comissão da Ordem Econômica. Quer dizer: a garantia dos 
direitos sociais dos Índios – competência da Comissão da Ordem Social – pouco importa se a 
empresa que explora ou aproveita os recursos é estatal ou se é privada nacional. O que realmente 
importa é que sejam garantidos os direitos sociais peculiares à situação indígena. 
   O sistematizador ao optar pelo dispositivo aprovado na Comissão da Ordem Social não andou bem. 
Entre dois dispositivos conflitantes de matéria econômica, ele optou pelo artigo da Comissão 
incompetente e desprezou o artigo da Comissão competente. 
   A presente Emenda visa corrigir essa distorção. 
Parecer:   
   A Emenda não pode ser acolhida. O espírito que norteou o trabalho dos Constituintes objetivou 
manter a tranquilidade nas terra indígenas.  
A exploração e pesquisa mineral requer o desmatamento de certas áreas, a perfuração do solo, 
explosões localizadas, etc, deixando atrás de si não apenas a erosão do solo, a poluição dos rios e a 
destruição das florestas, com o rareamento da caça e da pesca, mas deixa também as doenças, o 
alcoolismo e a prostituição.  
Daí a razão para a redação atual do "caput" do art. 427 que a presente Emenda pretende suprimir.  
Falar-se em empresa nacional no Brasil de nossos dias é o mesmo que falar em grupos 
internacionais, em cujas mãos já se encontram a maioria das riquezas minerais do País.  
Por outro lado, a reformulação regulamentada no art. 427 permitiu ordenar a matéria em nível de 
abrangência que torna desnecessária a sugestão. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01401 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprimir nos artigos 425 e 426 a expressão "subsolo". 
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Justificativa: 
    A Constituição deve garantir ao indígena o usufruto das riquezas naturais do solo, continuando o 
subsolo como propriedade do Governo Federal. As riquezas do subsolo devem ser exploradas pelo 
Governo Federal que tem os recursos necessários para isso. Caso, nas terras demarcadas, para os 
índios, seja constatada riqueza no subsolo as terras voltarão para o Governo e os indígenas 
receberão em troca outra terra, na mesma região e com a mesma extensão. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente tendo sido aceita a proposta de supressão da expressão "... e do 
subsolo" da redação original do art. 425.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:01402 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RONALDO ARAGÃO (PMDB/RO) 
Texto:   
   No Capítulo VIII - Do Índio, substituir no art. 424, art. 425 (caput e parágrafo 2o.) as expressões 
"ocupam", "ocupadas" e "ocupadas" respectivamente, pela expressão "demarcadas". 
Justificativa: 
   Há necessidade de se disciplinar e limitar a ocupação das terras pelos índios, não permitindo que a 
simples ocupação dê a eles o direito de pleiteá-las. O Governo atendendo aos interesses maiores do 
País deve executar uma política racional de demarcação das nossas terras, indicando aquela que 
podem ser ocupadas pelos nossos indígenas. 
   Pelo texto do Anteprojeto basta que os indígenas ocupem a terra para terem direito à sua 
propriedade o que poderá gerar um problema socioeconômico muito sério. 
Parecer:   
   É, sem dúvida, compreensível a preocupação de conferir maior precisão ao conceito de "terras 
ocupadas pelos índios".  
Substituí-lo, entretanto, pela expressão "demarcadas", conforme pretende a Emenda, não parece, no 
nosso entendimento, oferecer solução que assegure os direitos indígenas. Preferimos, pois, utilizar a 
expressão "terras de posse imemorial", a qual, a nosso ver, trata de forma mais adequada a matéria.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:01956 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 426  
Suprima-se o art. 426 do Projeto, e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   O disposto no presente artigo – com efeito retroativo, tal como está redigido – poderá ser entendido 
como aberração histórica, evidentemente impossível de ser cumprida. 
   Se evocarmos a primeira página da história do Brasil – registrada por Caminha, na carta que o 
imortalizou – lembramos que ao chantar na praia a cruz de Cristo, guarnecida com as armas del rei, 
Cabral assegurava ao monarca português domínio, posse, uso e ocupação da terra recém 
descoberta, cujos habitantes são ali descritos como “essa gente boa... e de boa simplicidade”. 
   Ainda que se possa condenar, sob aspectos humanitários, o progressivo desaparecimento das 
nações indígenas e o esmagamento de sua cultura pelos europeus, não há negar ser inviável e 
impraticável a anulação e extinção dos propostos. 
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   Insistir na matéria poderá resultar – se raciocinarmos ad absurdum – em devolver a Portugal os 
descendentes dos colonizadores, que não será tarefa fácil. Com a agravante de que os milhões de 
brasileiros (não índios) dificilmente se acomodariam no reduzido espaço geográfico Português. 
   A aberração do preceituado no art. 426 é, pois, de todo evidente.      
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:02118 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIOCARLOS MENDES THAME (PFL/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo Emendado: Artigo 425 § 3o.  
Suprima-se o artigo 425 § 3o. 
Justificativa: 
  O referido parágrafo institucionalizaria a FUNAI, além de não poder ser considerado como matéria 
constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda foi considerada prejudicada, tendo em vista que o § 3o. Art. 425 do atual Projeto de 
Constituição da Comissão de Sistematização não trata da institucionalização da FUNAI,  
conforme explicitado na justificativa da Emenda.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:02273 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA  
Substitua-se o artigo 427 e seus parágrafos 1o. e 2o. do Projeto da Comissão de  
Sistematização pela redação do Art. 10 do Anteprojeto da Comissão VI - Da Ordem Econômica,  
no seguinte teor:  
"O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a lavra de jazidas minerais em terras  
indígenas somente poderão ser efetuados por empresas nacionais". 
Justificativa: 
   O conceito aprovado pela Comissão VI – Da Ordem Econômica é menos restritivo e defendo 
amplamente o interesse dos indígenas, não criando limitações a priori. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:02433 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIA VÂNIA (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425.  
Suprimam-se do Anteprojeto:  
a) artigo 418 
Justificativa: 
O tema do presente artigo, inserido no capítulo da Família, do Menor e do Idoso, já encontra-se 
convenientemente abordado no capítulo da Saúde, por se tratar de assunto intrinsicamente ligado a 
programas integrais de saúde. 
Parecer:   
   No propósito de simplificar o texto constitucional, somos pelo acolhimento da emenda. 
    
   EMENDA:02449 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IV  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 427. ..................................  
§ 2o. A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da política indigenista  
nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a  
fiscalização do cumprimento da obrigação aqui estabelecida. 
Justificativa: 
O parágrafo 1º do artigo 306 do Anteprojeto assim estabelecera: 
“Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei”. 
Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado (Art. 12, III, a do Anteprojeto), 
mas o índio, embora não seja proprietário, contudo possui o direito de posse permanente e o usufruto 
dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a participação nos resultados das explorações das 
riquezas minerais destinadas à execução da política indigenista nacional e a programas de proteção 
do meio ambiente, é matéria a ser regulamentada em lei ordinária. 
Parecer:   
   Concordamos com a argumentação do insigne Autor da emenda em sua justificação , em que 
conclui pela participação nos resultados da exploração das riquezas minerais destinados à execução 
da política indigenista nacional e a programas de proteção do meio ambiente.  
Por tais razões, a presente emenda deve ser acatada parcialmente, na parte que obriga a destinação 
de percentual sobre os resultados da causa em benefício das comunidades indígenas e do meio 
ambiente.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:02450 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 425. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 133  

 

cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  
Proposta  
Art. 425. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
No artigo 12, inciso III, alínea (a), do Anteprojeto, encontra-se: Todos são iguais perante a 
Constituição, a lei e o Estado. 
Assim sendo, verifica-se uma compatibilidade entre as duas normas. 
No entanto, o artigo 425, como proposto no Anteprojeto fere a compatibilidade acima ressaltada por 
atribuir o usufruto exclusivo das riquezas naturais do subsolo aos índios. 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, tendo sido acatada a sugestão contida na emenda de supressão da 
expressão "...e do subsolo", constante da redação original, como forma de dar mais coerência ao 
texto.  
Somos pela aprovação. 
    
   EMENDA:02451 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BOSCO FRANÇA (PMDB/SE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 427. ..................................  
§ 1o. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização das populações indígenas  
envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.  
Proposta.  
Suprimir o § 1o. 
Justificativa: 
O parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artigo 308 do Projeto que por sua vez normatiza o 
assunto, para todo o território nacional. Explicitando o Poder adequado, conforme abaixo transcrito. 
“Art. 308 – A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem previa anuência do poder concedente”. 
Parecer:   
   A emenda não pode ser aceita. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento 
dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas mereceu tratamento especial, diferenciado 
da norma constante do art. 308, por parte dos Srs. Constituintes.  
Em terras indígenas, tal exploração somente pode se efetivar, consoante o "caput" do art. 427, como 
privilégio da União, em caso de eximir o interesse nacional, assim mesmo quando inexistirem 
reservas de recursos exploráveis e suficientes em outras partes do território nacional.  
Destarte, não há conflito ente o § 1o. do art. 427 e o art. 427 e o art. 308, razão pela qual a emenda 
não pode ser aceita.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:02547 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 425 - 1o.  
O § 1o. do Art. 425 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 425 ......................... 
§ 1o. - São terras habitadas pelos índios ou silvícolas aquelas por eles utilizadas para  
habitação, atividades produtivas para sua subsistência, que possibilitem o seu  
desenvolvimento socioeconômico, que mantenha seu ambiente cultural e que permita a sua 
harmoniosa e progressiva integração à comunhão nacional. 
Justificativa: 
Observa-se na elaboração do texto original, a nítida intenção de tornar indefinido o conceito de terra 
habitada pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a legislação vigente, embora de 
inúmeros problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terras 
indígena.  
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por entendermos que o objetivo a ser atingido é aquele de preservar as 
populações indígenas étnica e culturalmente e não a de integração harmoniosa e progressiva à 
comunhão nacional, como propõe o autor da emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:02548 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 425 § 2o.  
O § 2o. do artigo 425 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - As terras habitadas pelos índios ou silvícolas são bens da União inalienáveis e imprescritíveis. 
Justificativa: 
A manutenção da ideia expressa na redação original na nova Constituição, com certeza, limitaria o 
desenvolvimento nacional, sendo que, na região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências.  
Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do 
desenvolvimento.  
Parecer:   
   A Emenda foi aprovada parcialmente, pois acatou-se a sugestão de supressão da parte final da 
redação original, mantendo-se apenas nesta parte a responsabilidade da união em demarcar as 
terras de posse das populações indígenas, como garantia da sobrevivência física e cultural daquelas 
populações.  
Emenda aprovada parcialmente. 
    
   EMENDA:02550 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 425 § 3o.  
O § 3o. do Art. 425 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
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epidemia catástrofe de natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional, fincando  
garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa: 
Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode ser compelido a promover ações que 
obriguem o deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. A 
responsabilidade da destinação da área física desocupada mantêm-se vinculada à soberania 
nacional. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:02561 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se, do projeto, o art. 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa: 
Os dispositivos que pretendo ver suprimido do corpo do Projeto de que se trata, se apresentam em 
rota de colisão com o que estabelece o art. 300 do prefalado anteprojeto, que busca “assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, já que, ao proclamar o privilégio da 
União para desenvolver a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 
potenciais de energia hidráulica em terras indígenas, somente quando o exigir o interesse nacional e 
desde que inexistam reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, na prática condena 
essas populações indígenas à miséria, à desgraça e à escravidão, portanto ferindo o princípio de 
justiça social buscando pelo dispositivo retromencionado. 
O artigo 427 e seus parágrafos; na forma em que se encontra redacionado, na verdade, se destina a 
esterilizar a pesquisas, a lavra ou exploração de minérios e ao aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica localizados nas terras indígenas situadas no norte do país, com a finalidade clara e 
determinada de anestesiar o desenvolvimento econômico dos Estados do Amazonas e Rondônia e 
do Território de Roraima. 
Como homem do norte, representando o Amazonas na Assembleia Nacional Constituinte, impõe-se 
me o dever de fazer a seguinte pergunta: Que mal fez o Norte para o Brasil para merecer esse 
castigo? Entendo que nenhum, pois em toda a nossa história temos nos limitado a defender as 
riquezas brasileiras ali existentes e, por isso, só temos recebidos o desprezo, o abandono e o 
desrespeito. 
Nossa grande esperança repousa na Assembleia Nacional Constituinte, mas, diante do dispositivo 
em questão, verificamos que se pretende castigar ainda, mais esse pedaço distante do território 
brasileiro. 
Não farão, contudo, sem o meu protesto e a minha revolta que serão contados por mim. O chicote de 
minha palavra vai zurzir no dorso de todos aqueles que se insurgirem contra o norte e contra a 
Amazônia. 
Quem viver verá. 
A proibição à empresa nacional para atuar na mineração nas áreas indígenas, sob supervisão do 
governo, me parece absurda na medida em que, neste mesmo anteprojeto (art. 306, inciso IV) se 
busca a “livre concorrência”. Mais absurda ainda se torna a ideia de colocar as receitas nacionais 
numa atividade de alto risco como é a mineração. 
A Amazônia é conhecida como detentora de um vasto potencial mineral e possui 19,6% de seu 
território envolvido por terras indígenas. Impedir o aproveitamento dessas reservas pela empresa 
nacional e só permitindo o aproveitamento dela pela União, quando bem lhe aprouver, significa 
condenar o Norte a cada dia ficar mais pobre e as populações indígenas como verdadeiros mendigos, 
além de aumentar as disparidades econômicas regionais. 
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É por tudo isso que desejo ver esse dispositivo suprimido do corpo do anteprojeto, especialmente 
porque a meu sentir, a matéria nele contida é matéria infraconstitucional que deve ser regulada pela 
legislação ordinária. 
Por essas razões é que conclamo os meus prezados pares no sentido da aprovação desta emenda. 
   Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:02819 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa e Supressiva ao projeto da Comissão de Sistematização  
O artigo 424 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 424 - São reconhecidos aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças, tradições e seus direitos sobre as terras que ocupam, conforme delimitações previstas em 
leis.  
§ 1o. -......................................  
§ 2o. -......................................  
§ 3o. -......................................  
Suprimam-se os artigos 425, 426 e 427. 
Justificativa: 
A redação original dos artigos, constante do Anteprojeto, restringe a possibilidade de 
desenvolvimento futuro de certas áreas do país e até mesmo do país como um todo. 
Precisamos ser realistas e não inserir na Constituição certos preceitos utópicos que verificaremos, no 
futuro, serem inexequíveis e, consequentemente, muito em breve, teremos que proceder emendas à 
Constituição. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:02827 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
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Dispositivo Emendado: Artigo 425, "caput".  
O "caput" do artigo 425, do projeto, passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 425 ....................................  
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito, 
Trata-se de uma medida discriminatória.  
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a sugestão de retirada da expressão "e do 
subsolo". A proposta redacional do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser a redação 
original mais clara e precisa.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:02870 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva e Modificativa  
Redação Atual  
Art. 308 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como a aproveitamento dos potencias  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.  
Parágrafo único - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do  
potencial de energia renovável de capacidade reduzida.  
Proposta  
Art. 308 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão da União, contratadas sempre por 
prazo determinado, no interesse nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do 
poder concedente.  
§ 1o. - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida.  
§ 2o. - A pesquisa, a lavra e a transformação industrial de minérios considerados estratégicos  
serão desenvolvidas com prioridade da União.  
§ 3o. - Quando não ser tratar de minerais estratégicos, da faixa de fronteira ou de terras  
indígenas, a União poderá delegar competência às Unidades da Federação, quanto às autorizações,  
concessões e suas renovações, de acordo com o estabelecido em lei. 
Justificativa: 
Á União, como a ela pertencem os recursos minerais, cabe outorgar autorização e concessões de 
pesquisa e lavra. Pela mesma razão as autorizações e concessões devem ser por prazo 
determinado, descaracterizando a perpetuidade.  
Configura-se de extrema importância o desenvolvimento das atividades referentes a minerais 
considerados estratégicos com prioridade da União, em fase da relevância desses minerais para a 
economia nacional. 
Ao delegar competência aos Estados para outorgas de autorizações, concessões, cria-se condições 
para que a exploração e o aproveitamento dos recursos minerais se façam de forma harmoniosa. 
Parecer:   
   O parágrafo 1o. já amplia a norma contida no caput e, desse modo, não havendo outra restrição, 
todo potencial renovável não determinado já está imune à norma (do caput).  
O conteúdo do parágrafo 2o. já se encontra nos artigos 307 e 425, do projeto.  
Pela prejudicialidade. 
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   EMENDA:02872 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CÂNDIDO (PFL/RO) 
Texto:   
   Acrescente-se ao artigo 425, o parágrafo 4o.  
§ 4o. As frações de terras, aumentadas para fins de reserva indígena, nos últimos cinco anos,  
serão submetidas a reexame pelo Serviço Geográfico do Exército. 
Justificativa: 
Há casos absolutamente irregulares de demarcação de limites das terras indígenas que assim não as 
podem dominar e controlar. Na Comissão de Ordem Social o assunto foi previsto mas, ao nosso ver, 
não suficientemente compatibilizado na consolidação feita pela Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por considerarmos ser o assunto matéria a ser tratada em legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:03173 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 427  
Suprima-se o § 1o. do Art. 427 do Anteprojeto de Constituição, a expressão "...das populações  
indígenas envolvidas e da aprovação do..." 
Justificativa: 
O Poder mais expressivo da soberania popular é o Congresso Nacional, entendemos, pois, que 
submeter à aprovação do Congresso Nacional tudo aquilo que diga respeito à utilização das terras 
indígenas é, não só salutar, mas, na nossa compreensão, o suficiente. 
Criar a figura jurídica da autorização das populações indígenas é admitir a existência de um poder 
igual ou superior ao do Congresso Nacional, quando nenhum outro segmento da população brasileira 
é contemplado com tal poder. Isso poderia ser desagregador.  
Parecer:   
   Os dispositivos que tratam da exploração dos minérios em terras indígenas foram transformadas 
em um único princípio. 
Neste, optamos pela manutenção da expressão "... autorização das populações indígenas e do 
Congresso Nacional", por entendermos que assim estaremos protegendo as terras indígenas e 
garantindo a sobrevivência física e cultural daquelas populações.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:04129 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 427 e seus parágrafos  
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Art. 427. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas poderão ser desenvolvidas com prioridade da União, no caso 
de exigir o interesse nacional.  
§ 1o. A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de percentual  
na forma da lei para a execução da política indigenista nacional e de programas de proteção do  
meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da obrigação aqui 
estabelecida.  
§ 2o. Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa: 
Entende-se que, em princípio, as atividades de pesquisa, lavra a exploração de minérios e riquezas 
em áreas indígenas, deverão prioritariamente ser desenvolvidas por empresas estatais públicas, 
quando se tratar de minerais estratégicos necessários à segurança e ao desenvolvimento nacional. 
Em casos excepcionais esse direito poderá ser estendido às empresas privadas nacionais e somente 
por alto interesse nacional, respeitando e resguardando o espaço social, cultural e econômico 
indígena.  
O parágrafo 1º do artigo 306 do Projeto, assim estabelece:  
“Ao proprietário do solo é assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei”. 
Todos os nacionais são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado (Art. 13, III, a do Anteprojeto), 
mas, o índio embora não seja proprietário, contudo possui o direito de posse permanente e o usufruto 
dos bens naturais. Portanto, verifica-se que a participação nos resultados das explorações das 
riquezas minerais destinadas à execução da política indigenista nacional e a programas de proteção 
do meio ambiente, é matéria a ser regulamentada em lei ordinária.  
O parágrafo 1º, suprimido, conflita-se com o artigo 300 do Projeto que por sua vez normatiza o 
assunto, para todo o território nacional, explicitando o Poder adequado, conforme abaixo transcrito: 
“Art. 308 – A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais 
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.”  
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:04130 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Art. 426, e seus parágrafos 1o. e 2o.  
Suprimam-se o art. 426 e seus parágrafos 1o. e 2o. do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
O somatório das áreas indígenas – 763.574 Km² - é consideravelmente superior ao total das terras 
agricultadas do país (cerca de 520.000 Km²). As reservas indígenas no Brasil abrangem extensão 
exagerada para os estimados 100.000 índios assistidos pela FUNAI e 25.000 arredios. Para 
propósitos de comparação, basta notar que nos Estados Unidos as reservas indígenas totalizam 
40.460 Km² para uma população indígena de 797.301 pessoas, ou seja sete vezes o número de 
silvícolas brasileiros. 
A área “per capita” reservada ao índio brasileiro é de 1.200 vezes maior do que a que corresponde ao 
cidadão brasileiro comum, o que é francamente uma injustiça e uma inutilidade. 
O índio seria melhor servido se, por acordo entre os índios e mineradoras industriais, supervisionado 
pela FUNAI, fosse permitida a mineração industrial do subsolo, com os necessários cuidados 
ambientais, e garantia as tribos o dízimo do proprietário e parte da receita do antigo Imposto Único 
sobre Minérios ou outra modalidade fiscal instituída pela Constituição.  
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O prejuízo para o ambiente indígena não provém de mineração industrial do subsolo e sim da 
ocupação desordenada pelos garimpeiros, que não garantem receita às tribos indígenas e usam o 
mercúrio poluente. 
   Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:04131 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RICARDO FIUZA (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 425 e seus parágrafos  
O Art. 425 e seus parágrafos do Projeto, passa ter a seguinte redação:  
Art. 425. As terras indígenas são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto  
exclusivo das riquezas naturais do solo, dos cursos fluviais e das demais utilidades nelas existentes.  
§ 1o. São terras indígenas aquelas onde os índios se acham permanentemente localizados e  
de posse imemorial, e destinadas a sua habitação efetiva, as suas atividades produtivas e as  
necessárias a sua preservação cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.  
§ 2o. As terras referidas no parágrafo anterior são bens inalienáveis e imprescritíveis  
da União, cabendo a esta demarcá-las.  
§ 3o. Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional,  
ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa: 
A substituição de “terras ocupadas” por “terras indígenas” melhor caracterizará a noção de espaço, 
facilitando a atuação do Governo na proteção às comunidades indígenas, no que diz respeito à 
delimitação de suas terras e evitando conflitos com a sociedade envolvente. 
No tocante a supressão do usufruto exclusivo do subsolo verifica-se a compatibilidade com o inciso X 
do artigo 52 “as terras ocupadas pelos índios, que delas terão a posse permanente e usufruto 
exclusivo das riquezas naturais do solo e de todas as utilidades nelas existentes” e com alínea “a” do 
inciso III do artigo 13 “todos são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado”. 
A explicação do usufruto exclusivo das riquezas dos cursos fluviais dará maior clareza ao texto 
constitucional, evitando interpretações dúbias. 
Quanto ao citado no § 1º observa-se que o texto original torna indeferido o conceito de terra indígena, 
justamente num ponto onde a legislação vigente, embora mais clara e precisa, não tem conseguido 
evitar o surgimento de inúmeros problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo 
de delimitação da terra indígena.  
A manutenção de ideia expressa no § 2° na redação original do anteprojeto, com toda certeza, 
limitaria o desenvolvimento nacional, sendo que, na Região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências. 
Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos de 
desenvolvimento para suas comunidades.  
Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode ser compelido a promover ações que 
obriguem o deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. A 
responsabilidade de destinação da área física desocupada mantêm-se vinculada à soberania 
nacional, por este motivo propõe-se alteração no § 3º. 
   Parecer:   
   Com ligeiras diferenças de redação, as proposições sugeridas pela Emenda foram acolhidas no 
Substitutivo, visto tratar a matéria da forma que consideramos a mais adequada.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:04603 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: Art. 427, § 20.  
Substitua-se o § 2o. do Artigo 427 pelo de redação seguinte:  
"Art. 427 - .............................. 
§ 2o. - a participação dos índios nos resultados financeiros líquidos da exploração de  
riquezas minerais em terras indígenas será determinada em lei". 
Justificativa: 
É indiscutível, sob o ponto de vista da melhor doutrina, que as normas constitucionais devem ser 
explícitas e objetivas, a fim de não suscitarem interpretações dúbias. Ao estabelecer que a 
participação dos índios, na hipótese prevista no Art. 434, depende de resultados operacionais – uma 
expressão vaga – o Anteprojeto cria uma situação conflituosa. E isto porque não existe uma só forma 
de apurar resultados operacionais. A rigor, a matéria sequer uma só forma de apurar resultados 
operacionais. A rigor a matéria sequer tem estatura para figurar na Constituição, mas, seja como for, 
sua disciplina há de ser remetida à legislação ordinária, no âmbito da qual se poderá estabelecer 
regras analíticas para fixação do critério de remuneração das comunidades indígenas.  
Assim, justifica-se plenamente a admissão da emenda ora apresentada. 
   Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:04670 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 427, § 3o.  
Substitua-se pelo de redação seguinte o parágrafo 3o. do art. 434 do Anteprojeto:  
Art. 427. ..................................  
§ 3o. A lei ordenará que a cata, a faiscação e a garimpagem em terras indígenas só serão  
permitidas aos índios". 
Justificativa: 
Torna-se indispensável adequar a vontade dos constituintes que elaboram o dispositivo na Comissão 
da Ordem Social à sua verdadeira intenção. Com efeito, pretendia-se conceder com exclusividade 
aos índios as atividades enumeradas no parágrafo que se quer emendado. Todavia, uma redação 
imprudente destinou-lhes apenas uma faculdade, abrindo, assim, espaços a violações indesejáveis 
aos direitos das comunidades indígenas, justamente o bem maior objeto da tutela estabelecida no 
Anteprojeto da Ordem Social. 
Essas razões justificam plenamente a admissão da emenda. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:04673 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o., do art. 23 do  
Regimento Interno da Comissão de Sistematização -  
(Resolução no. 01/87 - C.S.).  
Suprimir do Título IX, Capítulo VIII - do Índio, os dispositivos abaixo enumerados:  
1o. Art. 425, parágrafos 1o., 2o. e 3o.;  
2o. Art. 426, parágrafos 1o. e 2o;  
3o. Art. 427, parágrafos 1o. a 3o.;  
4o. Art. 428, parágrafo único; e  
5o. Art. 429 
Justificativa: 
Permanecerão, portanto, o Art. 431 e seus parágrafos 1°, 2° e 3°. 
Os dispositivos que propomos suprimir, embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriados para a Lei Complementar. Consideramos que não devem ficar “amarrados” ao texto 
Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração que se fizer necessária 
futuramente.  
   Parecer:   
   São aceitáveis algumas das sugestões da presente emenda, por versarem sobre assuntos mais 
apropriados para Lei Complementar, a saber:  
a) supressão do § 2o. do art. 426, exercício do direito de ação;  
b) supressão dos §§ 2o e 3o. do art. 427, respectivamente sobre destinação de percentuais da 
exploração de minerais em terras indígenas e permissão aos índios para cata, faiscação e 
garimpagem em suas terras.  
As demais sugestões deixam de ser acatadas para não prejudicarem os direitos deferidos às 
populações indígenas pelo espírito que norteou o trabalho dos Constituintes.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:04674 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Nos termos do § 2o. do art. 23, do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Resolução  
no. 01/87 - CS).  
Suprimir o § 2o. do art. 425, Capítulo VIII, do Título IX. 
Justificativa: 
Trata-se de uma emenda de compatibilização. O dispositivo supra já está contemplado no inciso X, 
Art. 52 CAPÍTULO II do TÍTULO IV, onde incluem-se os bens da União. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por considerarmos essencial a manutenção no texto constitucional de 
princípio que dispõe sobre a inalienabilidade e imprescritibilidade das terras de posse dos índios, bem 
como da responsabilidade da união em demarcá-las, condição da sobrevivência das populações 
indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:04677 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ RICHA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Nos termos do § 2o. do Art. 23 do Regimento Interno da Comissão de Sistematização - (Resolução 
no. 01/87 C.S.).  
Suprima-se, do caput do art. 425 do Anteprojeto, a expressão "e do subsolo". 
Justificativa: 
A proposta visa a compatibilizar o Art. 425 com o inciso X do art. 52, originário da Comissão II.  
Parecer:   
   Estamos de acordo com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, razão por que 
acolhemos a sugestão proposta.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:04884 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Título IX - Capítulo  
VIII, artigos 425 parágrafos 1o., 2o. e 3o.  
Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do Anteprojeto de Constituição a redação contida nos  
artigos seguintes:  
Art. 425 - as terras ocupadas pelos índios, definidas em Lei e destinadas à sua posse  
permanente, são bens da União, que tem a incumbência de demarcá-las e protegê-las.  
§ 1o. - Cabe ao índios o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e das utilidades  
existentes nas terras por eles ocupadas, bem como dos recursos fluviais, ressalvado o direito de  
navegação.  
§ 2o. - É vedada a remoção de grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos  
previstos em Lei.  
§ 3o. - A criação ou alteração de reservas, parques ou áreas indígenas dependerá sempre de  
parecer do órgão federal responsável previsto em Lei e da aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta ao Artigo 425, parágrafos 1°, 2° e 3º do Anteprojeto de Constituição, visa 
adequar e compatibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 
52, no Artigo 12, inciso III, alínea “a”; no Artigo 54, inciso XIX, alínea “e” e em outros tópicos do 
Anteprojeto de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve 
ser tratado como matéria constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante.  
Parecer:   
   À exceção da proposição contida no parágrafo 3o., as demais foram acolhidas, posto que com 
redação diversa.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:04886 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
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Texto:   
   Dispositivo Emendado: Título IX - Capítulo  
VIII, artigos 427 parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do anteprojeto de Constituição a redação contida nos  
artigos seguintes:  
Art. 427. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas, são privilégios da União.  
§ 1o. A Lei disporá sobre as formas e condições em que podem se realizar as ações  
mencionadas no caput deste artigo, inclusive sobre o percentual do lucro obtido a ser destinado à  
execução das políticas indígenas regional e nacional.  
§ 2o. Sob a supervisão do Órgão Federal responsável, são permitidas aos índios a cata, a  
faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta ao Artigo 427, parágrafos 1°e 2° do Anteprojeto de Constituição, visa adequar 
e compatibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 58, no 
Artigo 12, inciso III, alínea “a”; no Artigo 54, inciso XIX, alínea “e” e em outros tópicos do Anteprojeto 
de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser tratado 
como matéria constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante.  
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:04887 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOZARILDO CAVALCANTI (PFL/RR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo emendado: Título VIII, artigos  
426 parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do anteprojeto de Constituição a redação contida nos artigos 
seguintes:  
Art. 426. São assegurados aos índios direitos sobre a sua organização social, seus usos,  
costumes, línguas, crenças e tradições.  
§ 1o. Compete à União a proteção à pessoa, instituições, bens e saúde dos índios, bem como  
promover-lhes a educação.  
§ 2o. A Lei estabelecerá a forma de execução das ações previstas no parágrafo anterior,  
objetivando assegurar a identidade étnica e cultural das populações indígenas. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta ao Artigo 426, parágrafos 1°e 2° do Anteprojeto de Constituição, visa adequar 
e compatibilizar os seus dispositivos com o que está expresso nos incisos VIII e X do Artigo 58, no 
Artigo 12, inciso III, alínea “a”; no Artigo 54, inciso XIX, alínea “e” e em outros tópicos do Anteprojeto 
de Constituição. Além disso, também buscamos adequar o assunto ao que pode e deve ser tratado 
como matéria constitucional, deixando para a Lei Complementar e ordinária o restante.  
Parecer:   
   O elenco de normas constantes do capítulo VIII ("Dos Índios") do Substitutivo assegura direitos 
mais amplos que os garantidos na proposta apresentada pela Emenda. Ambos os textos apresentam, 
todavia, proposições semelhantes, à exceção de aspectos redacionais, de que são exemplo o caput 
do artigo proposto pela Emenda e seu parágrafo primeiro.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:05060 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Suprimam-se, no todo ou em parte, os artigos 424, 425, 426, 427, 428 e o inciso XVIII do artigo  
100, dando-se a seguinte nova redação ao Capítulo VIII:  
Do Índio  
Compete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e saúde dos índios,  
bem como promover-lhes a educação.  
§ 1o. - A educação de que trata o parágrafo anterior será ministrada, ao nível básico, na  
língua materna e na portuguesa, assegurada a preservação da identidade étnica e cultural das  
populações indígenas.  
§ 2o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas.  
§ 3o. - As terras ocupadas pelos índios são bens inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis  
a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos próprios índios,  
cabendo à união demarcá-las.  
Art. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, no caso de o exigir o interesse  
nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficiente para o consumo interno, e exploráveis,  
em outras partes do território brasileiro.  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da aprovação do Congresso Nacional, caso  
a caso.  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
do valor dos resultados operacionais à execução da política indigenista nacional e a programas de  
proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a fiscalização do cumprimento da  
obrigação aqui estabelecida.  
§ 3o. - Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa: 
Nem uma palavra foi acrescida ou alterada no texto do anteprojeto apresentado à Comissão de 
Sistemática.  
Procuramos, apenas, através de supressão, sistematizar o texto, tornando-o compatível consigo 
próprio, com o texto aprovado pelas Comissões, e enxugando-o de matéria não constitucional. 
Com isto, apresentamos a plenário um texto mais adequado a uma Constituição. 
Parecer:   
   O espírito que norteou a elaboração do Projeto de Constituição objetivou corrigir as injustiças 
seculares de que são vítimas as populações indígenas, donos originais da terra brasileira, hoje 
reduzidas, de seus sete milhões existentes na época do descobrimento, acerca dos duzentos mil.  
As sugestões oferecidas pela emenda em nada beneficiam o Projeto de Constituição. Procura apenas 
retirar direitos ali consignados aos índios, deixando apenas disposições desconexos e sem nenhuma 
objetividade.  
As supressões sugeridas, sob o argumento de sistematizar o texto, se aceitas, tornariam 
praticamente inócuo todo o capítulo relativos aos índios.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:05299 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa para adequação do texto, relativa ao art. 427 passa o artigo a ter a seguinte 
redação:  
"Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
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energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas pela União, ou por  
empresa nacional com autorização ou concessão desta, no caso de o exigir o interesse nacional. 
Justificativa: 
   A exclusão do privilégio da União para o exercício dessas atividades em terras indígenas é 
absolutamente indispensável para compatibilizar o Art. com as disposições do Art.306 do Anteprojeto. 
É que ali se declara que um dos fundamentos da ordem econômica é a livre iniciativa, daí não ser 
admissível concessões de privilégios ao Estado. A incorporação da empresa nacional à 
permissibilidade opera de pleno as garantias conferidas às comunidades indígenas, desde que 
penderá de autorização ou concessão da União. 
   É de ver, também, que as atividades previstas no Art. só serão efetivamente exercitadas caso as 
reclamem o interesse nacional, um conceito que abrange os direitos indígenas e os resguarda de 
qualquer investida espúria. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:05300 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda SUPRESSIVA para adequação do texto, referente ao Art. 426 e seus §§ 1o. e 2o.  
Suprima-se do Projeto de Constituição o Art. 426 e seus §§ 1o. e 2o. 
Justificativa: 
O artigo ora emendado supressivamente declara serem nulos e sem eficácia os atos jurídicos, 
mesmo os já praticados, relativos aos domínios, à posse, ao uso, à ocupação ou a concessão de 
terras ocupadas pelos índios. 
A generalidade e amplitude do dispositivo e suas implicações jurídicas provocam uma total 
insegurança para qualquer proprietário, pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos índios, 
sendo certo que, em princípio, pelos menos um dia no passado, essas terras foram por eles 
ocupadas. É fundamental proteger a comunidade indígena, mas é importante também, em nome da 
paz social, que essa proteção se faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públicas, que 
dependem de normas jurídicas claras, principalmente as de natureza constitucional. Disposições 
vagas, como aquelas ora comentadas, permitem interpretações absurdas, suscetíveis de abrangerem 
situações não pretendidas pelo legislador, confrontando princípios básicos do estado de direito da 
sociedade brasileira, como é a propriedade privada, tratada de maneira diversa e acertada pelo 
dispositivo no Artigo 306, inciso II. 
A prevalecer o princípio da retroatividade agasalhado, pelo Artigo ora emendado para suprimi-lo, 
princípio básico de direito estará sendo mutilado, contrariando, inclusive, o dispositivo do Artigo 13, 
inciso XV, letra “C”. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:05314 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA, PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO,  



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 147  

 

NO ART. 427 § 3o, DANDO AO MESMO A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"Art. 427. ............................ 
§ 3o. - Somente aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras". 
Justificativa: 
Trata-se de adequação indispensável à vontade dos constituintes que elaboraram o Anteprojeto na 
Comissão da Ordem Social. É que, com a introdução do § 3º ao Art. 434, o legislador constituinte 
pretendeu estabelecer em favor exclusivo dos índios as atividades de cara, faiscação e garimpagem 
em suas terras. Mas, por imprevidência redacional, o dispositivo acabou por tornar-se abrangente, 
uma vez que falhou na definição daquela exclusividade verdade prevendo apenas uma faculdade.  
É para corrigir essa imprecisão, adequando o precitado parágrafo à sua verdadeira inteligência, a 
emenda ora apresentada.  
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:05323 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo Emendado: Art. 425 (caput)  
O caput do art. 425 do Projeto, de Constituição passe a ter a seguinte redação:  
"Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente,  
cabendo-lhes o usufruto de suas riquezas, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais,  
ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
A exclusão das expressões “exclusivo”, após a palavra usufruto, e “do subsolo”, após as palavras 
riquezas naturais, objetivam eliminar uma redundância prejudicial aos próprios índios, desde que o 
próprio Art. 434 estabelece hipóteses de exploração de riquezas minerais em terras indígenas. Tal 
redundância resulta do confronto do Art. com as disposições contidas no Art. 52, X. 
Aliás, o Art. sequer deveria constar do texto constitucional, desde que o Art. 54, XXIII, letras i e l. 
estabelece a competência da União para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e 
metalúrgica e sobre populações indígenas e garantias de seus direitos. Em consequência, a emenda 
se faz necessária para estabelecer organicidade ao texto constitucional, sob esse aspecto, 
compatibilizando-o com a sua estrutura geral, tarefa cometida à Comissão de Sistematização. 
Por estas razões, justifica-se a aprovação da persente emenda. 
Parecer:   
   Por entendermos que as populações indígenas devem ter o usufruto exclusivo das riquezas do solo 
como condição para a sua sobrevivência física e cultural, não foi acatada a sugestão do autor da 
emenda de supressão das expressões "...exclusivo" e "...do solo". Foi aceita a proposta de supressão 
do termo "...e do subsolo" para conferir maior coerência ao texto constitucional.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:05370 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO,  
REFERENTE AO ART. 427, § 2o. PASSANDO O  
PARÁGRAFO 2o. A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  
"Art. 427. - ................................  
............................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de resultados  
financeiros aos índios, conforme percentual estabelecido em lei". 
Justificativa: 
As definições contidas no parágrafo 2º do Art.427 são dúbias, descem a detalhamentos incompatíveis 
com o texto constitucional e geram confusão, até mesmo porque não há só um conceito de resultado 
operacional. Nesse biombo contábil podem ser ocultadas manobras prejudiciais aos interesses das 
comunidades indígenas. A emenda se torna indispensável para adequar o tratamento da matéria ao 
conjunto das disposições estabelecidas para a tutela dos direitos indígenas, concedendo-se à 
legislação ordinária a prerrogativa de explicitar o texto constitucional. 
   Do jeito que está redigido no Anteprojeto o parágrafo 2º do Art.427 pode haver até o caso de 
limitação da participação das comunidades indígenas na exploração de riquezas minerais 
eventualmente encontradas em seu território, de vez que as saídas contáveis podem bloquear os 
resultados operacionais, pela constituição de fundos de reserva, previsão contra riscos futuros etc. 
Como se sabe, mil por cento de nada é nada. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:05376 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA, PARA ADEQUAÇÃO DO TEXTO,  
REFERENTE AO ART. 426, DANDO A ESSE ARTIGO A  
SEGUINTE REDAÇÃO:  
"Art. 426 - Serão nulos e extintos se não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas existentes." 
Justificativa: 
É necessária uma adequação desse dispositivo as linhas doutrinárias esposadas pelo Projeto de 
Constituição. É indispensável atender ao princípio da legalidade jurídica tradicionalmente observado 
no direito constitucional brasileiro, ao qual se filiou o Projeto. A exclusão da retroatividade sobre os 
efeitos dos atos jurídicos já praticados, para declará-los somente nulos com relação aos 
contemporâneos da promulgação da constituição e dos futuros, e indispensável para compatibilizar o 
próprio projeto com aquele princípio.  
Também é fundamental a emenda para eliminar a possibilidade de intermináveis conflitos na 
elucidação dessa matéria, a partir da identificação do que é, do que não é terra indígena. Sabe-se 
que, algum dia, todo o território nacional se compunha de terras indígenas, do que resulta 
transparente a dificuldade de aplicação do Artigo. Com isso, justifica-se a aprovação de emenda.  
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:05400 REJEITADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: CAPÍTULO VIII,  
ARTIGO 427  
No Capítulo VIII, DOS ÍNDIOS, substitua-se o art. 427 e seus parágrafos por:  
Art. - É vedada a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica em terras indígenas. 
Justificativa: 
O princípio de inviolabilidade das terras indígena deve ser assegurado na Constituição. 
Parecer:   
   Os dispositivos que tratam da exploração mineral em terras indígenas sofreram modificações, tendo 
sido transformados em um único princípio constitucional, com orientação diversa da proposta pela 
emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:05520 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimir o parágrafo 1o. do art. 427. 
Justificativa: 
O parágrafo a ser suprimido conflita-se com o artigo 308 do projeto que por sua vez normatiza o 
assunto, para todo o território nacional. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual contempla a 
matéria mais relevante das normas anteriores. Tal dispositivo guarda orientação que compatibiliza a 
exploração de bens minerais e o aproveitamento de recursos energéticos existentes em terras 
indígenas com a necessária preservação étnica e cultural dos índios.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:06842 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   REDAÇÃO ATUAL  
"Art. 308 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.  
Parágrafo único. - Não dependerá de autorização ou concessão a aproveitamento do  
potencial de energia renovável de capacidade reduzida."  
PROPOSTA  
"Art. 308 - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão da União, contratadas sempre por 
prazo determinado, no interesse nacional, e não poderão ser transferidas se prévia anuência do 
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poder concedente.  
§ 1o. - Não dependerá de autorização ou concessão a aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida.  
§ 2o. - Quando não se tratar de minerais estratégicos, da faixa de fronteira ou de terras  
indígenas, a União poderá delegar competência às Unidades da Federação, quanto às autorizações,  
concessões e suas renovações, de acordo com o estabelecido em lei." 
Justificativa: 

1) À União, como a ela pertencem os recursos minerais, cabe outorgar autorizações e 
concessões de pesquisa e lavra. Pela mesma razão as autorizações e concessões devem ser 
por prazo determinado, descaracterizado o caráter de perpetuidade.  

2) Ao delegar competência aos Estados para outorgas de autorizações concessões e suas 
revelações, criar-se-á condições para que a explorações e o aproveitamento dos recursos 
minerais se faça, de forma harmoniosa.  

Parecer:   
   O parágrafo 1o. já amplia a norma contida no caput e, desse modo, não havendo outra restrição, 
todo potencial renovável não determinado já está imune à norma (do caput).  
O conteúdo do parágrafo 2o. já se encontra nos artigos 307 e 425, do projeto.  
Pela prejudicialidade. 
    
 
   EMENDA:07145 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se, do Projeto, o artigo 427 e seus §§ 1o. e 2o. 
Justificativa: 
Os dispositivos que pretendo ver suprimidos do corpo do Anteprojeto de que se trata, se apresentam 
em rota de colisão com o que estabelece o art. 300 do prefalado anteprojeto, que busca “assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, já que, ao proclamar o privilégio da 
União para desenvolver a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos 
potenciais de energia hidráulica em terras indígenas, somente quando o exigir o interesse nacional e 
desde que inexistam reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, na prática condena 
essas populações indígenas à miséria, à desgraça e à escravidão, portanto ferindo o princípio de 
justiça social buscando pelo dispositivo retromencionado. 
O artigo 427 e seus parágrafos; na forma em que se encontra redacionado, na verdade, se destina a 
esterilizar a pesquisas, a lavra ou exploração de minérios e ao aproveitamento dos potenciais de 
energia hidráulica localizados nas terras indígenas situadas no norte do país, com a finalidade clara e 
determinada de anestesiar o desenvolvimento econômico dos Estados do Amazonas e Rondônia e 
do Território de Roraima. 
Como homem do Norte, representando o Amazonas na Assembleia Nacional Constituinte, impõe-se 
me o dever de fazer a seguinte pergunta: Que mal fez o Norte para o Brasil para merecer esse 
castigo? Entendo que nenhum, pois em toda a nossa história temos nos limitado a defender as 
riquezas brasileiras ali existentes e, por isso, só temos recebidos o desprezo, o abandono e o 
desrespeito. 
Nossa grande esperança repousa na Assembleia Nacional Constituinte, mas, diante do dispositivo 
em questão, verificamos que se pretende castigar ainda mais esse pedaço distante do território 
brasileiro. 
Não farão, contudo, sem o meu protesto e a minha revolta que serão contados por mim. O chicote de 
minha palavra vai zurzir no dorso de todos aqueles que se insurgirem contra o Norte e contra a 
Amazônia. 
Quem viver verá. 
A proibição à empresa nacional para atuar na mineração nas áreas indígenas, sob supervisão do 
governo, me parece absurda na medida em que, neste mesmo anteprojeto (art. 306, inciso IV) se 
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busca a “livre concorrência”. Mais absurda ainda se torna a ideia de colocar as receitas nacionais 
numa atividade de alto risco como é a mineração. 
A Amazônia é conhecida como detentora de um vasto potencial mineral e possui 19,6% de seu 
território envolvido por terras indígenas. Impedir o aproveitamento dessas reservas pela empresa 
nacional e só permitindo o aproveitamento dela pela União, quando bem lhe aprouver, significa 
condenar o Norte a cada dia ficar mais pobre e as populações indígenas como verdadeiros mendigos, 
além de aumentar as disparidades econômicas regionais. 
É por tudo isso que desejo ver esse dispositivo suprimido do corpo do anteprojeto, especialmente 
porque a meu sentir, a matéria nele contida é matéria infraconstitucional que deve ser regulada pela 
legislação ordinária. 
Por essas razões é que os meus prezados pares no sentido da aprovação desta emenda. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07354 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CUNHA BUENO (PDS/SP) 
Texto:   
   O Art. 425 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 425 - As terras de posse imemorial efetivamente habitadas pelos índios ou silvícolas  
serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse permanente, com direito ao usufruto exclusivo das  
riquezas naturais do solo e das utilidades nelas existentes. 
Justificativa: 
   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória. 
   Quanto à utilização de cursos fluviais e direito de navegação não deve constar da futura 
constituição e sim de legislação ordinária, se necessário. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a sugestão de retirada da expressão "e do 
subsolo". A proposta redacional do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser a redação 
original mais clara e precisa.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07496 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do Artigo 427 do Projeto.  
Suprima-se o parágrafo 2o. do Artigo 427. 
Justificativa: 
A fixação de percentual na Lei Constitucional é uma aberração jurídica, pois se trata de disposição 
sujeita a oscilações da ordem econômica, além da expressão resultados operacionais, por ser 
notoriamente vaga, não se compadecer com a hierarquia constitucional, cujas normas devem ser as 
mais claras e terminativas possíveis. O parágrafo que se quer suprimido é, igualmente, ocioso, pois o 
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Projeto já estabelece que a União legislará sobre lavras, jazidas e populações indígenas (Art. 54, 
XXIII, letras i e l). Assim, a permanecia do parágrafo 2º do Artigo 427 só serve para engordar 
desnecessariamente o texto constitucional e criar conflitos de interpretação.  
Parecer:   
   Os princípios que tratam da exploração dos minérios em terras indígenas foram transformados em 
um único dispositivo que contempla a obrigatoriedade "da destinação de percentual sobre os 
resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas..." Entendemos ser uma forma de 
proteção às terras e de preservação das populações indígenas.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:07497 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do Artigo 427 do Projeto  
O § do Artigo 427 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 427 - ................................  
............................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de percentual  
sobre os resultados econômicos, definidos em lei, à execução da política indigenista e aos  
programas de proteção do meio-ambiente". 
Justificativa: 
Fixação de percentuais não é, seguramente, matéria de hierarquia constitucional, mas da lei 
ordinária. Até porque, no caso, o dispositivo poderia revelar-se na prática inexequível, seja por não se 
adequar à remuneração pretendida, seja por mostrar-se elevado demais. A expressão resultados 
operacionais é bastante vaga e abre espaço a toda a sorte de fraudes, com a possibilidade até de 
não haver resultados operacionais, à força de malabarismos contábeis. Quanto à retirada do 
Congresso Nacional como órgão fiscalizador, parece algo bastante sensato, tanto par evitar violação 
dos princípios clássicos da independência e harmonia dos poderes, quanto porque o Legislativo não 
dispõe de instrumental institucional para realizar esse tipo de tarefa. A permanência do dispositivo, tal 
como está redigido, ensejará prejuízos às comunidades indígenas.  
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07498 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 426 e seus §§ 1o. e 2o.  
Suprimam-se o Artigo 426 e seus §§ 1o. e 2o. 
Justificativa: 
As disposições contidas no Artigo 426 e seus parágrafos 1º e 2º, além de não se afeiçoar à hierarquia 
constitucional por disciplinarem situações suscetíveis de mudanças, constituem uma agressão aos 
princípios universais de direito, em vigor, sobretudo, nas ações filiadas ao regime democrático. Como 
é notório, a retroatividade de efeitos legais só é admite quando se trata de estabelecer uma situação 
mais compatível para o titular da obrigação ou agente sujeito a punição mais compatível para o titular 
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da obrigação ou agente sujeito a punição criminal. Ao mesmo tempo, a normatividade prevista nos 
dispositivos que se deseja emendar colide de forma frontal e inaceitável com as normas 
materialmente constitucionais, acolhidas no Projeto, com a que sanciona a irrevogabilidade do direito 
adquirido e do ato jurídico perfeito (letra c, do inciso XV, do Art. 12). A supressão, portanto, do Artigo 
426 e seus parágrafos é indispensável par corrigir essas graves distorções, atentatórias à consciência 
jurídica do País.  
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:07499 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o. do Artigo 427  
O parágrafo 3o. do Artigo 427 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 427 - ................................  
............................................  
§ 3o. - Só aos índios são permitidas a cata, a faiscação e garimpagem em suas terras". 
Justificativa: 
É certo que o legislador constituinte pretendeu conceder exclusivamente aos índios nas atividades 
definidas no parágrafo 3º do Artigo 427. Mas, da forma como está redigido, apenas estabelece uma 
faculdade e não uma prerrogativa privativa, de modo que se cria a possibilidade de concorrentes 
nessas tarefas, em prejuízo para a estabilidade das comunidades indígenas. A emenda ora 
apresentada se destina a corrigir essa distorção.  
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:07500 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Suprimam-se o Art. 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa: 
Os dispositivos objetos da presente emenda são redundantes e estabelecem confusão na 
interpretação do texto constitucional. Se as terras ocupadas pelos índios pertencem à União, assim 
também os recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica, conforme sanciona o 
Artigo 52, incisos VIII e X, é inadmissível que, no próprio texto constitucional, se trave novamente da 
matéria, numa abordagem destinada a gerar controvérsias. Até porque, segundo prevê – e ordena – 
o Artigo 54, inciso XXIII, letras i e l, cabe à União competência privativa para legislar sobre 
populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos, jazidas, minas, lavras e quaisquer recursos 
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minerais. Então, os dispositivos que se deseja serem suprimidos só servem para confundir e 
controverter, em prejuízo da coerência e organicidade do texto constitucional. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07501 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do Artigo 427  
Dê-se ao parágrafo 1o. do Artigo 427 a seguinte redação:  
"Art. 427 .................................. 
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem de autorização das populações indígenas." 
Justificativa: 
As terras ocupadas pelos índios são propriedade da União (Art. 52, X), cabendo-lhe legislar sobre 
recursos minerais, jazidas e populações indígenas, inclusive garantia de seus direitos. Ora, não há 
razão alguma que possa justificar a inclusão do Congresso Nacional como órgão concedente, desde 
que já está reservada à União, conforme se vê (Art. 54, letras i e l), competência privativa para 
legislar sobre a matéria. Ao lado de outros, também desnecessários, o disposto no § 1° do Artigo 427 
só serve para hipertrofiar as funções do Poder Legislativo e descaracterizá-lo, que é a quanto importa 
atribuir-lhe prerrogativas típicas do Poder Executivo. 
 Parecer:   
   Contém o Substitutivo uma norma que inclui entre os bens da União as terras ocupadas pelos 
índios, além de outra que determina ser competência da União a proteção dos índios e dos seus 
bens. Dessa forma, não nos parece plausível conferir aos índios o poder de dispor das terras 
destinadas à sua posse, a ponto de a exploração de minérios-e o aproveitamento-de recursos 
energéticos existentes em suas terras dependerem, unilateralmente, de sua aprovação.  
Assim, somos pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:07502 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ODACIR SOARES (PFL/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Artigo 426  
Dê-se ao caput do Artigo 426 a seguinte redação:  
"Art. 426 - Os atos jurídicos de qualquer natureza, que tenham por objeto o domínio, a  
posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais 
do solo e do subsolo nelas existentes, serão nulos, extintos e não produzirão efeitos jurídicos." 
Justificativa: 
   Busca-se através da presente emenda evitar que a retroatividade prevista no caput do Artigo 426 
elimina uma das principais garantias do regime fundado no Estado de Direito. 
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   Trata-se, portanto, de manter o princípio de direito universalmente consagrado de que a 
retroatividade da lei só será admitida para beneficiar o titular da obrigação ou o agente delituoso. No 
caso, a emenda ainda mais se justifica porque o dispositivo que se quer emendado sequer respeita o 
adquirente de boa-fé, tutelando integralmente pelo Direito Civil, em qualquer País civilizado. A 
emenda, pois, é indispensável para impedir que a Constituição, que deve nortear-se pelos princípios 
da fraternidade democrática, acabe se tornando, com dispositivos como esse, em um instrumento 
totalitário. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:07525 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 427 § 3o.  
O § 3o. do artigo 427 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 427 - ................................  
............................................  
§ 3o. - Somente aos índios serão permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras." 
Justificativa: 
   Os constituintes que elaboraram o Projeto da Comissão da Ordem Social pretenderam, sem a 
menor dúvida, conceder aos índios competência exclusiva para as atividades de faiscação, cata e 
garimpagem em suas terras. Todavia, por efeito de uma redação dúbia, o dispositivo relativo à 
matéria acabou ensejando uma abrangência prejudicial, de modo que vulnerou as intenções do 
legislador constituinte. 
   A emenda ora apresentada é destinada a corrigir essa falha e restabelecer plenamente a intenção 
dos que o elaboraram. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:07526 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do Artigo 427  
Suprima-se do Projeto o § 2o. do artigo 427 
Justificativa: 
   O dispositivo suprimido estabelece a participação das comunidades indígenas nos resultados 
operacionais resultantes da exploração de riquezas minerais em suas terras. Por resultados 
operacionais podem ser tomadas diversas formas de excedentes financeiros e, com alguma dose de 
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malicia e competência técnica, até extingui-los inteiramente. Como a exploração das riquezas 
minerais em terras indígenas deverá ser privativa da União ou cometida a empresa privada nacional, 
por meio de autorização ou concessão desta, conforme venha decidir a Comissão de Sistematização, 
seguramente não haverá qualquer possibilidade de logro às comunidades indígenas. Como se sabe, 
o próprio Projeto defere à União o monopólio para a tutela dos interesses indígenas e, dessa forma, 
não haverá qualquer risco em deixar que a legislação ordinária, com maior largueza legislativa, defina 
a participação dos índios. O que não deve prevalecer é a redação do parágrafo substituído, fonte de 
dúvidas e perplexidade, numa matéria essencial para o progresso das comunidades indígenas. 
   Justifica-se, assim, a emenda supressiva ora apresentada. 
Parecer:   
   Os princípios que tratam da exploração dos minérios em terras indígenas foram transformados em 
um único dispositivo que contempla a obrigatoriedade "da destinação de percentual sobre os 
resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas..." Entendemos ser uma forma de 
proteção às terras e de preservação das populações indígenas.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:07529 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA: Ao Projeto de Constituição  
Suprima-se o conteúdo do parágrafo 1o. do art. 427. 
Justificativa: 
   É ociosa a menção da competência do Congresso Nacional para legislar sobre as garantias e 
direitos dos índios (Art. 427, parágrafo 1º), quando dispõe o Art.54, XXIII, l, ser de competência da 
União legislar sobre o assunto, complementando o Art. 99, caput, que cabe ao Congresso Nacional, 
com a sanção do Presidente da República, legislar sobre todas as matérias de competência da 
União. 
Parecer:   
   A reformulação implementada no artigo 427 e seus parágrafos permitiu ordenar a matéria em 
proposição única, a qual disciplina, de forma específica, a exploração de minérios em terras 
indígenas. A nosso ver, tal orientação enfoca a questão de maneira mais adequada, porquanto a terra 
representa elemento crucial para a preservação da etnia indígena, motivo por que, no caso, a matéria 
deve receber tratamento especial.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:07531 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 425  
Suprima-se o art. 425 do projeto. 
Justificativa: 
   A supressão do Art. 425 atende a diversas conveniências de ordem técnica e material. Em primeiro 
lugar, porque constitui inaceitável redundância constitucional, eis que os recursos minerais do 
subsolo são bens da União, conforme dispõe o Art. 52, inciso VIII, cabendo-lhe, portanto, fazer deles 
o uso que julgar conveniente. Em segundo lugar, porque é a mesma União investida de poderes 
exclusivos para legislar sobre populações indígenas e tutela de seus direitos, assim previsto no 
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Art.54, inciso XXIII, letra l. A manutenção do dispositivo que se quer suprimido só serve para 
engordar o texto constitucional e torná-lo conflituoso, sem proveito para qualquer dos segmentos 
sociais. 
   Assim, é a presente emenda para corrigir essa anônima situação, compatibilizando a supressão 
com os princípios cardeais enunciados em dispositivos em anteriores do Projeto. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por entendermos ser essencial a manutenção de princípio constitucional que 
dispõe sobre a posse das terras pelos índios, condição da sobrevivência física e cultural das 
populações indígenas.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:07967 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAES DE ANDRADE (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda no. ao Projeto de Constituição  
Acrescente-se ao § 1o. do artigo 425, in fine, as seguintes expressões:  
Art. 425 - ............................. 
§ 1o. ... devendo em prazo não superior a seis meses, o Ministério do Interior delimitará as  
áreas indígenas para a competente providência de demarcação das mesmas. 
Justificativa: 
   O Governo da Nova República já adotou algumas providências em favor das populações indígenas. 
   Elas, no entanto, ainda são poucas em relação à amplitude do problema que não é, simplesmente, 
uma questão indígena, mas uma questão nacional. 
   O genocídio a que se tem submetido a população indígena desde o descobrimento do Brasil, é uma 
mancha em nossa história. 
   Não existem dificuldades materiais para a fixação das áreas que as populações indígenas já 
ocupam. O fato de algumas delas estarem invadidas por terceiros, não modifica em nada a 
capacidade do Executivo de delimitar essas áreas e fortalecer os direitos dos silvícolas. 
   O governo já conhece essas áreas e sabemos que tem o levantamento de todas elas, podendo, 
portanto, por em prática a deliberação constitucional no prazo de seis meses estipulado pela 
proposta. 
   Essa providência tem que ser rápida, para evitar novas invasões das áreas indígenas ou projetos 
federais, estaduais e municipais que as mutilem. 
   Durante o próprio andamento das propostas e a discussão do texto constitucional, as autoridades 
do setor, Ministério do Interior, Ministério da Reforma Agrária, IBDF, FUNAI, etc., poderão mobilizar 
sua máquina administrativa com esse objetivo. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por considerarmos ser o assunto matéria a ser tratada em legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:07971 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: Artigo 425  
O Artigo 425 do Projeto será substituído pelo da redação seguinte:  
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"Art. 425 - Com ressalva do direito de navegação, conforme definição em lei, as terras  
ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo 
das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais." 
Justificativa: 
   A substituição do Art.425 por um outro de redação mais clara, na forma da emenda ora 
apresentada, objetiva compatibilizar a matéria com o Artigo 52, inciso VIII, combinado com o Artigo 
54, inciso VIII, letra l. As riquezas minerais do subsolo já foram definidas como bens da União pelo 
inciso VIII, do Artigo 52 e susceptíveis de regulamentação por via de legislação ordinária, conforme 
disposto na letra l, do inciso XXIII, do Artigo 54. Ora, qualquer disposição posterior que venha 
disciplinar o uso do subsolo entra em conflito com essa normalização anterior, daí a necessidade de 
adequar a matéria ao conjunto dos dispositivos do Projeto. 
   Justifica-se, assim, a emenda substitutiva ora apresentada. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a sugestão de retirada da expressão "e do 
subsolo". A proposta redacional do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser a redação 
original mais clara e precisa.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07972 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 427 § 2o.  
O § 2o. do Art. 427 será sucedido pelo de redação seguinte:  
"Art. 427 - ............................... 
§ 2o. - A lei definirá a participação das comunidades indígenas nos resultados financeiros  
da exploração de riquezas minerais em suas terras." 
Justificativa: 
   Os detalhamentos previstos no parágrafo 2º do Art. 427 não apenas são incompatíveis com os 
critérios de admissão de matéria no texto constitucional, mas, sobretudo, geram obtido por diversas 
formas. Assim, o parágrafo substituído abre espaços a eventuais manobras contábeis contra os 
interesses das comunidades indígenas, o que não ocorrerá com uma disciplina mais abrangente e 
analítica deferida à legislação ordinária. 
   Por estas razões, justifica-se a apreciação da presente emenda. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:07973 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: artigo 427  
Inclua-se no Art. 427 o seguinte inciso I:  
"Art. 427 - ................................  
I - Mediante concessão ou autorização, a União poderá atribuir a empresa privada nacional a  
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realização das atividades enumeradas no caput deste artigo, observadas as demais condições  
previstas em seus parágrafos." 
Justificativa: 
Desde que a regra fundamental instituída no Projeto é a de que a livre iniciativa se constitui em 
fundamento da ordem econômica (Art. 300), não se pode admitir o monopólio estatal em atividades 
típicas do sistema econômico. Seria possível admiti-lo no caso se tratasse de atividades associadas à 
segurança nacional ou anteriormente consagradas à competência privativa do Estado, como é o caso 
da pesquisa e lavra do petróleo.  
Ora, a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e aproveitamento dos potenciais de energia 
hidráulica em terras indígenas, sob as severas condições de controle estabelecidas no Art. 427, não 
causam quaisquer riscos à segurança nacional. Assim, a emenda é fundamental para compatibilizar o 
artigo que se quer emendado com o Art. 303, onde se estatui que a intervenção do Estado no 
domínio econômico e o monopólio só serão permitidos quando necessários para atender a 
imperativos da segurança nacional. 
Justifica-se, assim, a emenda aditiva ora apresentada. 
Parecer:   
   A reformulação implementada no artigo 427 e seus parágrafos permitiu ordenar a matéria em nível 
de abrangência que torna desnecessária a adição proposta pela Emenda.  
Assim, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:08107 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Artigo 426  
Conceda-se ao caput do artigo 426 a seguinte redação:  
"Art. 426 - Não produzirão efeitos jurídicos, a partir da promulgação desta Constituição, os  
atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a 
concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas 
existentes." 
Justificativa: 
Da forma como está redigido, o caput do Artigo 426 dá ensejo à pratica de uma verdadeira aberração 
jurídica, ao desconstituir direitos regularmente constituídos. Essa desconstituição só teria sentido se a 
Constituinte, como órgão supremo da soberania popular, fosse, como a Comuna de Paris, investida 
de poderes revolucionários, assim com a força para derrubar todas as instituições anteriores à sua 
convocação. Não é o caso, já que o próprio projeto de Constituição, na definição preliminar dos 
princípios constitucionais (Art. 12, XV, C), consagra a irrevogabilidade do direito adquirido, admitido 
entre nós como verdadeiro dogma jurídico. Assim, é a presente emenda para corrigir essa aberração. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08108 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 160  

 

Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Artigo 427  
Dê-se ao caput do artigo 427 a seguinte redação:  
"Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente serão desenvolvidos pela União, ou por empresas de  
capital nacional sob o regime de licença ou concessão, nos termos definidos por lei." 
Justificativa: 
Conforme dispõe o parágrafo 1º do Artigo 304 do Projeto de Constituição, o princípio basilar do 
ordenamento jurídico é no sentido de reprimir a formação de monopólios, oligopólios e cartéis. As 
disposições do Artigo 427, que se quer emendado, não só violam esse princípio cardeal, como é 
absolutamente desnecessário. Se a intenção do legislador é estabelecer proteção especial aos 
direitos indígenas, não há como pretender que a livre iniciativa, sob as condições de rígido controle 
do Estado, seja um entrave para o alcance desse objetivo. Conceder ao Estado monopólio nessa 
meteria é o mesmo que declarar a estagnação, com prejuízos financeiros consideráveis para o País 
e, sobretudo, para as comunidades indígenas, que não teriam como participar dos resultados 
econômicos das atividades mineradoras e hidrológicas em suas terras.  
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08109 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 (caput)  
Dê-se ao caput do artigo 427 a seguinte redação:  
"Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica em terras indígenas somente serão desenvolvidas como privilégio da União, ou  
por empresa de capital nacional devidamente autorizada por licença ou concessão, conforme  
critérios definidos em lei." 
Justificativa: 
O princípio cardeal inscrito no Projeto de Constituição é no sentido de que a lei reprimirá a formação 
de monopólios, oligopólios e cartéis (Artigo 304, § 1º). Com mais razão, ainda, deve ser arredado o 
monopólio estabelecido em favor da União no Artigo 427 porque absolutamente desnecessário. A 
empresa de capital nacional poderá realizar essas tarefas sob controle dos agentes estatais 
encarregados dessa tarefa, portanto sem elevar os gastos do Estado e em satisfatórias condições de 
segurança para a tutela dos interesses indígenas.  
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08110 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BASILIO VILLANI (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
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DISPOSITIVO EMENDADO: Caput do Artigo 426  
O caput do artigo 426 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 426 - Serão nulos, extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas existentes." 
Justificativa: 
A presente emenda se justifica para impedir a aplicação retroativa de norma prejudicial ao direito 
adquirido, notadamente por meio de instrumentos celebrados de boa-fé. O ordenamento jurídico 
sempre tutelou os direitos do adquirente de boa-fé, assim também jamais permitiu que a lei 
retroagisse para prejudicar, filiando-se, em consequência, a um princípio universal de direito, 
consagrado até nas sociedades socialistas. Coerente, pois, com os princípios basilares admitidos 
contra o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, a presente emenda se destina a adequar o caput do 
Artigo 426 aos critérios originadores do ordenamento jurídico nacional.  
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08337 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - procedam-se, nos artigos abaixo indicados, as seguintes modificações:  
a) Art. 52. - dê-se nova redação ao item X e incluam-se os seguintes parágrafos 4o, 5o e 6o:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
X - as terras ocupadas pelos índios, que serão inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis, a qualquer título;  
§ 4o. Os índios têm o usufruto permanente e exclusivo das terras por eles ocupadas, bem como  
das utilidades e dos cursos fluviais nelas existentes, ressalvando o direito de navegação.  
§ 5o. É vedada a remoção dos grupos indígenas das terras por eles ocupadas, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofes da natureza e outros similares, ficando garantido seu retorno quando o  
risco estiver eliminado. É proibida, sob qualquer pretexto, a destinação para qualquer outro fim das  
terras temporariamente desocupadas.  
§ 6o. São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas e as utilizadas para suas  
atividades produtivas, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e de seu patrimônio cultural.";  
b) Art. 54. - Incluam-se os seguintes itens:  
"Art. 54. Compete à União:  
- proteger as instituições, pessoas, bens e saúde dos índios, bem como promover-lhes a educação;  
- proteger e demarcar as terras ocupadas pelos índios.";  
c) Art. 306. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 306. As jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica  
constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento industrial.  
Parágrafo único. Ao proprietário ou usufrutuário do solo é assegurada a participação  
nos resultados da lavra, na forma da lei.";  
d) Art. 307. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 307 - O aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e a pesquisa e a lavra de  
jazidas minerais, em faixas de fronteira e em terras indígenas, somente poderão ser efetuados  
por empresas cujo controle decisório e do capital social com direito a voto esteja, em caráter  
permanente, exclusivo e incondicional, sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas  
domiciliadas no País, ou de entidades de direito público interno.  
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Parágrafo único. A pesquisa e a lavra de jazidas minerais e o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica em terras indígenas dependem da prévia anuência das respectivas populações  
envolvidas, com a assistência do órgão responsável pela política indigenista.";  
e) Art. 413. - Dê-se a seguinte redação:  
"Art. 413. A lei criará um fundo destinado à conservação e recuperação do meio ambiente e à  
execução da política indigenista nacional.";  
f) Art. (Disposições Transitórias) - Com a seguinte redação, onde couber:  
"Art. O Poder Executivo criará um conselho deliberativo composto, de forma paritária, por  
representantes das populações indígenas, da União e da sociedade, que definirá a política  
indigenista, fixando as diretrizes e normas a serem executadas por órgão próprio da  
administração federal.";  
II - Suprimam-se os dispositivos abaixo indicados:  
a) item VIII do art. 52;  
b) art. 424 e seus parágrafos;  
c) art. 425 e seus parágrafos;  
d) art. 426 e seus parágrafos;  
e) art. 427 e seus parágrafos;  
f) art. 428. 
Justificativa: 
Tem-se reclamado reiteradamente que o Projeto de Constituição é muito longo e que isso acarrete 
um série de desvantagens, ante as quais vale ressaltar, por sua importância, a rigidez assumida por 
um texto dessa natureza, Além do mais, quando a Lei Maior entra em minucias, especialmente 
quando regula matéria conjuntural, se expõe a que qualquer modificação no estado de coisas exija 
automática alteração de norma, com as dificuldades decorrentes da tramitação de uma emenda 
constitucional, E quando repete o tratamento de matérias, então a situação não admite discussões 
sobre sua inoportunidade. 
Por isso, parece recomendável que, na medida do possível, se reduza o texto do Projeto, pelo 
menos, evitando repetições e promovendo a fusão das disposições afins.  
Nesse sentido, propõe-se a Emenda anexa, que aproveitando e aperfeiçoando as inovações contidas 
no Capítulo VIII do Título IX, dedicado aos índios, elimina esse Capítulo, com a incorporação das 
matérias não repetitivas às disposições afins, constantes do próprio Projeto. 
Assim, inspirada, a Emenda sugere: 
I – a supressão do art. 424: 

a) Com a eliminação do caput do artigo e do seu § 2º, na medida em que a matéria neles 
prevista já se acha disciplinada nos itens III, V, VI e VII do parágrafo único do art. 385; 

b) Com a transposição da matéria contida no § 1º para o art. 54, por se tratar de competência da 
União, que é aí disciplinada; 

c) Com a transposição do § 3º para o Ato das Disposições Transitórias, uma vez que, criando o 
Conselho Deliberativo, com representação partidária dos índios, da União e da sociedade, a 
norma ase esgota como diretriz de organização; 

II – a supressão do art. 425, com a transposição da matéria para o art. 52, por se tratar de terras 
ocupadas pelos índios, definidas como bem da União, cujo tratamento constitucional é dado por 
aquele artigo. Incluindo-os, por outro lado, como item do art. 54, o § 2º do art. 425, na parte que diz 
respeito a bens da União; 
III – a supressão do art. 426, uma vez que a nulidade dos atos jurídicos que envolvem terras 
ocupadas pelos índios, pela generalidade e amplitude da disposição, provoca total insegurança para 
qualquer proprietário, sabido que, pelo menos em princípio, um dia no passado as terras tiveram a 
presença de índios; 
IV – supressão do art. 427, com transposição da matéria nela regulada para o art. 307, na medida em 
que as terras dos índios têm igual tratamento constitucional às terras de fronteira colocadas ambas 
no Capítulo da Ordem Econômica, visto como tratam do desenvolvimento de atividades empresariais 
nas referidas áreas.  
V – supressão do art. 428, eis que a matéria, de forma mais adequada e com redação mais precisa, 
já se ache contemplada no item IV do art. 233. 
Essas, as razões da Emenda ora proposta. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração de diversos dispositivos.  
Quanto ao art. 52, item X, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e indisponibilidade de terras 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 163  

 

constituem matéria de direito civil, a ser regulada no setor próprio do ordenamento infraconstitucional. 
O acréscimo, pretendido, de parágrafos ao art. 52 está acolhido, parcialmente, no substitutivo, sendo 
que a parte não acolhida constitui objeto de estatuto normativo próprio, o mesmo cabendo alegar 
quanto às inclusões propostas ao art. 54.  
Relativamente às modificações que se quer introduzir no art. 306, não nos parece resultar qualquer 
aperfeiçoamento relevante. De igual modo o vemos com referência à proposta de emenda aos arts. 
307, 413 e à inclusão da disposição transitória.  
A parte final da emenda, que propõe suprimir os dispositivos ali mencionados, é de ser acolhida 
parcialmente, na forma do substitutivo que adotamos.  
Ante o exposto, somos pela aprovação parcial da presente emenda, nos temos do substitutivo do 
Relator. 
    
   EMENDA:08338 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA FURTADO (PFL/RO) 
Texto:   
  Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: art. 427, do Projeto.  
Suprima-se do Projeto de Constituição o art. 427. 
Justificativa: 
O Projeto de Constituição já consagra as terras indígenas como prioridade da União, como se vê no 
Artigo 52, inciso X. Igualmente, dispõe através do inciso VIII, do mesmo artigo, (52) serem bens da 
União, os recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica. Além do que, ordena o 
Artigo 54 pelo seu inciso XXIII, letras “i” e “l”, que compete a União privativamente, legislar sobre as 
populações indígenas, inclusive sobre os seus direitos, bem como sobre jazidas, minas, lavras e 
quaisquer recursos minerais.  
A matéria tratada, e como tratada no Artigo 427, que se quer suprimir com esta emenda, é assim, 
claramente, da órbita da legislação ordinária e tem os princípios norteadores assentados no Projeto, 
como se viu. 
A supressão perseguida atuará a serviço da coerência e da organicidade do texto constitucional. 
Por isso deve, a presente emenda, ser norteada, alcançado, inclusive os parágrafos do mesmo 
dispositivo, vez que a supressão do “caput” envolve a necessidade de se verem suprimidos os seus 
parágrafos. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:08395 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 425 - ............................ 
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos  
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próprios índios, cabendo à União demarcá-las.  
Proposta  
Nova redação.  
Art. 425 - ............................. 
§ 2o. - As terras referidas no parágrafo  
anterior são bens inalienáveis e imprescritíveis  
da União, cabendo a esta demarcá-las. 
Justificativa: 
Vedar as terras indígenas a outra destinação que não seja a posse e o usufruto dos próprios índios 
se constitui em argumento isolacionista que contraria a integração à comunhão nacional, dos nossos 
índios.  
Parecer:   
   Emenda aprovada, tendo em vista a aceitação da sugestão de mudança redacional do § 2o. do  
Art. 425.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:08396 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 425 - ............................ 
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,  
costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do seu patrimônio 
cultural.  
Proposta  
Nova redação.  
Art. 425 - ........................... 
§ 1o. - São terras imemoriais onde se acham permanentemente localizados os índios aquelas  
destinadas à sua habitação efetiva, às suas atividades produtivas e as necessárias à sua  
preservação cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
Justificativa: 
Usando os sentidos vagos de “terras ocupadas” e “necessária a aprovação do meio ambiente” e do 
“patrimônio cultural dos índios” toda a Amazônia, por exemplo, poderá ser questionada como terra 
indígena. A emenda se propõe a impedir este disparate que já se faz sentir. 
Parecer:   
   Emenda aprovada por acatarmos a sugestão de mudança da redação original proposta pelo autor 
da emenda.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:08397 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
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Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente,  
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades  
nelas existentes e dos cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação.  
Proposta  
Art. 425 - As terras imemoriais, onde se acham permanentemente localizados os índios, são  
destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto das riquezas naturais do solo, dos 
cursos fluviais e das demais utilidades nelas existentes. 
Justificativa: 
Além de maior precisão ao texto da Nova Carta o texto da Proposta vem impedir uma flagrante 
discriminação com os nacionais não-índios que não possuem direitos exclusivos do subsolo e terras 
que lhes pertençam. 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, acatando-se a sugestão de supressão da expressão "e do subsolo". Com 
algumas modificações na redação proposta pelo autor da emenda, que não alteram substantivamente 
o dispositivo, foi aceita a emenda modificativa do Constituinte.  
Somos pela aprovação. 
    
   EMENDA:08398 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo VIII - Dos  
Índios, Título IX, que passa a ter a seguinte redação:  
Título IX  
Capítulo VIII  
Dos Índios  
Art. - São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras de posse  
imemorial onde se acham permanentemente localizados e destinadas à sua habitação efetiva,  
às suas atividades produtivas e as necessárias à sua preservação cultural segundo seus usos,  
costumes e tradições.  
§ 1o. - As terras de que trata este artigo, nos termos que a lei federal determinar, são bens  
inalienáveis da União, que as demarcará.  
§ 2o. - Lei especial disporá sobre a exploração e o aproveitamento, das jazidas, minas  
e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica, em terras indígenas, bem como  
a proteção das instituições, bens, saúde, e educação dos índios. 
Justificativa: 
A Emenda se propõe, basicamente, a cumprir duas finalidades uma de natureza circunstancial que 
atende a uma discutível exigência de se chegar a um texto da Nova Carta conciso e de caráter 
normativo; a outra, de natureza doutrinaria visa a transferir à legislação ordinária a responsabilidade 
do tratamento às especificidades do assunto. 
A questão indígena no Brasil, a exemplo de outras matérias que estão sendo discutidas na 
Assembleia Nacional Constituinte, adquiriu plena efervescência. Porém, o que é fundamental 
ressaltar, é a extrapolação para o campo político dos aspectos eminentemente técnicos e executivos 
que compõe a essência da questão indígena. Ora, estes aspectos, dada a sua natureza, longe de se 
constituírem matéria constitucional, alinham-se entre os assuntos que devam ser tratados em 
legislação especial. A tradição constitucional e legislativa brasileira respalda clara e 
insofismavelmente essa posição. 
Por outro lado, o clima das discussões sobre a questão indígena na Assembleia Nacional Constituinte 
não tem favorecido ou beneficiado o aprofundamento da compreensão da problemática. Ao contrário, 
tem propiciado radicalizações indesejáveis e desnecessárias, repito, dada a natureza técnica do 
problema. Na fase final do trabalho dos constituintes é de se esperar maior acirramento dos ânimos. 
O texto proposto na Emenda permite transferir, sem nenhum prejuízo, o centro das discussões para  
as Casas Legislativas, em época oportuna, com mais propriedade e sem o risco de comprometer a 
futura legislação sobre os índios no Brasil que se pretende isenta e duradoura. 
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Parecer:   
   A emenda sugere apenas um artigo com dois parágrafos para substituir todo o Capítulo VIII do 
Título IX do Projeto de Constituição, transferindo praticamente toda a questão indígena para a 
legislação ordinária.  
Se nesses quase quinhentos anos de Brasil ainda não conseguimos dar qualquer tratamento decente 
e adequado a essa grave questão, como protelá-la?  
O Brasil possui maturidade suficiente para solucionar seus graves problemas, corrigir suas abismais 
distorções sociais e refreia as grandes desigualdades que entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame, por sua vez, nada inova, apenas intenta retirar direitos deferidos às 
populações indígenas' no Projeto de Constituição. A essas populações foi negado até o direito à vida, 
restando apenas cerca de 200 índios dos sete milhões que existiam na época do descobrimento.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:08404 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Suprima-se o art. 426:  
Art. 426 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas 
existentes.  
§ 1o. - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou indenização  
contra a União ou os índios, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação  
aos atos que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o órgão do Poder 
Público  
que tenha autorizado a pretensão, ou emitido o título, responderá civilmente.  
§ 2o. - O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior não autoriza a  
manutenção do autor ou do seu litisconsorte na posse da terra indígena, não impede o direito de  
regresso do órgão do Poder Público, nem lei de a responsabilização penal do agente.  
..................................................  
Proposta  
Suprimir o Art. 426 e seus dois parágrafos. 
Justificativa: 
Caso seja aprovada a norma constitucional conforme está no artigo 426 e em seus dois parágrafos 
estará criada uma situação de impasse administrativo impossível de ser reestabelecida. Como 
cumprir tal norma? Será o caos generalizado. O problema seria devolver o território brasileiro às 
populações indígenas. 
A legislação atual embora necessite aperfeiçoamentos, cumpre sua finalidade legal. A questão 
indigenista é de natureza operacional e de verdade política; a busca do desejável equilíbrio entre o 
índio e a sociedade envolvente no Art. 426 do Projeto de Constituição seja aprovado. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:08405 APROVADA 
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Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Dê-se nova redação ao art. 425:  
Art. 425 - ..................................  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares, ficando garantido seu retorno às terras  
quando o risco estiver eliminado. Fica proibida, sob qualquer pretexto, a destinação para qualquer  
outro fim das terras temporariamente desocupadas.  
..................................................  
Proposta  
Nova redação.  
Art. 425 - ..................................  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemias, catástrofes da natureza e outros similares e de interesse nacional, ficando  
garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa: 
Pelo conteúdo do texto original a União estará privada de exercer seus poderes soberanos. O texto 
constitucional deve considerar a realidade do poder da União para que seja duradouro, isto é, 
possível de ser cumprido em todas as situações. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:08406 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Dê-se nova redação ao art. 427:  
Art. 427 - A pesquisa lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da  
União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes  
para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do território brasileiro.  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização  
das populações indígenas envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da política indigenista  
nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso Nacional a  
fiscalização do cumprimento de obrigação aqui estabelecida.  
..................................................  
Proposta  
Art. 427 - A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e  
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dos potenciais de energia hidráulica, em terras indígenas, bem como a proteção das instituições,  
bens, saúde e educação dos índios será regulamentada em lei especial.  
.................................................. 
Justificativa: 
Tais assuntos subordinam-se, ou são parte de temas mais abrangentes como a Política Mineral e a 
Política Energética do Brasil. Tradicionalmente estes temas são tratados, nos termos de normas 
constitucionais, em capítulo próprio – ordem econômica.  
Outro ponto a ser considerado é a sua especificidade que torna mais adequado e próprio o seu 
tratamento em nível de leis especiais. 
Parecer:   
   A Emenda pretende transferir para a lei ordinária o "caput" e os §§ 1o. e 2o. do Art. 427, eliminando 
assim o privilégio da União na pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento de 
recursos energéticos em terras indígenas.  
A proposta é inaceitável. O espírito que norteou o trabalho dos Constituintes foi exatamente o da 
preservação das riquezas minerais existentes em áreas indígenas.  
Constitui hoje, por outro lado, grande vergonha nacional, a maneira escancarada como tais riquezas 
as existentes nas demais áreas do território nacional - estão sendo entregues a grupos estrangeiros 
os quais já dominam praticamente nossa produção mineral, principalmente a de minerais 
estratégicos.  
Como se não bastasse, tais grupos pretendem também apoderar-se das reservas minerais 
porventura existentes em áreas indígenas, solapando de vez a soberania nacional.  
Por tão óbvias razões, somos pela rejeição.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08647 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No projeto de Constituição elaborado pela  
Comissão de Sistematização,  
I - incluam-se, no art. 54, os seguintes itens:  
"Art. 54. Compete à União:  
............................................  
X - proteger as instituições pessoas, bens e saúde dos índios, bem como promover-lhes a educação;  
XI - proteger e demarcar as terras ocupadas pelos índios;"  
II - suprima-se o § 1o. do art. 424 e a parte final do § 2o. do art. 425. 
Justificativa: 
A Emenda e de natureza técnica e visa a aprimorar o texto do Projeto, escoimando-o de 
imperfeições.  
As matérias contidas no § 1º do art. 424 e na parte final do § 2º do art. 425 devem ser incluídas como 
itens do art. 54, que trata de competências da União. É da tradição ou direito constitucional brasileiro 
e da melhor técnica legislativa dispor, num único artigo, sobre as atribuições da União. 
Ademais, o § 1º do art. 424 erra ao dizer que compete à União proteger as terras dos índios. As terras 
são da União, cabendo aos índios o usufruto. A redação ora proposta dispõe que compete à União 
proteger e demarcar as terras ocupadas pelos índios. 
Parecer:   
   Prefere-se redação mais abrangente para a matéria, aproveitando o mérito parcial da emenda. 
    
   EMENDA:08662 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 425, caput, do Projeto, elaborado pela Comissão de Sistematização, a seguinte 
redação:  
"Art. 425. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
A redação proposta exclui do artigo 425, caput, o vocábulo “subsolo”. Com a modificação, dá-se às 
populações indígenas tratamento simétrico ao concedido aos demais brasileiros. Cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e, quanto ao subsolo, garante-se também ao 
usufrutuário, participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
Nesse sentido, apresentei outra Emenda dando nova redação ao artigo 306 do Projeto. 
Acolhidas essas Emendas, mantém-se a orientação do direito constitucional brasileiro, no sentido de 
distinguir-se da propriedade ou usufruto do solo, a propriedade ou usufruto dos recursos do subsolo, 
deixando à doutrina e à jurisprudência a fixação da natureza jurídica do direito sobre as riquezas do 
subsolo. Por outro lado, atribui-se, inclusive às populações indígenas, direito de participação nos 
resultados de exploração do subsolo, na forma da lei. 
Parecer:   
   A emenda foi aprovada, tendo sido acatada a sugestão contida na emenda de supressão da 
expressão "...e do subsolo", constante da redação original, como forma de dar mais coerência ao 
texto.  
Somos pela aprovação. 
    
 
   EMENDA:08667 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO VIANNA (PMDB/SC) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 e seus  §§ 1o., 2o. e 3o.  
Suprimam-se o Artigo 427 e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o. 
Justificativa: 
As terras indígenas pertencem à União, conforme dispõe o Artigo 52, inciso. Também pertencem à 
União os recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica, segundo, também, o 
precitado Artigo, inciso VIII. Cabe à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais, 
metalúrgica e populações indígenas, de acordo com a normatização prevista no Artigo 54, inciso 
XXIII, letras i e l. Ora, se os poderes da União nessa matéria são incontrastáveis, conceder-lhes 
novas conceituações só servirá para diminui-los ou gerar controvérsias prejudiciais aos interessados 
– o Estado e os índios. A supressão dos dispositivos indicados, objetivo da presente emenda, é algo 
absolutamente indispensável para conferir alguma organicidade e coerência ao texto constitucional. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:08672 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 170  

 

Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão de sistematização:  
I - dê-se ao art. 308 e seu parágrafo único a seguinte redação:  
"Art. 308. A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Poder Público, no interesse 
nacional, e não poderão ser transferidos sem prévia anuência do poder concedente.  
§ 1o. A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas dependem, ainda, da prévia anuência das respectivas  
populações envolvidas, com a assistência do órgão responsável pela política indigenista.  
§ 2o. Não depende de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável  
de capacidade reduzida.";  
II - Suprimam-se o art. 427 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
A redação proposta mantém inalterado o caput do artigo 308 do Projeto, bem como o seu parágrafo 
único, remunerando-o para § 2º. Introduz o § 1º que trata da mesma matéria. Só que, no § 1º, trata da 
pesquisa, lavra ou exploração de minérios, realizada “em terras indígenas”. Com essa modificação, 
mais técnica porque o artigo esgota a matéria, pode-se suprimir o artigo 427 do Projeto. 
A matéria contida no caput e no § 3º do art. 427 foi eliminada do § 1º foi inserida no art. 308, 
constituindo o seu § 1º; e a do § 2º foi incluída no artigo 413. 
Essas, as modificações de ordem formal. As de natureza substancial, são imprescritíveis, também. 
Realmente. 
O caput do artigo 427 determina que a pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento 
dos potenciais de energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidos, como 
privilégio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e 
suficientes para o consumo interno, e exploráveis em outras partes do território nacional. 
No que tange ao “privilégio da União” (monopólio?) para exploração do subsolo em terras indígenas, 
o Projeto apresenta um caráter estatizante, que vai de encontro ao princípio da livre iniciativa previsto 
no artigo 300. Não é compatível com a liberdade de ação política e econômica vedar a brasileiros 
desenvolverem projetos de mineração em áreas indígenas, que são também partes do País. 
Fundamental é que o subsolo seja explorado de modo a frutificar para a sociedade, em tempo hábil, 
naturalmente resguardados os interesses das comunidades indígenas.  
Sem dúvida, as populações indígenas merecem da comunidade nacional, onde se inserem, o maior 
respeito e a proteção adequada. Entretanto, não se pode, em nome desse respeito e dessa proteção, 
inerentes à natureza da pessoa humana livre e titular de direitos fundamentais, entravar o 
desenvolvimento da Comunidade Nacional, da qual essas mesmas populações, como parte 
integrante, serão beneficiarias.  
Apesar de grande potencialidade brasileira em recursos naturais, o País participa com apenas 1% da 
produção mineral mundial e possui alta dependência do território alheio (70%), sobressaindo-se aí os 
minerais energéticos, petróleo e carvão, os fertilizantes potássicos e nitrogenados, alguns metaloides 
e não ferrosos. Ademais, não se pode fugir daquilo que os técnicos denominaram de “rigidez 
locacional do jazimento mineral”, ou seja, o minério só existe no local onde a natureza o colocou. 
Dessa maneira, uma economia como a nacional, por imperativos geológicos e geográficos, 
vocacionada para as atividades de mineração, não pode se dar ao luxo de admitir restrições 
exageradas ao desenvolvimento do setor. É claro que a economia de mineração não deve fazer 
tabula rasa das exigências ecológicas e dos direitos das populações indígenas. Entretanto, ela 
também não pode ser sacrificada a essas exigências e direitos. Um equilíbrio, centrado no bem 
comum nacional, deve ser encontrado. Cabe à Constituição alicerçar esse equilíbrio, que há de ser 
construído e preservado pela legislação ordinária, variável conforme a evolução dinâmica da vida 
social. 
Afinal, é importante observar que um dos grandes potenciais de desenvolvimento da Região Norte do 
Brasil reside exatamente na exploração mineral e que é também nessa Região onde se encontra uma 
parcela ponderável da população indígena brasileira. Vedar a iniciativa privada, dinâmica e atenta às 
oportunidades de lucratividade, atuar nessa área implica restringir o desenvolvimento nacional e 
discriminar contra a Amazônia. 
No § 1º modificou-se a expressão “dependem da autorização das populações indígenas envolvidas e 
da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso” para “dependem da anuência das populações 
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indígena envolvidas, com a assistência do órgão responsável pela política indigenista”. A autorização 
para pesquisa, lavra ou exploração de minérios é dada pelo Poder Público, no interesse nacional. As 
comunidades indígenas, reserva-se o direito, prévio, de anuir ou não, assistidas pelo órgão 
responsável pela política indigenista.  
A matéria contida no § 2º do art. 427, cuja supressão é proposta, deve ser absorvida pelo art. 413, 
conforme uma outra Emenda por mim apresentada. É que o § 2º do art. 427, em causa vincula 
recursos para a aplicação na execução da política indigenista e de programas de proteção do meio 
ambiente; e o art. 413 cria um fundo destinado a atender despesas com a conservação e 
recuperação do meio ambiente. Logo é de se eliminar o referido § 2º, ampliando os objetivos do fundo 
previsto no art. 413 também para atender gastos com a execução da política indigenista.  
A eliminação do § 3º do art. 427 constitui menos uma exigência do controle da atividade mineral pelos 
órgãos próprios do que uma necessidade de escoimar da Constituição disposições próprias de 
legislação ordinária. Fosse possível aos índios realizar a cata, a faiscação e a garimpagem, à 
margem desse controle, a exigência para os demais perderia todo o sentido. Por isso, é preferível 
deixar ao legislador ordinário a definição da matéria, o qual certamente avaliará a necessidade de 
manutenção da existência, ciente de que, quanto menos empecilhos aos cidadãos melhor para a 
organização sócio econômica do Estado.                         
Parecer:   
   Embora procedente a proposição no sentido de se tratar no mesmo artigo a matéria sobre 
exploração de recursos naturais, entretanto, a adição, diz respeito a matéria já inclusa nos artigos 
anteriores.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08674 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 426 e seus parágrafos do Projeto de Constituição, elaborado pela Comissão  
de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 426. São nulos os atos de qualquer natureza, que tenham por objeto o domínio, a  
posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais 
do solo nelas existentes, desde que demarcadas.  
§ 1o. A nulidade de que trata este artigo não dá direito de ação ou indenização contra a  
União contra os índios, salvo quanto aos pretendentes ou adquirentes de boa-fé, em relação  
aos atos que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o órgão do Poder 
Público, que tenha autorizado a pretensão ou emitido o título, responderá civilmente.  
§ 2o. O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior, não autoriza a  
manutenção do autor ou do seu litisconsorte na posse da terra indígena, não impede o direito de  
regresso do órgão do Poder Público, nem elide a responsabilização penal do gente." 
Justificativa: 
O Art. 426 do Projeto de Constituição, ora em apreciação na Assembleia Nacional Constituinte, 
declara a nulidade e, por via de consequência, a ineficácia dos atos jurídicos, mesmo os já 
praticados, relativos ao domínio, à posse, ao uso, à ocupação ou à concessão de terras ocupadas 
pelos índios.  
O dispositivo, como está, deixa margem a dúvida, permitindo compreender na sua aplicação qualquer 
terra que, no passado, tenha sido ocupada pelos índios. Acarreta a possibilidade de a norma se 
aplicar a qualquer parcela do território brasileiro, pois, em princípio, pelo menos um dia no passado, 
essas terras foram por eles ocupadas. Nesse contexto, o próprio Projeto Grande Carajás teria de ser 
interrompido e abandonado.  
É fundamental proteger a comunidade indígena, mas é importante também, em homenagem à paz 
social, que essa proteção se faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públicas, que dependem 
de normas jurídicas claras, principalmente as de natureza constitucional. Disposições vagas 
propiciam interpretações absurdas, suscetíveis de abrangerem situações não pretendidas pelo 
legislador, confrontando princípios básicos do próprio Projeto.  
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Do contexto da disposição, que se coloca logo após ao artigo que se refere à demarcação das terras 
reconhecidamente ocupadas pelos índios, é obvio que a nulidade, nela referida somente se aplica a 
atos relacionados com essas terras. 
Por isso, além de pequenas modificações de natureza formal, impõe-se vincular a aplicação do art. 
426 às terras ocupadas pelos índios, devidamente demarcadas. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:08677 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se ao art. 413 a seguinte redação:  
"Art. 413. A lei criará um fundo destinado à conservação e recuperação do meio ambiente e à  
execução da política indigenista nacional."  
II - suprima-se o § 2o. do art. 427. 
Justificativa: 
O art. 413 do Projeto de Constituição, ora em apreciação do Plenário da Assembleia Nacional 
Constituinte, prevê a criação por lei, de um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, 
contribuindo, entre outros recursos, por contribuições que incidam sobre atividades potencialmente 
poluidoras e a exploração de recursos naturais.  
O § 2º do art. 427 estabelece que a exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a 
destinação de percentual não inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da 
política indigenista nacional e a programas de proteção do meio ambiente, cabendo ao Congresso 
Nacional a fiscalização do cumprimento dessa obrigação. 
Ora, a destinação de percentual do valor dos resultados operacionais, para atender a despesas 
públicas com a execução da política indigenista nacional e a programas de proteção do meio 
ambiente, implica instituir um verdadeiro tributo, especialmente se se permitir, resguardados e 
assegurados os interesses indigenistas, a exploração da atividade também por empresas nacionais. 
É que o Estado há de exercer atividades econômicas privadas sob a forma de empresa pública ou 
sociedade de economia mista, que se submetem às mesmas exigências tributárias a que se 
subordina a iniciativa privada (art. 303, § 2º, do Projeto).  
Sendo assim, ao invés de se interferir, assimetricamente, no mesmo campo tributário, mais adequado 
será utilizar o sistema existente no Projeto (Capítulo I do Título VII), destinando recursos provenientes 
da cobrança de impostos, se necessário, com alíquotas agravadas, para atender as despesas 
previstas no § 2º do artigo 427.  
Como art. 413 já cria um fundo de conservação e recuperação do meio ambiente, a solução 
adequada será incluir as despesas previstas no § 1º do art. 427 – execução da política indigenista 
nacional e de programas de proteção ao meio ambiente – entre as que podem ser atendidas com os 
recursos do referido fundo. 
Essa, a razão da Emenda ora proposta.  
Parecer:   
   O relator entende que esta matéria não deve constar do capítulo por ser, basicamente, de natureza 
tributária, devendo ser tratada em capítulo próprio.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:08679 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se ao art. 52, item X, a seguinte redação:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
X - as terras ocupadas pelos índios, que serão inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis, a qualquer título.";  
II - incluam-se, no art. 52, os seguintes §§ 4o. 5o. e  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
§ 4o. Os índios têm o usufruto permanente e exclusivo das terras por eles ocupadas, bem como  
das utilidades e dos cursos fluviais nelas existentes, ressalvado o direito de navegação.  
§ 5o. Fica vedada a remoção dos grupos indígenas das terras por eles ocupadas, salvo nos  
casos de epidemia, catástrofes da natureza e outros similares, ficando garantido seu retorno  
quando o risco estiver eliminado. Fica proibida, sob qualquer pretexto, a destinação para qualquer  
outro fim das terras temporariamente desocupadas.  
§ 6o. São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas e as utilizadas para suas  
atividades produtivas, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.";  
III - incluam-se no § 1o. do art. 306, ao lado da palavra "proprietário", a expressão "ou usufrutuário";  
IV - suprimam-se o art. 425 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
O art. 425 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização, ora em 
apreciação pelo Plenário da Assembleia Nacional Constituinte, trata das terras ocupadas pelos 
índios, atribuindo a estes o usufruto delas e, à União, a propriedade.  
Ora, no contexto do Projeto, os bens da União estão relacionados no art. 52, razão por que se deve 
remover para esse dispositivo a matéria contida no art. 425. 
Ao se promover a inclusão da matéria no art. 52, não se fez referência ao usufruto do subsolo, como 
consta do art. 425, porque se impõe manter simetria em relação à propriedade.  
Da mesma forma que a propriedade do solo é destinada do subsolo, o usufruto do solo deve ser 
distinto do usufruto do subsolo. Só que se impõe garantir, no art. 306, ao usufrutuário, participação 
nos resultados da lavra, na forma da lei, da mesma forma como se procede em relação ao 
proprietário.  
Parecer:   
   Aprovada parcialmente conforme orientação dada ao Projeto. 
    
 
   EMENDA:08695 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 426 do Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
O artigo 426 do Projeto declara serem nulos e sem eficácia os atos jurídicos, mesmo os já praticados, 
relativos ao domínio, à posse, ao uso, à ocupação ou à concessão de terras ocupadas pelos índios.  
A generalidade e amplitude do dispositivo e suas implicações jurídicas provocam uma total 
insegurança para qualquer proprietário, pois não se sabe quais as terras ocupadas pelos índios, 
sendo certo que, em princípio, pelo menos um dia no passado, essas terras foram por eles ocupadas. 
É fundamental proteger a comunidade indígena, mas é importante também, em nome da paz social, 
que essa proteção se faça num ambiente de equilíbrio e tranquilidade públicas, que dependem de 
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normas jurídicas claras, principalmente as de natureza constitucional. Disposições vagas como 
aquelas ora comentadas, permitem interpretações absurdas, suscetíveis de abrangerem situações 
não pretendidas pelo legislador, confrontando princípios básicos do estado de direito da sociedade 
brasileira, como é a propriedade privada.  
Estas as razões da Emenda supressiva ora proposta. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:08697 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   No Projeto de Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização:  
I - dê-se ao art. 52, item X, a seguinte redação:  
"Art. 52. Incluem-se entre os bens da União:  
............................................  
X - as terras ocupadas pelos índios, que serão inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis, a qualquer título, vedada outra destinação que não seja o usufruto dos próprios 
índios.";  
II - suprima-se o § 2o. do art. 425. 
Justificativa: 
Uma das críticas que a sociedade tem feito ao atual Projeto de Constituição é a excessiva quantidade 
de artigos e parágrafos que o compõem. Sem entrarmos no mérito se a Constituição deve ser 
sintética ou analítica, parece-nos que não deve conter matéria repetitiva. Com isso, simplifica-se o 
Projeto e facilita-se na interpretação. 
Esse, o objetivo da presente Emenda. 
O § 2º do art. 425 diz que as terras ocupadas pelos índios são bens da União, inalienáveis, 
imprescritíveis, etc., bem como, que compete à União demarca-las.  
Ora, o art. 52 elenca os bens da União e, no item X, inclui “terras ocupadas pelos índios”. Basta, 
portanto, acrescentar a esse item que essas terras “serão inalienáveis, imprescritíveis, etc.”. Resta 
ainda, no parágrafo a “competência da União para demarcá-los”. Sem dúvida, o artigo adequado para 
conter a disposição, é o de número 54, que discrimina as competências da União. E nesse sentido já 
apresentamos Emenda. 
Com isso, pode-se suprimir o § 2º do art. 425. 
Parecer:   
   O art. 52 apenas relaciona os bens da União sem adicionar-lhes quaisquer outras condições. 
Apesar de diminuir o texto do Projeto não há como se acertar a transposição da redação. 
  
   
   EMENDA:08724 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigo 426 e seus parágrafos  
Suprimam-se o artigo 426 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
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As normas constitucionais se destinam ao futuro, conforme a tradição brasileira e os princípios 
doutrinários vigentes em todo o mundo. A sanção retroativa, como quer o Artigo 426, é meramente 
jurídica, pois as relações jurídicas de direito privado, convertidas em ato jurídico perfeito e em direito 
adquirido, não podem ser desconstituídas, salvo se já existisse alguma decisão da Constituinte de 
instituir o sistema socialista. Como esta não é a hipótese, só poderão ser objeto de anulação os atos 
passados caso tenham sido praticados com vícios insanáveis, como fraude, a simulação, estelionato 
etc. O adquirente de boa-fé não deverá estar sujeito a punições retroativas, até porque a Constituição 
ansiada pela sociedade há de ser democrática, fraternal e consagradora do Estado de Direito. 
A presente proposta de emenda está protegida pelo Art. 23 § 2º do Regimento Interno da 
Constituinte. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:08725 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda substitutiva  
Dispositivo emendado: artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Substituam-se o artigo 427 e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o. pelo de redação seguinte:  
"Art. 427 - A pesquisa, a lavra, a exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidos conforme critérios  
definidos pela União, nos termos da lei". 
Justificativa: 
A matéria do Artigo 427 e seus parágrafos, que se deseja substituir, é manifesta e 
inquestionavelmente da competência da legislação ordinária. Além disso, agride uma garantia 
fundamental estabelecida no próprio Projeto de Constituição, que remete imperativamente à 
competência privativa da União a legislação sobre populações indígenas, jazidas, lavras, recursos 
minerais do subsolo e dos potenciais de energia hidráulica (Art. 52, incisos VIII e X), A União já detém 
as prerrogativas suficientes para dispor desses bens da maneira como julgar conveniente.  
Assim, a disciplina do Art. 427 e seus parágrafos só serve para tumultuar o texto constitucional e 
torna-lo inexplicavelmente extenso, em prejuízo de sua clareza e exatidão. 
Tem o respaldo do Art. 23, § 2º, do Regimento Interno a apresentação da presente emenda.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva erradicar do texto constitucional o Art. 427 que versa sobre a pesquisa, lavra de 
exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia elétrica em terras indígenas.  
Em nosso entendimento, a proposta merece acolhimento parcial. Os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 
citado preveem, sem qualquer prejuízo, ser retirados do texto.  
Por outro lado, a redação proposta, para substituir o Art. 427 e seus parágrafos é inaceitável. Há 
séculos os índios esperam o reconhecimento nacional de seus direitos, dentro de critérios de justiça e 
humanismo.  
Preservem-se pois o "caput" do Art. 427 e seu § 1o., que passa a parágrafo único.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:08773 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NYDER BARBOSA (PMDB/ES) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva.  
Dispositivo Emendado: artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Substituam-se o artigo 427 e seus parágrafos  
1o., 2o. e 3o. pelo de redação seguinte:  
"Art. 427. A pesquisa, a lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras ocupadas pelos índios somente poderão ser desenvolvidas segundo 
normas definidas pala União, nos termos da lei." 
Justificativa: 
Ordena o Artigo 54, inciso XXIII, letras i e l, que a União é investida de competência privativa para 
legislar sobre populações indígenas, inclusive garantias de seus direitos, lavras, jazidas e quaisquer 
outros recursos minerais. O art. 427, de modo tautológico, reprisa aquela ordenação, com a 
agravante de, ao invadir a seara da legislação ordinária, tornar invalida a competência legislativa 
atribuída à União. Assim, a emenda se apresenta indispensável para repor alguma organicidade e 
articulação ao texto constitucional. 
A presente proposta está tutelada pelo Art. 23, § 2º, do Regimento Interno da Constituinte.  
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, com vistas à 
necessidade de o texto constitucional não contemplar matéria que, de forma mais apropriada, deve 
ser tratada em legislação ordinária. Nesse sentido, o artigo 427 e seus parágrafos foram 
transformados em proposição única, na qual está consignada a matéria que no nosso entendimento 
deve ser tratada no âmbito constitucional.  
Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da Emenda, no sentido de remeter a integral 
ordenação da matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09057 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: artigo 427 e seus §§ 1o, 2o. e 3o.  
Substituam-se o artigo 427 e seus parágrafos 1o, 2o. e 3o. pelo de redação seguinte:  
Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas conforme disciplinas  
definidas pela União, nos termos da lei." 
Justificativa: 
As disposições contidas no Artigo 427 e seus parágrafos constituem intolerável invasão do campo 
reservado à legislação ordinária, até mesmo em razão de garantias essenciais estabelecidas no 
Projeto de Constituição. Com efeito, o Artigo 54, inciso XXIII. Letras i e l, e defere à competência 
privativa da União legislar sobre terras indígenas, inclusive garantia de seus direitos, lavras, jazidas e 
quaisquer recursos minerais. Tal como estão, o Art. 427 e seus §§ revogam essa disposição, na 
medida em que descem à hierarquia inferior do ordenamento jurídico para disciplinar a matéria. 
Justifica-se, assim, a apresentação da presente emenda, o que se faz com fulcro no Art. 23, § 2º, do 
Regimento Interno da Constituinte.  
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, com vistas à 
necessidade de o texto constitucional não contemplar matéria que, de forma mais apropriada, deve 
ser tratada em legislação ordinária. Nesse sentido, o artigo 427 e seus parágrafos foram 
transformados em proposição única, na qual está consignada a matéria que no nosso entendimento 
deve ser tratada no âmbito constitucional.  
Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da Emenda, no sentido de remeter a integral 
ordenação da matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:09127 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO MARTINS (PMDB/RO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA E SUPRESSIVA AO PROJETO  
DE CONSTITUIÇÃO  
O artigo 424 passa a ter a seguinte redação:  
Art. 424 - São reconhecidos aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças, tradições e seus direitos sobre as terras que ocupam, conforme delimitações previstas em 
leis.  
§ 1o. - ....................................  
§ 2o. - ....................................  
§ 3o. - ....................................  
Suprimam-se os artigos 425, 426 e 427. 
Justificativa: 
A redação original dos artigos, constante do Projeto, restringe a possibilidade de desenvolvimento 
futuro de certas áreas do país e até mesmo do país como um todo. 
Precisamos ser realistas e não inserir na constituição certos preceitos utópicos que verificamos, no 
futuro, serem inexequíveis e, consequentemente, muito em breve, teremos que proceder emendas à 
Constituição. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09189 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JONAS PINHEIRO (PFL/MT) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado - artigo 491, acrescenta-se o parágrafo único.  
Art. 491 ....................................  
Parágrafo único - Após a promulgação da Constituição, não se fará mais expansão de Reserva 
Indígena no País. 
Justificativa: 
Já é por demais conhecido os limites de terras indígenas no país.  
Por outro lado, a extensão das reservas conhecidas são suficientes para a sobrevivência da 
população indígena atual e sua preservação futura. 
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A convivência entre essa população e os proprietários de terras contiguas às reservas, vem causando 
sobressalto e desavença. 
Para a tranquilidade entre as partes, há necessidade de definir esses limites, conforme previsto no 
art. 491, ressalvando ser desnecessária a ampliação das Reservas, geralmente estimulada por 
agentes estranhos às comunidades indígenas, mas provocadora de constante atrito. 
Parecer:   
   A inclusão do dispositivo sugerido pela Emenda é impossível. Existem índios não contatados e 
outros que também não tiveram suas reservas ainda demarcadas.  
Como legislar para o futuro?  
Os conflitos existentes somente poderão acabar quando todas as reservas indígenas estiverem 
demarcadas.  
Por tais razões somos pelo não acolhimento da Emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09195 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GONZAGA PATRIOTA (PMDB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Substituam-se o Artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. pelo de redação seguinte:  
"Art. 427 - A pesquisa, a lavra ou a exploração de minérios e o aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica em terras ocupadas pelos índios só poderão ser desenvolvidos  
conforme disposições fixadas pela União, mediante legislação ordinária". 
Justificativa: 
O Artigo 427 e seus §§, por suas invocações intoleravelmente analíticas, não se conformam com a 
hierarquia constitucional, sendo de natureza regulamentar, portanto, de competência da legislação 
ordinária. Tal se configura, inclusive, porque o próprio Projeto de Constituição, deferiu a garantia 
fundamental do que caberá à União competência privativa para legislar sobre populações indígenas, 
inclusive em relação aos seus direitos, jazidas, lavras, recursos minerais, etc., conforme disposto no 
Art. 54, inciso XXIII, letras i e l. É assim a presente emenda para eliminar esse abastardamento, o 
que se faz com apoio no Art. 23, § 2º, do Regimento Interno da Constituinte. 
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, com vistas à 
necessidade de o texto constitucional não contemplar matéria que, de forma mais apropriada, deve 
ser tratada em legislação ordinária. Nesse sentido, o artigo 427 e seus parágrafos foram 
transformados em proposição única, na qual está consignada a matéria que no nosso entendimento 
deve ser tratada no âmbito constitucional.  
Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da Emenda, no sentido de remeter a integral 
ordenação da matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09350 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Transformem-se os três parágrafos do art. 424 do Projeto de Constituição em dois, com a seguinte 
redação:  
"§ 1o. - A União protegerá as terras, instituições, pessoas, bens e saúde dos índios,  
promovendo-lhes a educação, que implicará no aprendizado das línguas materna e portuguesa,  
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preservadas as identidades étnica e cultural das populações indígenas.  
§ 2o. - A polícia indigenista será executada por órgão próprio da administração federal,  
orientado por um Conselho Indigenista, composto paritariamente por índios, representante da União  
e entidades civis interessadas". 
Justificativa: 
   Procuramos reduzir o texto e melhorar sua redação. Fica claro que o Conselho Indigenista não 
dirige, mas apenas orienta os órgãos direcionais de proteção ao índio, que não podem sofrer 
injunções administrativas de um colegiado, necessariamente heterogêneo. 
Parecer:   
   A emenda, apesar de reduzir o texto, não inova, isto é não lhe adiciona qualquer novo benefício. Há 
apenas uma reformulação na ordem das palavras contidas nos diferentes parágrafos do art. 424.  
Em nossa opinião, devem ser conservados o "caput" e os §§ 1o. e 2o. do art. 424 e suprimido o seu § 
3o.. A política indigenista já possui um Órgão executivo federal. A criação de um Conselho 
deliberativo composto de índios, representantes da União e da sociedade seria por demais 
embaraçosa e de complexo funcionamento. Tal fato justifica a supressão do referido § 3o. do art. 424.  
Por tais condições, deixamos de acolher a proposta.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:09822 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao Art. 427 e Parágrafos, do Projeto de Constituição, da Comissão de Sistematização, a 
seguinte redação:  
Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento de energia hidráulica  
em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da União, no caso  
de exigir o interesse nacional.  
§ 1o. - A pesquisa, lavra e exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica, de que trata este artigo, dependem de autorização da população indígena da  
área em exploração e da aprovação do Congresso Nacional.  
§ 2o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento de energia em terras  
de índio aculturados, definidos por critério do órgão competente, bem como do assentimento das  
respectivas populações indígenas e de aprovação do Congresso Nacional, poderão ser realizadas 
por empresas estatais e ou, em casos excepcionais, por empresas privadas nacionais;  
§ 3o. - A exploração de riquezas minerais, em terras indígenas, obriga à destinação de  
percentuais do valor dos resultados operacionais à população indígena da área em exploração e 
ainda a programas da política indigenista e de proteção do meio ambiente, conforme lei ordinária e 
sob a fiscalização do Congresso Nacional;  
§ 4o. - Aos índios são permitidos a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras;  
§ 5o. - As áreas indígenas pretendidas para atividades de mineração deverão ser previamente  
demarcadas pelo poder público. 
Justificativa: 
   Historicamente, o confronto das comunidades indígenas com a sociedade envolvente capitalista, 
tem levado prejuízos ou até mesmo à extinção dos índios. Esse processo, acompanhado pelo 
contínuo declínio das populações indígenas, somente passou a ser interrompido quando os índios 
começaram a gerar recursos dentro de suas reservas, como verificado, por exemplo, nos Estados 
Unidos e na Austrália. O índio primitivo, que tem todas as suas necessidades atendidas pela 
natureza, com a qual vive em perfeito equilíbrio, quando passa a ser aculturado tem o seu nível 
básico de necessidade visivelmente aumentado, eis que necessita de ferramentas, motores de popa, 
geradores, rádios, e toda sequência de bens de nossa sociedade de consumo. Nesse ponto, sem 
recursos advindos do aproveitamento racional de sua reserva ou área indígena, o índio aculturado 
não consegue competir com a sociedade envolvente. Um dos processos mais factíveis para a 
geração de recursos está no aproveitamento dos recursos minerais, sendo notório que essa 
atividade, ao contrário da agricultura extensiva, preserva quase que a totalidade da cobertura 
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florestal, exigindo apenas desmatamentos em áreas limitadas. Certamente que a extração mineral em 
áreas indígenas deve ser disciplinada por legislação específica que proteja ao máximo os interesses 
indígenas, a exemplo do que ocorre em quase todo o mundo e que, no Brasil, está a merecer 
ordenamento legal. 
   A atual redação do artigo 427 do Projeto de Constituição expressa, em seu parágrafo 2º, que a 
pesquisa e lavra mineral, em áreas indígenas, somente seriam possíveis após a aprovação da 
comunidade indígena e do Congresso Nacional. Além disso, somente seria autorizada nos casos de 
minerais inexistentes e outros locais do país. Ora, isso é uma postura que impossibilitaria qualquer 
aproveitamento mineral, pois o Brasil possui, em quantidade variáveis, quase todos os tipos de 
recursos minerais existentes no mundo. A nova redação proposta para esse parágrafo do Artigo 427 
estabelece, portanto, a supressão do trecho referente à caracterização de tipo de minério carente no 
país. 
   É ainda proposta a inclusão de outro parágrafo (nº 5), estabelecendo a obrigatoriedade prévia da 
demarcação das terras indígenas como condicionante da atividade de pesquisa e lavra mineral. 
   O parágrafo, estabelecendo os direitos da União realizar os levantamentos geológicos básicos em 
áreas indígenas, foi suprimido por julgado redundante, pois o próprio texto do Artigo 427 admite 
intrinsecamente esse privilégio da União. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, no qual estão 
parcialmente contempladas as matérias constantes do parágrafo 1o., do 2o. e do 3o. da Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:09852 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Ao parágrafo 1o. do artigo 425 do Projeto de Constituição dê-se a seguinte redação:  
"Art. 425 ..............................  
§ 1o. - São terras de posse imemorial onde se acham permanentemente localizados os índios  
aquelas destinadas à sua habitação efetiva, às suas atividades produtivas e as necessárias à sua  
preservação cultural, segundo seus usos, costumes  
e tradições. 
Justificativa: 
   Observa-se que o texto original torna indefinido o conceito de terra ocupada, justamente num ponto 
onde a legislação vigente, embora mais clara e precisa, não tem conseguido evitar o surgimento de 
inúmeros problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação da terra 
indígena. 
Parecer:   
   Emenda aprovada por acatarmos a sugestão de mudança da redação original proposta pelo autor 
da emenda.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:09854 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
   Ao parágrafo 2o. do art. 425 do Projeto de Constituição, dê-se a seguinte redação:  
"Art. 425. ..............................  
§ 2o. - As terras referidas no parágrafo anterior são bens inalienáveis e imprescritíveis  
da União, cabendo a esta demarcá-las". 
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Justificativa: 
   A manutenção da ideia expressa na redação original do Anteprojeto, com toda certeza, limitaria o 
desenvolvimento nacional, sendo que, na Região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências. 
   Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benefícios advindos do 
desenvolvimento. Extensivos contatos mantidos com diferentes lideranças indígenas têm revelado o 
desejo de desenvolvimento para suas comunidades.  
Parecer:   
   Emenda aprovada, tendo em vista a aceitação da sugestão de mudança redacional do § 2o. do Art. 
425.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:09856 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ FERNANDES (PDT/AM) 
Texto:   
Emenda Modificativa 
   Ao parágrafo 3o. do artigo 425, seja cada a seguinte redação:  
"Art. 425. ..................................  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas da natureza e outros similares e de  
interesse da soberania nacional, ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado". 
Justificativa: 
   Na obrigação de manter a soberania nacional o Estado pode ser compelido a promover ações que 
obriguem o deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. A 
responsabilidade de destinação da área física desocupada mantém-se vinculada à soberania 
nacional. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:10392 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Acrescente parágrafo no Art. 308 do Projeto.  
Art. 308 - ..................................  
§ 1o. - A outorga de direito de lavra de jazidas minerais só poderá ser concedida a  
brasileiros ou empresas nacionais na forma da lei.  
§ 2o. - A outorga de direitos minerários na faixa de fronteiras nas reservas indígenas,  
parques nacionais e reserva biológicas, ficam sujeitos a legislação especial que resguarde o  
interesse e a soberania nacional e os direitos dos povos nativos.  
§ 3o. - Não dependerá da autorização ou concessão o aproveitamento de potenciais de  
energia renovável de capacidade reduzida. 
Justificativa: 
   Propõe-se o Parágrafo 1º porque a nacionalização do subsolo do país é um imperativo da 
soberania nacional. Este é o único mecanismo que nos permite uma posição soberana nos mercados 
interno e externo frente aos interesses de matérias primas essenciais. 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 182  

 

   O Parágrafo 2º pede a supressão do Art.307, remete para legislação ordinária o resguardo de 
situações especificas mutáveis no tempo e no espaço (fronteira do Rio Grande do Sul é diferente de 
fronteira em Roraima, bem como existem situações muito diversas na questão indígena) e amplia os 
cuidados da lei sobre especificidades na questão dos parques nacionais e reservas de preservação 
biológica. 
Parecer:   
   Quanto ao § 1o.: A matéria está contida no âmbito das expressões "no interesse nacional e não 
poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente", do caput.  
Quanto ao § 2o.: A matéria já consta dos artigos 307 e 425 do Projeto.  
Quanto ao § 3o.: Idêntico teor ao § 1o. do art. 308 do projeto.  
Pela prejudicialidade. 
    
    
   EMENDA:10444 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ASSIS CANUTO (PFL/RO) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 424, do Projeto.  
Dê-se ao artigo 424, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam, e à preservação de  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a  
proteção desses bens, por meio de órgão próprio".  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da 
lei. 
Justificativa: 
   Da forma como se propõe a emenda, restam definidos os direitos dos índios, em contraposição ao 
conceito genérico de “direitos originários”, os quais de aceitos retrocedem até antes da formação do 
Estado brasileiro. Aceitá-lo, seria superpor os direitos indígenas sobre suas terras à soberania 
brasileira sobre essas mesmas terras. 
   Por absoluta vinculação deve-se suprimir os artigos 425, 426, 427 e 428, com os respectivos 
parágrafos, assim como os parágrafos do próprio artigo emendado (424). 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:10619 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: art. 424, do Projeto.  
Dê-se ao art. 424, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam, e à preservação de  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a  
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da 
lei. 
Justificativa: 
   A redação que se quer emprestar aquela do Artigo 424 do Projeto, protege as populações 
indígenas em toda a sua abrangência. 
   Suprime-se a generalidade da expressão: “direitos originários” pela especificidade dos direitos e 
interesses reais dessas populações. 
   Inclui-se, igualmente, o princípio da participação material dos índios no resultado econômico da 
atividade mineral em terras que lhes pertençam. 
   Pela redação dada por esta emenda, torna-se necessário, por imposição que sejam suprimidos os 
artigos 425, 426, 427, 428 e respectivos parágrafos, assim como os parágrafos do próprio Artigo 424. 
   Estas razões que justificam a presente Emenda. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:10852 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURO SAMPAIO (PMDB/CE) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 424, do Projeto  
Dê-se ao Artigo 424, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e a posse das terras que ocupam, e à preservação de  
usa organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a  
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerai sem terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da 
lei". 
Justificativa: 
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   Inaceitável o conceito contido no texto do artigo emendado (424) com a expressão “direitos 
originários”. Direitos originários significam direitos anteriores à formação do próprio Estado brasileiro. 
   A generalidade desse conceito não merece guarida na Constituição. 
   Por imposição, impõe-se a supressão dos parágrafos do próprio artigo emendado e dos artigos 425, 
426, 427 e 428, e seus respectivos parágrafos. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, erradicar todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional in - completa, sem solução adequada e a exigir, 
permanentemente, o conveniente tratamento que exige por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu a maioridade para enfrentar as grandes questões nacionais de frente, corrigir as 
terríveis distorções sociais que apresentar e refreia as longínquas desigualdades existentes, que 
tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas erradica direitos consagrados às populações indígenas no 
Projeto de Constituição desde o descobrimento, sete milhões para cerca de duzentos mil criaturas. 
Esta, a população, após as agruras que sofreu.  
Não mais podemos continuar a sonegar-lhe os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
aconselham. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:10907 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 426 e seus parágrafos  
Suprimam-se o Artigo 426 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   O Projeto de Constituição em fase de emenda consagrou, de forma consensual, que as terras 
ocupadas pelos índios são propriedades da União, como também os recursos minerais do subsolo e 
os potenciais de energia hidráulica (Art.52, incisos VIII e X). À União foi reservada competência 
privativa para legislar sobre as matérias enunciadas no Artigo 426. Logo, as disposições que se quer 
suprimidas só servem para estabelecer controvérsias interpretativas, pela razão elementar de que 
versam sobre a mesma matéria, com a agravante de introduzir uma das piores violências jurídicas, 
que é a quanto importa as sanções retroativas, em revogação da garantia fundamental de que a lei 
não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 
   A presente emenda é proposta sob a proteção do Art. 23, § 2º, do Regimento Interno da 
Constituinte. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
 
   EMENDA:10908 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado. Artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Substituam-se o Artigo 427 e seus parágrafos 1o., 2o., 3o. pelo de redação seguinte:  
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"Art. 427 - A pesquisa, a lavra, a exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras ocupadas pelos índios somente poderão ser desenvolvidos conforme 
regras definidas pela União, nos termos da lei". 
Justificativa: 
   Se cabe à competência privativa da União legislar sobre populações indígenas, inclusive garantia 
de seus direitos, jazidas, lavras e quaisquer outros recursos minerais, conforme norma cardeal 
inscrita no Art. 54, inciso XXIII, letras i e l, não se pode admitir que o próprio texto constitucional se 
abastarde tratando de matérias pertinente à legislação ordinária. Também é inadmissível tolerar que, 
pela sua manutenção, isto é, a permanência do Art. 427 e seus parágrafos, institua-se 
voluntariamente um conflito na futura Constituição. A emenda ora apresentada com apoio no Art. 23, 
§ 2º, do Regimento Interno visa corrigir essa anomalia. 
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, com vistas à 
necessidade de o texto constitucional não contemplar matéria que, de forma mais apropriada, deve 
ser tratada em legislação ordinária. Nesse sentido, o artigo 427 e seus parágrafos foram 
transformados em proposição única, na qual está consignada a matéria que no nosso entendimento 
deve ser tratada no âmbito constitucional.  
Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da Emenda, no sentido de remeter a integral 
ordenação da matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:10909 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo Emendado: Artigo 427, do Projeto.  
Dê-se ao Artigo 427, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 427 - A pesquisa, a lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas poderão ser desenvolvidas pela União ou por empresas  
nacionais, respeitados os direitos da respectiva comunidade indígena, e sua participação nos  
resultados da lavra, nos termos que a lei ordinária determinar". 
Justificativa: 
   Como vem redigido no Projeto, este dispositivo ofende a inteligência nacional. 
   Além de consagrar um monopólio inconcebível da União, ainda lhe vem reconhecido um direito a 
título de privilégio. Privilégio dado por quem, se os recursos minerais do subsolo já são definidos 
como bens da União (Art. 52, inciso VIII)? Ademais, condicionar a exploração de tais recursos 
minerais naquelas terras a quantidades só suficientes ao consumo interno é subtrair, 
permanentemente do Brasil a possibilidade de competir no mercado externo com produtos que 
podem ser abundantes. 
   Com o dispositivo mantido como está no Projeto de Constituição não se estará privilegiando a 
União e sim, os demais países produtores, que abasteceriam o mercado mundial sem um competidor 
(no caso o Brasil, por determinação constitucional). 
   Só por isso é de ser admitida a presente emenda. 
Parecer:   
   Praticamente inexiste empresas nacionais explorando riquezas minerais no Brasil. Por disposição 
da Constituição de 1946 e mantida até nossos dias, existem empresas constituídas no País, a maioria 
com capitais e sócios estrangeiros explorando as riquezas minerais e mesmo os minerais 
estratégicos existente em nosso território.  
As atuais estatísticas já indicam que mais da metade dessas riquezas já se acham em mãos de 
grupos alienígenas, o que se constitui numa das grandes vergonhas nacionais.  
Acatar, por outro lado, a proposta sugerida pela emenda significaria a manutenção da situação atual, 
na qual os índios são permanentemente perturbados por grupos e pessoas - e até assassinados - na 
cobiça pela exploração das riquezas minerais existentes em suas terras. É necessário que se 
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preserve pelo menos tais riquezas em mãos de brasileiros, apesar das terríveis reações que tal 
preservação está acarretando. 
    
   EMENDA:10910 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 426 e seus parágrafos  
Suprima-se o Artigo 426 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   Pretende o Artigo 426 não só fulminar de nulidade os atos de apropriação de terras ocupadas pelos 
índios, como também tornar nulos e extintos aqueles anteriormente praticados. Em primeiro lugar, a 
nulidade retroativa se constitui em violência jurídica inaceitável, porque atinge a propriedade 
adquirida de boa-fé e ofende garantia irrevogável inscrita no próprio Projeto de Constituição, segundo 
a qual a lei não prejudicará o direito adquirido. Em segundo lugar, porque essa coação é 
desnecessária, pois a aquisição de terras indígenas realizada por meio de fraude, simulação, 
estelionato e outros vícios insanáveis não gera direitos. Não se constituem, em consequência, em 
direitos adquiridos. Quanto ao futuro, nada há o que disciplinar, pois as terras ocupadas pelos índios 
pertencem à União, à qual incumbe legislar sobre populações indígenas, inclusive garantias de seus 
direitos, jazidas, lavras e quaisquer recursos minerais e potenciais de energia hidráulica (Artigo 52, 
VIII e X, e 54, XXIII, letras i e l.). À União pertencem também, segundo o mesmo Artigo 52, os 
recursos naturais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica. 
   A emenda ora apresentada quer a supressão integral do Artigo porque a alteração no caput implica 
alteração nos parágrafos (§ 2º, do Artigo 23 do Regimento). 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:10911 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 426 e seus §§  
Suprimam-se o Artigo 426 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   O Direito Constitucional brasileiro funda-se historicamente sobre os princípios de reserva legal. 
Desde a Constituição de 1981, o legislador constituinte tem respeitado essa linha doutrinaria, 
mediante acolhimento de institutos como “ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”, “não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem previa 
cominação legal” (Código Penal em vigor e atual Projeto de Constituição). O próprio texto 
constitucional em elaboração, submisso ao princípio de reserva legal, estabelece que a lei não 
prejudicará o direito adquirido (letra c inciso XV, Artigo 12). A nulidade retroativa prevista no Artigo 
que se quer emendado não só violenta a doutrina constitucional consagrada no Brasil como, 
principalmente, a norma cardeal inscrita no precitado dispositivo do Projeto de Constituição. É, ao 
mesmo tempo, desnecessária, porque os atos praticados no passado com vicio original de fraude, 
simulação, estelionato e outros sai nulos pleno jure, portanto, não se podem erguer como direito 
adquirido. 
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   Pede-se a supressão do Artigo 426 (caput) e seus parágrafos porque a alteração envolve a 
necessidade de se alterar o Artigo por inteiro (Artigo 23, § 2º do Regimento da Assembleia Nacional 
Constituinte.). 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:10924 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAURÍCIO NASSER (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 426 e seus §§  
Suprimam-se o art. 426 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   As disposições constitucionais, segundo a doutrina dominante e a prática das nações civilizadas, 
jamais devem destinar a atuação de suas normas ao passado. Seu campo de ação é o futuro. O 
Artigo 426 e seus parágrafos invertem totalmente esse princípio e violentam o próprio Projeto de 
Constituição, no que diz respeito à garantia essencial de que a lei não prejudicará o direito adquirido 
(Art. 12, inciso XV, letra c). Ademais, a normatização prevista no Artigo que se quer emendado é 
ociosa, pois as terras ocupadas pelos índios são propriedades da União, assim também os recursos 
minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica (Artigo 52, inciso XXIII, letras i e l). De 
modo que as tutelas previstas no Artigo 426, injurídicas como são irrecusavelmente, também são 
desnecessárias. 
   A alteração integral do Artigo observa o disposto no Art. 23, § 2º, do Regimento da Assembleia 
Nacional Constituinte. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:10936 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GERALDO FLEMING (PMDB/AC) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: art. 427 do Projeto.  
Acrescente-se ao caput do art. 427, logo a seguir, o seguinte inciso:  
"Art. 427 - ........................... 
I - Mediante concessão ou autorização, a União poderá atribuir a empresa privada de capital  
nacional a realização das atividades enumeradas no caput deste artigo". 
Justificativa: 
   Estabelece o Artigo 303 (caput) do Projeto de Constituição que a intervenção do Estado no domínio 
econômico e o monopólio estatal só serão permitidos para atender aos imperativos da segurança 
nacional. Ora, as atividades mineradoras exercidas por empresas privadas brasileiras em terras 
indígenas, após seleção e julgamento da própria União, não criam quaisquer riscos à segurança 
nacional. De outra parte, o Artigo 300 do mesmo diploma assinala que a livre iniciativa é o 
fundamento da ordem econômica. Assim, o monopólio estabelecido em favor da União como um 
privilégio ofende e viola esses princípios cardeais. A emenda ora apresentada não só corrige essa 
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anomalia como concede à União a faculdade de liberar-se de atividades onerosas e típicas da 
iniciativa privada, privilegiando, assim, as próprias comunidades indígenas. 
Parecer:   
   Acatar a proposta sugerida pela emenda significaria a manutenção da situação atual, na qual os 
índios são permanentemente perturbados por grupos e pessoas, e até assassinatos, na cobiça pelas 
riquezas minerais existentes em suas terras.  
É exatamente esse fato que norteou o espírito dos constituintes na elaboração dos dispositivos já 
aprovados no Projeto da Constituição, consignando direitos em favor dos índios.  
Por outro lado, é imensamente entristecedor verificar o que se fez com as riquezas minerais e mesmo 
com os minerais estratégicos do País fora das áreas indígenas - praticamente entregue a grupos 
internacionais e se constituindo numa grande vergonha nacional.  
É necessário que se preserve, pelo menos, as riquezas minerais que porventura existam nas terras 
indígenas, razão  
pela qual a presente emenda não pode ser acolhida. 
    
   EMENDA:11452 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 427  
Dê-se ao § 1o. do art. 427 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 427. ..................................  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização do Congresso Nacional, caso  
a caso. 
Justificativa: 
   O Poder mais expressivo da soberania popular é o Congresso Nacional. Dessa forma, submeter à 
aprovação do Congresso Nacional tudo aquilo que diga respeito à utilização das terras indígenas é, 
não só salutar, mas o suficiente para o resguardo do interesse público. 
   Criar a figura jurídica da autorização das populações indígenas é admitir a existência de um poder 
igual ou superior ao do Congresso Nacional, quando nenhum outro segmento da população brasileira 
é contemplado com tal poder. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada. Entendemos ser essencial a manutenção do princípio da autorização das 
populações indígenas conjuntamente com a do Congresso Nacional para as atividades de exploração 
das riquezas minerais em terras indígenas. Sendo a terra elemento primordial para a sobrevivência 
física e cultural daquelas populações, a matéria deve, neste caso, receber tratamento especial.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:11453 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao § 3o. do art. 427 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 427. ..................................  
§ 3o. Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras, nos  
termos da lei. 
Justificativa: 
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   A presente Emenda visa, ao lado de permitir o direito inalienável do silvícola sobre as terras se seu 
domínio, protege-lo, por força da lei, das investidas de pessoas físicas ou jurídicas interessadas na 
atividade mineradora. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:11515 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425 § 3o  
O § 3o. do art. 425 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 425. ........................... 
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe de natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional,  
ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa: 
   Na obrigatoriedade de manter a soberania nacional o Estado pode ser compelido a promover ações 
que obriguem o deslocamento de qualquer grupo populacional que se encontra numa área sensível. 
A responsabilidade da destinação da área física desocupada mantém-se vinculada à soberania 
nacional. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:11516 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MOTIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 425 § 2o  
O § 2o. do art. 425 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
§ 2o. - As terras habitadas pelos índios ou silvícolas são bens de União, inalienáveis e imprescritíveis. 
Justificativa: 
   A manutenção da ideia expressa na redação original na nova constituição, com toda certeza, 
limitaria o desenvolvimento nacional, sendo que, na região Amazônica esta limitação traria sérias 
consequências. 
   Neste contexto, antevê-se que as próprias comunidades indígenas, em futuro próximo, serão as 
maiores prejudicadas, pois, estarão impossibilitadas de usufruírem os benéficos advindos do 
desenvolvimento. 
Parecer:   
   A Emenda foi aprovada parcialmente, pois acatou-se a sugestão de supressão da parte final da 
redação original, mantendo-se apenas nesta parte a responsabilidade da união em demarcar as 
terras de posse das populações indígenas, como garantia da sobrevivência física e cultural daquelas 
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populações.  
Emenda aprovada parcialmente. 
    
   EMENDA:11519 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 425 § 1o.  
O § 1o. do Art. 425 do Projeto passa a ter a seguinte redação:  
Art. 425 ....................... 
§ 1o. - São terras habitadas pelos índios ou silvícolas aquelas por eles utilizadas para  
habitação, atividades produtivas para sua subsistência, que possibilitem o seu  
desenvolvimento socioeconômico, que mantenha seu ambiente cultural e que permita a sua 
harmoniosa e progressiva integração à comunhão nacional. 
Justificativa: 
   Observa-se na elaboração do texto original, a nítida intenção de tornar indefinido o conceito de terra 
habitada pelas populações indígenas, justamente num ponto onde a legislação vigente, embora de 
inúmeros problemas administrativos e questionamentos judiciais no processo de delimitação de terra 
indígena. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada por entendermos que o objetivo a ser atingido é aquele de preservar as 
populações indígenas étnica e culturalmente e não a de integração harmoniosa e progressiva à 
comunhão nacional, como propõe o autor da emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:11641 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 427  
Dê-se ao art. 427 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento de recursos  
energéticos em terras indígenas são privilégios da União e somente poderão ser desenvolvidos 
quando o exigir o interesse do país, inexistindo reservas ou recursos exploráveis e suficientes para o  
consumo interno em outras partes do território brasileiro, mediante aprovação do Congresso, caso a 
caso.  
Parágrafo único - Às nações indígenas são permitidas a cata faiscação e garimpagem em suas 
terras. 
Justificativa: 
    A emenda reduz a dimensão original do dispositivo, enfeixando num texto mais sintético os quatro 
requisitos necessários à exploração mineral ou de recursos energéticos em terras ocupadas pelas 
nações indígenas. Estas condições são as mesmas estabelecidas na legislação australiana 
(Aboriginal Land Rights [Northorn Territory] Act, de 1976). É sabido que o setor mineral, na Austrália, 
participa em proporção muito maior para a PNB que no Brasil, embora o potencial mineral daquele 
pais se afirme inferior ao do nosso. Ora, a participação setorial não é inibida pela existência de uma 
legislação que visa preservar o ambiente essencial à vida dos aborígenes, ao mesmo tempo em que 
logra reduzir a exploração de determinados bens minerais que terão maior importância e valor no 
futuro. 
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   O texto, assim, não se opõe aos interesses do Brasil, mas opõe-se fortemente ao imediatismo que 
costuma caracterizar a postura de empresas mineradoras e dos se dizentes porta-vozes dos 
garimpeiros. Por outro lado, subtrai as nações indígenas do ônus até agora imposto de pagarem com 
suas vidas o progresso que a elas nenhum benefício traz. 
   A exploração do subsolo indígena somente se pode fazer mediante princípios que, afinal, são os 
mesmos que informam a atividade da administração pública, que deve considerar o interesse do país 
como um todo, e não de setores determinados e, no mais das vezes reduzidos. Goza, ainda, a 
emenda proposta, da identidade com as teses da Coordenação Nacional dos Geólogos, entidade que 
reúne os profissionais de geologia, sem a interferência das empresas e dotada de alto espirito crítico 
e científico. 
   O texto, enfim, deixa o subsolo indígena como virtual reserva para o futuro, sem excluir a 
exploração imediata daqueles bens indispensáveis ao país. Inclui-se a própria pesquisa para evitar 
que se repitam os episódios atualmente impostos aos índios a pretexto de pesquisar, lavra-se, pois 
não há condições satisfatórias para uma fiscalização adequada. E, por outro lado, pesquisas há -
como a prospecção petrolífera - que por aí só representam um dano que se deve evitar. 
Parecer:   
   Somos inteiramente favoráveis à redação oferecida pela emenda ao "caput" do art. 427 por 
possibilitar a redução da dimensão original do dispositivo com a eliminação dos seus parágrafos  
1o. e 2o.  
Discordamos, todavia, com a redação oferecida ao parágrafo único que sugere, por não 
concordarmos com o conceito de "nações indígenas".  
Destarte, acolhemos parcialmente a sugestão, ou seja, a redação que apresenta para o "caput" do 
art. 427. 
    
   EMENDA:11645 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 425  
Dê-se ao art. 425 do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
Art. 425 São bens das nações indígenas as terras por elas ocupadas, as riquezas naturais do  
solo, do subsolo, dos cursos fluviais, os lagos localizados em seus limites dominiais, os rios que  
nelas têm nascente e foz, e as ilhas fluviais e lacustres.  
§ 1o. São terras ocupadas pelas nações indígenas as por elas habitadas, as utilizadas  
para suas atividades produtivas e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural,  
segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente 
e do seu patrimônio cultural  
§ 2o. Os bens e direitos das nações indígenas são inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis  
a qualquer título, exceto os bens móveis, que são alienáveis.  
§ 3o. São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza que  
tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de bens imóveis das 
nações indígenas, não dando estas nulidade e extinção direito de ação ou indenização contra a União 
ou as nações indígenas. 
Justificativa: 
   A aprovação desta emenda permite a supressão do art.426 do Projeto. 
   É fundamental manter no texto constitucional o elenco dos bens das nações indígenas, para que 
cesse sua depredação e espoliação, que inevitavelmente causa a destruição das populações 
indígenas. A acepção é a pregada por Osny Duarte Pereira (Constituinte – Anteprojeto da Comissão 
Afonso Arinos comentado, pág.41), para quem as terras indígenas deveriam ser “consideradas 
estrangeiras e as tribos tratadas como nações amigas, às quais o povo brasileiro invasor deve uma 
reparação eterna”. O texto não traduz, na totalidade, o radicalismo do autor, mas garante às nações 
indígenas, na esteira de uma cara tradição jurídica brasileira, cuja sede constitucional remonta a 
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1934, mas que, segundo João Mendes Júnior, tem origem já no Alvará Régio de 1º abril de 1680, os 
bens e garantias sem as quais dificilmente subsistirão. 
   As constituições não são eternas, nem imutáveis. Se, no futuro, estiverem transformadas as 
relações com as nações indígenas, de modo a ser possível uma convivência inteiramente pacifica 
com elas, talvez se possa reestudar a dimensão das garantias agora expressas. 
   Reduzi-las agora, porém, seria determinar que as nações indígenas não alcançarão, jamais, este 
futuro desejável. 
   Por isso, impõe-se estabelecer os preceitos que lhes preservem a sobrevivência física e cultural, 
como um legado deixado às futuras gerações indígenas e não-indígenas. Além do patrimônio cultural 
sem par que as próprias nações indígenas representam, suas terras e bens são uma reserva 
ambiental e banco genético de flora e fauna que as gerações futuras saberão valorizar. 
Parecer:   
   Reconhecendo a preocupação do nobre constituinte com o extermínio que vêm sofrendo as 
populações indígenas, optamos pela manutenção da redação original, com algumas modificações, do 
art. 425 e seus §§ 1o., 2o.e 3o. do atual Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização por 
considerarmos que esses dispositivos atendem com precisão ao objetivo de se proteger e defender 
as terras ocupadas pelos índios. Entendemos que esses preceitos preservam a sobrevivência física e 
cultural das populações indígenas.  
-Somos pela rejeição da emenda. 
    
 
   EMENDA:11667 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LUIZ MARQUES (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Título IX, Capítulo  
VIII, ARTIGO 426  
Ao art. 426 do projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, acrescente-se o que se 
segue:  
Inserir, depois da expressão "terras ocupadas", o vocábulo "legitimamente". 
Justificativa: 
   Pelo menos isso, senão voltamos a 1500! 
Parecer:   
   Julgamos perfeitamente compreensível a preocupação de conferir maior precisão ao conceito de 
"terras ocupadas pelos índios". Essa preocupação nós a demonstramos, ao substituir tal conceito 
pelo de "terras de posse imemorial" em outras proposições. Entendemos, todavia, que o artigo objeto 
da Emenda deve ser suprimido, sem que, com isso, deixemos de assegurar os legítimos direitos das 
populações indígenas.  
Dessa forma, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:11747 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Suprimam-se o art. 424 e seus parágrafos, os §§ 1o., 2o. e 3o. do art. 425, transformando-se em  
art. 427 o seu § 1o., supresso o § 2o. e transformado em parágrafo único o seu § 3o. 
Justificativa: 
   O atual art.198 da Constituição, com apenas dois parágrafos, serviu de suporte à elaboração do 
Estatuto do Índio, que contém todos os dispositivos cuja supressão estamos propondo. 
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   É preciso evitar que a Constituição se transforme num repositório de preceitos ordinários, 
assumindo proporções (texto ilegível) ...os quinhentos artigos, quando a de 1967 tinha apenas 
duzentos. 
Parecer:   
   A emenda objetiva suprimir várias disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de 
Constituição, suprimindo praticamente quase todos os direitos deferidos aos índios no referido 
Projeto.  
Se acolhida a sugestão, a questão indígena continuaria' a espera de solução adequada, ainda não 
obtida e tão esperada ao longo do último século.  
A proposta em exame apenas faz supressões sem qualquer argumento que as justifiquem.  
Não há mais tempo para protelações. Os índios não são emancipados e seus direitos devem figurar, 
de modo claro, no texto constitucional em elaboração.  
Às populações indígenas foi negado até o direito à vida, restando apenas cerca de 200 mil índios dos 
7 milhões que existiam na época do descobrimento.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:11889 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 424, do Projeto.  
Dê-se ao Artigo 424, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam, e à preservação de  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a  
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal, próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma  
da lei". 
Justificativa: 
   Com a redação dada ao Artigo 424, emendado, a matéria sobre os direitos indígenas e as 
condições de atuação econômica em suas terras estão integralmente atendidas. 
   É imperioso que o texto constitucional seja claro para possibilitar à legislação ordinária proporcionar 
a defesa, também clara, dos interesses e dos direitos indígenas. 
   Conceito genérico, como consta do texto do artigo emendado (424), “direitos originários” pode dar 
margem a que a legislação ordinária venha em prejuízo dos reais direitos e interesses dessas 
populações. Em consequência desta emenda, impõe a supressão dos demais artigos do Capítulo 
VIII, do Título IX, do Projeto. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 194  

 

recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12011 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIMÃO SESSIM (PFL/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 426 e seus parágrafos  
Suprima-se o Artigo 426 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   A supressão do Artigo 426 e seus parágrafos justifica-se não só porque o seu conteúdo é 
desnecessário mas, principalmente, para evitar que o Projeto de Constituição seja por ele próprio 
violentado. Na primeira hipótese, a desnecessidade se demonstra pelo fato de que a União já está 
investida da competência privativa para legislar sobre populações indígenas, inclusive garantia de 
seus direitos, e recursos minerais e potenciais de energia hidráulica (Art. 54, XXIII, letras i e l). Ao 
mesmo tempo, é a União a proprietária das terras ocupadas pelos índios e dos recursos minerais do 
subsolo e potenciais de energia hidráulica (Art. 52, incisos VIII e X). Quanto à violentação do próprio 
texto do Projeto de Constituição, a hipótese se configura porque o Art. 12, inciso XV, letra c 
estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. 
   Apoia-se no Art. 23, § 2º do Regimento Interno da Constituinte a supressão integral do Artigo. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:12048 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Emenda - Modifique-se o disposto no art. 426, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 426 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão de terras de posse imemorial habitadas pelos índios ou das riquezas naturais nelas 
existentes. 
Justificativa: 
   Nenhum grupo étnico deve ser privilegiado em relação aos outros. Não há porque conceder aos 
índios o subsolo das terras ocupadas por eles, a menos que todas as outras etnias brasileiras 
também possam usufruir desse direito. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12050 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Emenda - No Projeto da Comissão de Sistematização, artigo 427, § 1o, suprima-se a expressão "...da 
autorização das populações indígenas envolvidas". 
Justificativa: 
   O artigo 427 do Projeto da Comissão de Sistematização dispõe sobre a pesquisa, lavra ou 
exploração de minérios em terras indígenas de forma restritíssima. Assim determinou que essas 
atividades “somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da União, no caso de o exigir o 
interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e 
exploráveis, em outras partes do território brasileiro”. 
   De outra parte, exige o cumprimento de formalidades (§ 1º) e obriga a destinação de percentual não 
inferior à metade do valor dos resultados operacionais à execução da política indigenista e programas 
de proteção de meio ambiente (§ 2º). 
   A utilização das áreas de terras indígenas já se encontrando, dessa forma, cercada de todas as 
cautelas, inclusive com a exigência de aprovação e fiscalização do Congresso Nacional, não parece 
cabível exigir-se ainda “a autorização das populações indígenas envolvidas”. Isso porque grande 
parte dessas populações são constituídas de índios que ainda não se integram à comunhão nacional, 
merecendo assistência sob o regime tutelar, como tem ocorrido até agora. Ora, a não ser que se 
venha a dispensar a tutela para os índios, não é compreensível que se condicione a permissão para o 
desempenho daquelas atividades à previa autorização das populações indígenas. Além disso, é de 
se considerar que, embora detenham a posse das referidas terras, estas pertencem à União. 
   Ante as razões expostas, por ser de rigor excessivo, parece deva ser eliminada essa exigência a 
mais no texto do artigo 427, § 1º, do Projeto da Comissão de Sistematização. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada. Entendemos ser essencial a manutenção do princípio da autorização das 
populações indígenas conjuntamente com a do Congresso Nacional para as atividades de exploração 
das riquezas minerais em terras indígenas. Sendo a terra elemento primordial para a sobrevivência 
física e cultural daquelas populações, a matéria deve, neste caso, receber tratamento especial.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:12088 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE ARBAGE (PDS/PA) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 424, do Projeto.  
Dê-se ao Artigo 424, do Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e a posse das terras que ocupam, e à preservação de  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a  
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
" 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma  
da lei." 
Justificativa: 
   Como redigida esta emenda, garante-se ao Índio de forma, ao mesmo tempo, clara e abrangente, 
como deve caracterizar a norma Constitucional a proteção aos seus interesses e direitos. 
   A redação do artigo emendado, além de não atender, os requisitos da melhor técnica redacional, 
quando se trata de texto constitucional, poderá propiciar imensos prejuízos às populações indígenas 
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por ocasião da elaboração da legislação ordinária. Por encerrar, de forma sintética a matéria contida 
no Capítulo VIII, do Título IX, do Projeto recomendado é, suprimir os demais artigos e parágrafos. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12247 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Substituam-se o artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o. pelo artigo de redação seguinte:  
"Art. 427 - A pesquisa, a lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidos segundo critérios  
definidos pela União, na forma da lei".  
Justificativa: 
   O próprio Projeto de Constituição garante à União não só a propriedade das terras ocupadas pelos 
Índios como, também, dos recursos minerais do subsolo e os potenciais de energia hidráulica (Art. 
52, VIII e X). Por igual, caberá à União competência privativa para legislar sobre populações 
indígenas, inclusive garantia de seus direitos, lavras, jazidas, quaisquer outros recursos minerais e 
metalurgia (Art.54, XXIII, i e l). Nada há, pois, que possa justificar as disciplinas do Artigo 427 e seus 
parágrafos, a não ser que se pretenda estabelecer controvérsias indesejáveis nessa matéria. Como, 
obviamente, não existe intenções desse tipo, urge conforme o Artigo que se quer emendado aos 
princípios de coerência e organicidade do texto constitucional. 
   A proposta de emenda ora oferecida respalda-se no Art. 23, § 2º, do Regimento Interno da 
Constituinte. 
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, com vistas à 
necessidade de o texto constitucional não contemplar matéria que, de forma mais apropriada, deve 
ser tratada em legislação ordinária. Nesse sentido, o artigo 427 e seus parágrafos foram 
transformados em proposição única, na qual está consignada a matéria que no nosso entendimento 
deve ser tratada no âmbito constitucional.  
Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da Emenda, no sentido de remeter a integral 
ordenação da matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12249 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Substituam-se o artigo 427 e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o. por outro de redação seguinte:  
"Art. 427 - A pesquisa, a lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras ocupadas pelos índios somente poderão ser desenvolvidas conforme  
princípios definidos pela União, nos termos da lei". 
Justificativa: 
   Quaisquer atividades econômicas em terras ocupadas pelos índios pendem de legislação ordinária 
de competência privativa da União, conforme dispõe o Artigo 54, inciso XXIII, letras “i” e “l”. Além 
disso reforça-se a autoridade da União nessa matéria – autoridade soberana – na medida em que 
passam à sua propriedade exclusiva as terras indígenas, os recursos minerais do subsolo e os 
potenciais de energia hidráulica. Tal como está, portanto, a redação do Artigo 427 e seus §§ não é só 
ociosa como redundante, só servindo para gerar controvérsias na interpretação do texto 
constitucional em prejuízo da própria União sobre recursos minerais, potenciais de energia hidráulica 
e terras indígenas, a disciplina está prevista no Art.52, incisos VIII e X. 
   A emenda substitutiva ora apresentada arrima-se no Art. 23, § 2º, do Regimento Interno da 
Constituinte. 
Parecer:   
   A Emenda objetiva erradicar do texto constitucional o Art. 427 e seus três parágrafos, que versam 
sobre a pesquisa, lavra de exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de energia 
elétrica em terras indígenas.  
Em nosso entendimento, a proposta merece acolhimento parcial. Os parágrafos 2o. e 3o. do artigo 
citado podem, sem qualquer prejuízo, ser retirados do texto.  
Por outro lado, a redação proposta, para substituir o Art. 427 e seus parágrafos é inaceitável. Há 
séculos os índios esperam o reconhecimento nacional de seus direitos, dentro de critérios de justiça e 
humanismo.  
Preservem-se pois o "caput" do Art. 427 e seu § 1o., que passa a parágrafo único.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:12283 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda aditiva  
Dispositivo emendado: Artigo 427 (caput) do projeto.  
Acrescente-se ao caput do Artigo 427, logo a seguir, o seguinte inciso, que tomará o número I.  
"Art. 427 - .................................  
..................................................  
I - A União poderá atribuir a empresa privada de capital nacional, mediante licença, concessão  
ou autorização, a realização das atividades enumeradas no caput deste artigo." 
Justificativa: 
   As atividades mineradoras ou empreendimentos ligados à produção de energia hidráulica em terras 
indígenas, desde que desenvolvidos por empresas rigorosamente brasileiras, não podem criar risco 
algum à segurança nacional. Como se sabe, o monopólio ou intervencionismo estatal no domínio 
econômico, conforme estatuído no caput do Artigo 03 do Projeto, só se justifica para atender 
imperativos da segurança nacional. Assim, sem a faculdade de delegar, quando julgar conveniente, 
as operações desse monopólio, na forma prevista na presente emenda, a União praticará um 
intervencionismo condenado pelo próprio projeto, como questão de princípio. A emenda ora 
apresentada se justifica, pois, para reparar esse conflito, cuja permanência será causa de 
controvérsias e desgastes prejudiciais à estabilidade das instituições. 
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Parecer:   
   Acatar a proposta sugerida pela emenda significaria a manutenção da situação atual, na qual os 
índios são permanentemente perturbados por grupos e pessoas, e até assassinatos, na cobiça pelas 
riquezas minerais existentes em suas terras.  
É exatamente esse fato que norteou o espírito dos constituintes na elaboração dos dispositivos já 
aprovados no Projeto da Constituição, consignando direitos em favor dos índios.  
Por outro lado, é imensamente entristecedor verificar o que se fez com as riquezas minerais e mesmo 
com os minerais estratégicos do País fora das áreas indígenas - praticamente entregue a grupos 
internacionais e se constituindo numa grande vergonha nacional.  
É necessário que se preserve, pelo menos, as riquezas minerais que porventura existam nas terras 
indígenas, razões pelas quais a presente emenda não pode ser acolhida.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12284 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCOS LIMA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 426 e seus parágrafos  
Suprimam-se o Artigo 426 e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   Das violências contrárias aos princípios universais do direito, nenhuma pode ser mais intolerável ao 
que aquela que revoga o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito. O Artigo 426 não se faz outra 
coisa, ao estabelecer sanções retroativas nas relações privadas, por sinal sem nenhuma justificação, 
pois só os adquirentes de boa-fé podem invocar o direito adquirido. Quem, por exemplo, se investiu 
no domínio, posse, uso ou ocupação de terras indígenas através de fraude, simulação, estelionato ou 
qualquer outro vicio insanável praticou ato nulo pleno jure. E, portanto, não é titular de nenhum direito 
adquirido, o que demonstra, ainda vez, a ociosidade do Artigo 426 e seus parágrafos. 
   A emenda é apresentada com respaldo no Art. 23, § 2º, do Regimento Interno da Constituinte. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:12287 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO RAUNHEITTI (PTB/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa.  
Dispositivo emendado: Artigo 424 do projeto de Constituição.  
Dê-se ao Artigo 424 a redação abaixo, com a supressão dos artigos 425, 426 e 427, nos termos  
do art. 23, § 2o. do Regimento Interno.  
"Art. 424. Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam e à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
no resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma  
da lei". 
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Justificativa: 
   A intervenção obrigatória do Ministério Público em todos os atos que interessarem as comunidades 
indígenas resolve, da forma mais eficiente e concreta possível, a difícil questão da tutela dos direitos 
dos índios e da inevitável exploração de riquezas minerais nas terras que ocupam, conforme o 
interesse nacional. 
   Substituiu-se a expressão “direitos originários” do caput do Art. 424 por outras mais consistentes, 
no que diz respeito à proteção real dos direitos e interesses das comunidades indígenas. 
   A supressão dos artigos 425, 426 e 427 tornou-se imperioso, nos termos do Art. 23, § 2º, do 
Regimento Interno. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição.  
A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de índios existentes na época do 
descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12499 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TRINDADE (PFL/AP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivos Emendados: arts. 425,426 e 427 e §1o. § 2o. e § 3o.  
O Art. 425 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 425. As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvado o direito de navegação."  
O Art. 426 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 426. São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo nelas existentes."  
O Art. 427 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 427. A pesquisa, lavra ou exploração mineral e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidos no caso de o exigir o  
interesse nacional." 
Justificativa: 
   A eliminação do usufruto exclusivo do subsolo decorre de um preceito constitucional a ser 
preservado, em que as riquezas do subsolo pertencem à União (Art. 306 do Projeto de Constituição). 
Ademais, não há por que fugir-se ao princípio de isonomia, concedendo-se tratamento diferenciado 
aos bens minerais porventura existentes em terras indígenas. O DNPM informa que 10% do território 
nacional são cobertos por áreas indígenas. A ocorrência mineral obedece à rigidez locacional, ou 
seja, dá-se onde a natureza quis. E num país com o somatório de carências como o nosso, é 
inadmissível ao homem lucido prescindir de recursos importantíssimos para sustentar seu 
desenvolvimento, como é o caso da riqueza mineral. 
   Quanto à supressão do termo “ainda que já praticados”, é mister lembrar que “lato senso”, pode-se 
invocar um direito que provém do descobrimento do Brasil. 
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   A exploração mineral, salvo nos casos expressos de monopólio (Art. 310 do Projeto de 
Constituição), deve ser facultada pela lei ordinária, a todo e qualquer brasileiro, independentemente 
de restrições como as contidas no Art. 427 e §§ 1º, 2º e 3º. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, pois foi acatada a sugestão contida no artigo 425, tendo sido as 
demais rejeitadas.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:12579 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AÉCIO NEVES (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: Artigo 424 do Projeto de Constituição  
Dê-se a redação abaixo ao Artigo 424, com a supressão dos artigos 425 426 e 427, nos termos  
do Art. 23, § 2o., do Regimento Interno.  
"Art. 424 - os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma  
da lei." 
Justificativa: 
   As garantias instituídas na presente emenda, entre as quais se destaca a obrigatoriedade 
interveniência do Ministério Público, a fim de impedir quaisquer lesões aos interesses das 
comunidades indígenas, atende aos pressupostos de tutela integral dos direitos dos índios e 
assegura a exploração mineral nas terras que ocupam, sem ferir esses direitos. 
   Ao invés de expressões inócuas, como “direitos originários”, de impossível aplicação prática, a 
emenda utiliza termos consistentes, a fim de explicitar e garantir os direitos indígenas, como uma 
redação insusceptível de gerar controvérsias. Por serem tautológicos, propugna-se pela supressão 
dos Artigos 425, 426 e 427 nos termos do Art. 23, § 2º, do Regimento Interno. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento convenientes por parte do legislador.  
O Brasil já atingiu maturidade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas intenta retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. A essa população foi negado até o direito à vida. Dos sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:12736 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RENATO JOHNSSON (PMDB/PR) 
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Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 427  
O Art. 427 do Projeto, passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração mineral e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas serão desenvolvidos nos termos e condições fixados pela  
legislação ordinária". 
Justificativa: 
   O exercício da atividade de pesquisa e lavra mineral em terras indígenas, Artigo 427, do 
Anteprojeto, deve ser estendido às empresas de mineração, na forma que vier a ser formulada pela 
legislação ordinária e não apenas como privilégio da União, conforme sugerido pelo anteprojeto. 
   Ao se remeter a matéria para a legislação ordinária, objetiva-se condicionar o seu disciplinamento à 
realidade e anseios das comunidades indígenas e de seus órgãos de tutela, que sempre se 
manifestaram favoráveis à mineração em suas terras, desde que participem de seus resultados 
econômicos. 
   De outra forma, o legislador ordinário estará melhor capacitado para estabelecer as condições em 
que a exploração mineral deve se dar, objetivando sua perfeita compatibilização com a proteção aos 
silvícolas, tendo em vista a dinâmica de sua integração à sociedade, sem causar-lhes trauma e/ou 
prejuízos. 
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, com vistas à 
necessidade de o texto constitucional não contemplar matéria que, de forma mais apropriada, deve 
ser tratada em legislação ordinária. Nesse sentido, o artigo 427 e seus parágrafos foram 
transformados em proposição única, na qual está consignada a matéria que no nosso entendimento 
deve ser tratada no âmbito constitucional.  
Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da Emenda, no sentido de remeter a integral 
ordenação da matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:13600 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PDT/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Art. 424 do Projeto de Constituição.  
Passa a ter a redação abaixo o Art. 424, com a supressão dos artigos 425, 426 e 427, nos termos  
do art. 23, § 2o., do regimento Interno, renumerando-se os demais:  
"Art. 424 - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam e à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação do percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma 
de lei". 
Justificativa: 
   A presente emenda objetiva organizar de forma racional a tutela dos direitos indígenas, 
compatibilizando-a com a exploração de riquezas minerais nas terras que ocupam. De um lado, cria-
se a intervenção obrigatória do Ministério Público como forma de impedir quaisquer riscos de violação 
aos direitos indígenas e, de outro, suprimem-se disposições controvertidas, destinadas a gerar 
perplexidade na aplicação do preceito constitucional. Trocou-se a expressão “direitos originários” do 
caput do Art. 424, de difícil interpretação e, portanto, de aplicação, por outras de evidente eficácia, 
por serem claras e objetivas. 
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   Assim justificada em essência, invoca-se, também, em favor da presente emenda o beneplácito do 
Art. 23, § 2º, do Regimento Interno, quanto à supressão dos artigos 425, 426 e 427. 
Parecer:   
   A emenda objetiva com a redação que formula para o art. 424, erradicar todas as demais 
disposições do Capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição.  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente correções e tratamento conveniente por parte do legislador.  
Nosso País já atingiu maioridade suficiente para solucionar suas grandes questões, corrigir as 
dramáticas distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as longínquas desigualdades 
que tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame, por sua vez, nada inova. Apenas' retira direitos deferidos às populações 
indígenas no Projeto de Constituição a qual, até o direito à vida era negado, reduzida que está, dos 
sete milhões de índios existentes na época do descobrimento, aos duzentos mil remanescentes 
atuais. Não podemos continuar negando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça 
tanto recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:13641 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO BALESTRA (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO Art. 425, "caput".  
O "caput" do art. 425, do projeto, passa a  
vigorar com a seguinte redação:  
Art. 425. ........................  
As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riqueza naturais do solo e das  
utilidades nelas existentes, ressalvado o direito de navegação. 
Justificativa: 
   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a sugestão de retirada da expressão "e do 
subsolo". A proposta redacional do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser a redação 
original mais clara e precisa.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:14051 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Emenda - Nova redação do art. 425:  
"Art. 425 - As terras de posse imemorial e afetivamente habitadas pelos índios ou silvícolas  
serão demarcadas, a eles cabendo a sua posse permanente, com direito ao usufruto exclusivo das  
riquezas naturais do solo e das utilidades nelas existentes. 
Justificativa: 
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   O usufruto do subsolo pelas populações indígenas fere o princípio constitucional da isonomia, uma 
vez que os outros grupos étnicos que participam da comunhão nacional não possuem este direito. 
Trata-se de uma medida discriminatória. 
   Quanto a utilização de cursos fluviais e direito de navegação não deve constar da futura 
constituição e sim de legislação ordinária, se necessário. 
Parecer:   
   Emenda aprovada parcialmente, tendo sido acatada a sugestão de retirada da expressão "e do 
subsolo". A proposta redacional do autor da emenda não foi aceita, por entendermos ser a redação 
original mais clara e precisa.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:14057 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 426 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas 
existentes.  
Proposta  
Nova redação:  
Art. 426 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a  
concessão de terras de posse imemorial onde se acham permanentemente localizados os índios ou 
das riquezas naturais do solo nelas existentes. 
Justificativa: 
   No tocante a supressão do termo subsolo verifica-se a compatibilidade com a alínea a, III, artigo 12 
do Projeto “todas são iguais perante a Constituição, a lei e o Estado”. 
   A substituição de terras ocupadas pelos índios por terras de posse imemorial onde se acham 
permanentemente localizados os índios conferirá ao legislador na interpretação e elaboração de leis 
decorrentes o instrumento correto, caso contrário, certamente, colocará em risco as propriedades 
privadas do país. O texto original permitirá interpretações que poderão acarretar o simples confisco 
de terras que algum dia tenham pertencidos a grupos indígenas. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:14104 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO CAMPOS (PDS/MT) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: art. 426 e seus parágrafos 1o. e 2o.  
Suprimam-se o art. 426 e seus parágrafos 1o. e 2o. do Projeto de Constituição. 
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Justificativa: 
   O somatório das áreas indígenas – 763.574 Km² - é consideravelmente superior ao total das terras 
agricultadas do país (cerca de 520.000 km²). As reservas indígenas no Brasil abrangem extensão 
exagerada para os estimados 100.000 índios assistidos pela FUNAI e 25.000 arredios. Para 
propósitos de comparação, basta notar que nos Estados Unidos as reservas indígenas totalizam 
40.460 Km² para uma população indígenas de 797.301 pessoas, ou seja sete vezes o número de 
silvícolas brasileiros. 
   A área “per capita” reservada ao índio brasileiro é de 1.200 vezes maior do que a que corresponde 
ao cidadão brasileiro comum, o que é francamente uma injusta e uma inutilidade. 
   O índio seria melhor servido se, por acordo entre índios e mineradores industriais, supervisionado 
pela FUNAI, fosse permitida a mineração industrial do subsolo, com os necessários cuidados 
ambientais, e garantida às tribos e dízimo do proprietário e parte da receita do antigo Imposto Único 
sobre Ministérios ou outra modalidade fiscal instituída pela Constituição. 
   O prejuízo para o ambiente indígena não provêm da mineração industrial do subsolo e sim da 
ocupação desordena pelos garimpeiros, que não garantem receita às tribos indígenas e usam o 
mercúrio poluente. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:14227 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 426 um novo § 1o., com a redação abaixo indicada, renumerando-se os  
atuais §§ 1o. e 2o. para 3o. e 4o., respectivamente:  
"Art. 426 ..................................  
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica aos projetos considerados de interesse nacional a  
cargo das empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União, respeitada  
a proteção legal e administrativa devida às comunidades indígenas nos termos desta Constituição." 
Justificativa: 
   A emenda visa preservar eventuais interesses do próprio Estado na sua estratégia global de 
promoção do desenvolvimento nacional, cujos ditames pode determinar, em dados momentos, a 
necessidade de implantação de certos projetos em áreas ocupadas pelos índios, sem prejuízo, 
contudo, da proteção ilegal e administrativa que o Estado deve prover às comunidades indígenas. 
Lembre-se que o próprio “Projeto Carajás”, de importância vital para o País, encontra-se parcialmente 
instalado em região ocupada por populações indígenas. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente  
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:14311 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OLAVO PIRES (PMDB/RO) 
Texto:   
   Suprima-se o artigo 426 e seus parágrafos do Projeto 
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Justificativa: 
   A redação do artigo 426 pode levar à nulidade todos os atos jurídicos envolvendo os terrenos de 
Copacabana (RJ) e Jacarepaguá (RJ) uma vez que, comprovadamente, aquela região foi habitada 
pelos Tamoyos. 
   A redação proposta, no artigo 426, fere frontalmente o princípio universalmente consagrado do 
Direito Adquirido. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:14771 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 427, § 1o.:  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem da autorização das populações indígenas  
envolvidas e da aprovação do Congresso Nacional, caso a caso.  
Supressão:  
Dispositivos a serem suprimidos:  
O § 1o. do artigo 427. 
Justificativa: 
   A supressão da previsão de autorização das populações indígenas envolvidas se faz necessária 
para compatibilizar o texto com os princípios inerentes ao Direito Público Brasileiro, já que – conforme 
se depreende do caput do artigo – se exige o interesse nacional, e em sendo as terras ocupadas 
pelos índios bens da União, não tem sentido criar tal condicionamento. 
   Ademais, o Capítulo VIII – (art. 424 e parágrafo) estabelece que compete à União a proteção total 
dos índios e suas terras, e que só pode ser executada através do Congresso Nacional, encarregado 
da proteção de outros direitos previstos nesta Constituição. 
Parecer:   
   A autorização das populações indígenas e do Congresso Nacional para exploração das riquezas 
minerais em terras indígenas, em nosso entendimento, é imprescindível, para evitar-se as distorções 
que frequentemente recorrem, com graves consequências para os índios.  
Por tais razões, não podemos acolher a sugestão.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:15041 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AFONSO ARINOS (PFL/RJ) 
Texto:   
   Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da  
União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes  
para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do território brasileiro.  
Emenda Modificativa:  
Dispositivo a ser Modificado:  
O art. 427, com a seguinte redação:  
Art. 427 - A pesquisa, lavra ou exploração de minério e o aproveitamento dos potenciais de  
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energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da  
União, no caso de o exigir o interesse nacional. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:15521 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Suprimir o Art. 427, e seus parágrafos. 
Justificativa: 
   A riqueza nacional pertence aos brasileiros cujo trabalho realizado no país colabore para seu 
desenvolvimento, seja índio ou não. Dar-se aos índios estrutura, colaboração e tudo o mais que se 
possa dar para que se integrem na luta desenvolvimentista, estamos de pleno acordo. Os índios terão 
que se enquadrar nos exatos limites em que estão os demais brasileiros, sob a mesma bandeira. 
   É evidente que se deve preservar a posse já estabelecida, demarcando-a. No mais os direitos 
deverão ser iguais para todos brasileiros, devendo a pesquisa e a lavra se autorizadas para 
empresas nacionais, dando-se aos índios o que se dá aos demais proprietários. A pesquisa e a lavra, 
como está no projeto é também pertinente a brasileiros, portanto aos índios. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta, no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:15522 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Emenda ao Art. 245.  
Excluir a expressão: "e do subsolo". 
Justificativa: 
   Sustento na Constituinte igualdade de direitos a todos os brasileiros não pretendo o prejuízo dos 
índios, mais não posso, em nome da economia nacional, dar-lhes privilégios absurdos. O Poder 
Público através dos seus mecanismos precisa urgentemente demarcar as terras ocupadas pelos 
índios, dar a eles autonomia e condições que os igualem aos demais brasileiros, colocando as áreas 
sob o seu domínio como hoje se encontram as demais terras brasileiras. 
   Não vejo diferença entre índios e brasileiros cujos ancestrais portugueses, espanhóis, italianos e 
tantos outros, nascidos aqui. 
   Cumpre ao legislador de uma vez por todas procurar integrar os índios no conserto geral 
econômico, social, cultural, com direitos e obrigações, sem discriminação.  
Parecer:   
   A emenda foi aprovada tendo sido acatada a proposta de supressão da expressão "... e do subsolo" 
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constante da redação original do art. 425.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:15523 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda ao Projeto de Constituição  
Emenda ao Art. 427 do Projeto de Constituição.  
Substituir a expressão:  
"terras indígenas por terras ocupadas pelos índios" 
Justificativa: 
   É preciso esclarecer que as terras estejam ocupadas pelos índios. A expressão terras indígenas é 
muito ampla e causará problemas. 
Parecer:   
   Os princípios que tratam da exploração mineral em terras indígenas foram transformados em um 
único dispositivo. Neste, optou-se pela manutenção da expressão "terras indígenas" por 
considerarmos que ela reflete o entendimento de terras de posse permanente das populações 
indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:16361 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DIÓGENES (PDS/AC) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 426  
Dê-se nova redação ao art. 426, do Projeto de Constituição:  
Art. 426 - São nulos os atos de qualquer natureza, que tenham por objeto o domínio, a  
posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais 
do solo e do subsolo nelas existentes. 
Justificativa: 
   A lei há que ser enunciada de forma clara e precisa, a fim de que sua interpretação não admita 
aberrações de quaisquer natureza, principalmente históricas, como é o caso do preceito contido o 
artigo 426, na atual redação. 
   Não há que se falar “são nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer 
natureza, ainda que já praticados”. Fala-se “são nulos os atos de qualquer natureza”. 
   Ao declarar nulo um ato, a lei está negando sua positividade ao mesmo. Nulo para o direito é 
semelhança ao não-ser no prisma metafisico, o Dasein de que fala Heiddeger. Quando se equipara 
nulo ao inexistente, não quer dizer que o ato não suceda, mas evidencia que o direito o reputou 
proibido ou impediu que atingisse os fins colimados pelos agentes, pelo que não pode produzir 
eficácia (Conceitos expressos in “Enciclopédia Saraiva do Direito; coordenação do Prof. R. Limogi 
França – SP. Saraiva, 1977, vol. 55, pp. 173 e 177). 
   Nulo é o nenhum para o direito, pelo que é redundante enunciar, na Constituição, “são nulos e 
extintos (!) e não produzirão efeitos jurídicos (!) os atos de qualquer natureza, ainda que já 
praticados” (!). 
   Por outro lado, inexistente para o direito é o que se acha ausente do contexto social. É pura 
abstração falar-se em inexistente (extintos, não produzirão efeitos jurídicos, ainda que já praticados), 
quando o objeto ingressa no plano das relações entre as pessoas. Nesse sentido, os atos nulos não 
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se suprem, não se restauram, mas a operosa força pacificadora do direito poderá vir a consolidá-los 
dentro de um novo contexto. 
   A prevalecer as expressões que sugerimos sejam suprimidas, além da redundância e da 
consagração de má técnica jurídica, seríamos conduzidos a interpretação tal que caracterizaria 
aberração histórica, evidentemente impossível de ser cumprida. 
   Se evocarmos a primeira página da História do Brasil – registrada por Caminha, na carta que o 
imortalizou – lembraremos que no chantar na praia a cruz de Cristo, guarnecida com as armas d’el, 
rei, Cabral assegurava ao monarca português domínio, posse, uso e ocupação da terra recém 
descoberta, cujos habitantes são ali descritos como “essa gente boa, e de boa simplicidade”. 
   Ainda que se possa condenar, sob aspectos humanitários, o progressivo desaparecimento das 
nações indígenas e o esmagamento da sua cultura pelos europeus, não há negar ser inviável e 
impraticável a anulação e extinção dos atos propostos, quando já de há muito praticados e 
consolidados no tempo seus efeitos de direito. 
   Insistir na matéria poderá resultar – se raciocinarmos ad absurdum – em devolver a Portugal os 
descendentes dos colonizadores, o que não será tarefa fácil. Com a agravante de que os milhões de 
brasileiros (não índios) dificilmente se acomodariam no reduzido espaço geográfico português. 
   As normas constitucionais não podem possibilitar interpretações como essa, sob qualquer pretexto.  
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:16775 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALUÍZIO CAMPOS (PMDB/PB) 
Texto:   
   Inclua-se no artigo 425 do Projeto de Constituição o seguinte parágrafo:  
"Art. 425 - .......................... 
§ Nas áreas possuídas pelos índios, o controle do espaço aéreo, dos recursos hídricos e  
das riquezas naturais do solo e subsolo é exercido pela União, que poderá explorá-los através de  
órgãos da administração direta e indireta ou em associação com pessoas físicas ou jurídicas 
nacionais". 
Justificativa: 
  Por mais que seja a obrigação social de proteger e respeitar as nações indígenas, não devem elas 
ficar isentas de obrigações maiores de interesse nacional nas áreas em que exerçam a sua posse. Ao 
contrário, constitui obrigação do Estado defender as riquezas naturais, notadamente os recursos 
hídricos, as reservas minerais, a flora e a fauna contra qualquer tipo de atividade predatória. 
   Daí a necessidade de as preservar. 
Parecer:   
   Por entendermos que a redação original do Art. 425 e seus parágrafos contempla a proteção das 
terras indígenas, preocupação transparente na justificação dada pelo nobre  
Constituinte, optamos pela rejeição da proposta contida na emenda.  
Pela rejeição 
    
   EMENDA:16911 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
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Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivos Emendados: Artigos 425 e 426 do Projeto de Constituição  
Art. 425 - As terras permanentemente ocupadas pelos índios, são destinadas a sua posse, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nele existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvando o direito de navegação.  
§ 1o. - São terras permanentemente ocupadas pelos índios, aquelas que desde tempos imemoriais  
estão em sua posse e uso, necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,  
costumes e tradições.  
§ 2o. - As áreas permanentemente ocupadas pelos índios, serão demarcadas em prazo fixado na  
lei ordinária, através de processo regular administrativo, onde se permitirá o acesso e  
discussão por parte dos estados membros e dos proprietários lindeiros que demonstrem legítimo 
interesse.  
§ 3o. - São nulos e de nenhum efeito atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio,  
posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras permanentemente ocupadas pelos índios, 
ressalvada  
a indenização devida aos adquirentes de boa-fé, por compra feita ao poder público ou sucessores,  
relativamente às áreas ainda não demarcadas quando da alienação.  
Art. 426 - Fica ressalvada a União o direito de desapropriar áreas necessárias a manutenção da  
cultura, usos e tradições indígenas, bem como a preservação do meio ambiente, mediante justa 
indenização. 
Justificativa: 
   Não há dúvida, que a Constituição deve prever a proteção das terras indígenas, de modo que, 
sejam preservados os costumes, a cultura e a forma de vida dos silvícolas. Entretanto, o que se nota 
é que tal como posta a matéria no projeto, existe evidente risco de através de tais dispositivos ser 
alcançados a abolição da propriedade privada em nosso País. Historicamente, sabemos, que todo o 
território nacional, e mesmo o de todas as américas, estiveram, algum tempo na posse do índio e, 
uma regra constitucional desse porte, levaria, sem limites no tempo, a devolução de todo o território 
às nações indígenas. 
   Mesmo no texto da Constituição em vigor esse problema já trazia sérias apreensões, valendo ser 
lida, a propósito as palavras do Ministro Cordeiro Guerra. 
   O que está dito no Artigo 426 é mais ou menos o que está dito no Artigo 1o do primeiro Decreto 
Bolchevique, “Fica abolida a propriedade privada. Revogam-se as disposições em contrário”. Isto 
entra em choque, evidentemente, como o Artigo 153, § 22 da Constituição Federal, que assegura a 
propriedade privada. O Código Civil assegura a posse. De modo que toda essa legislação tem de ser 
interpretada com muito cuidado. Diz-se no § 1º do Art. 426, “Ficam declarados as nulidades, a 
extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenha por objeto o domínio, a posse ou a 
ocupação de terras habitadas pelos silvícolas”. 
   No meu entender, isso só pode ser aplicado nos casos em que as terras sejam efetivamente 
habitadas pelos silvícolas, pois de outro modo, nós poderíamos até confiscar todas as terras de 
Copacabana ou Jacarepaguá, porque já foram ocupadas pelos Tamoios. Diz ainda o Caput do Art. 
426, “As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a 
eles cabendo a sua posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes”. 
   Pressupõe efetiva a ocupação das terras pelos silvícolas... O possuidor legitimado por títulos 
recebidos do Estado, em priscas eras não pode ser espoliado do fruto de seu trabalho sem 
indenização. Quando o civilizado invade o território indígena e se estabelece pela força nesses casos, 
se há de aplicar os parágrafos 1º e 2º do Artigo 426, mas não no caso do colonizador, do 
desbravador do País. Não me deixo levar por um sentimentalismo mal orientado, que pode conduzir a 
atrofia do País, ou a inquietação rural, com resultados imprevisíveis. 
   Isso tudo tem trazido como consequência uma série interminável de demandas ajuizadas contra a 
União Federal e a Funai, a maior parte delas em tramitação no Supremo Tribunal Federal, por 
competência originária, em face do litigio que se estabelece com os Estados membros. 
   Deve ainda ser observado que o Artigo 187 do anteprojeto viola garantia universalmente aceita, 
segundo a qual nenhuma lesão de direito individual pode ser afastada de apreciação do judiciário. 
   Comentários na Imprensa a respeito do assunto. 
   Demagogia com o Índio Brasileiro. 
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   Os contribuintes talvez não saibam que as reservas indígenas no Brasil, segundo estudos do 
Professor Mário da Silva Pinto, totalizam 763.574 Km², para uma população indígena de cem mil 
assistidos pela Funai e talvez vinte mil arredios, isso é mais que toda a área agricultada do País (550 
mil Km²), e significa que a área per capita reservada ao indígena é mais de 1.200 vezes maior do que 
a que corresponde ao cidadão brasileiro. Para efeito de contraste, nota-se que nos Estados Unidos 
as reservas são de 40 mil Km² para 797.301 índios, ou seja, a população indígena é sete vezes maior 
e as reservas apenas 5% da área brasileira. 
   Trata-se de exagero do Estado paternalista, para gaudio de antropólogos e sociólogos, que adoram 
preservar museus antropológicos. O que deveria ser feito é permitir a exploração mineral em minas 
subterrâneas (excluindo os garimpos poluidores), que não descaracterizam o meio ambiente, por 
meio de acordos com os chefes indígenas, que receberiam o dízimo do proprietário do solo e uma 
parcela do imposto sobre minérios, com sua sobrevivência garantida, as tribos poderiam melhorar, 
preservar seus ritos e culturas, pois não há evidência científica de que a inanição e mendicância 
sejam condições de pureza cultural.   
Parecer:   
   Com pequenas alterações na redação foram acolhidas as propostas do art. 425 e seu § 1o. As 
demais sugestões contidas na emenda foram rejeitadas.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:17010 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTTUTIVA  
O art. 426 passa a vigorar com a seguinte redação:  
Art. 416 - A família, base da sociedade, tem direito à proteção do Estado. 
Justificativa: 
   O termo proteção é de grande amplitude. Entende-se que seja proteção social, econômica e 
jurídica. 
   O final do artigo fala em “demais instituições”. Que instituições serão estas? Que proteção darão às 
famílias? Por isto suprimimos as três palavras finais. 
Parecer:   
   Aprovamos a emenda no mérito, incorporando ao Substitutivo a sugestão oferecida. 
    
   EMENDA:17018 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Modifica os arts. 424, 425,426, e 427 do Projeto:  
Art. 1o. São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições.  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus  
usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do  
seu patrimônio cultural.  
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhe o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos  
cursos fluviais.  
§ 3o. - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza que  
tenham por objeto o domínio , a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos  
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índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas existentes.  
§ 4o. - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou indenização  
contra a União ou os índios.  
Art. 2o. - A pesquisa, lavra e exploração de minério e de recursos energéticos em terras  
indígenas são privilégios da União e dependem de aprovação do Congresso Nacional. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A Emenda foi parcialmente acolhida, no que se refere às proposições contidas no caput do artigo 
primeiro e em seus dois primeiros parágrafos. No Substitutivo, julgamos mais adequado utilizar o 
conceito de "terras de posse imemorial", por parecer-nos mais preciso que o de "terras ocupadas 
pelos índios", utilizado na Emenda em apreço. Da mesma forma, as definições oferecidas aos 
conceitos mencionados possuem pequena diferença. Além disso, a expressão "e do subsolo", 
registrada no parágrafo segundo do artigo primeiro, não consta do texto do Substitutivo.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:17122 APROVADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Supressiva.  
Dispositivo Emendado: Artigo 426, do Projeto.  
Suprima-se o Artigo 426, do Projeto de Constituição. 
Justificativa: 
   Embora soberana, a Constituinte não deve negar o Fato. Como permitir que conste do texto 
constitucional a nulidade, o que equivale a dizer, a inexistência jurídica dos atos que estabeleceram e 
criaram os Estados, os municípios e as próprias fronteiras do Brasil? A permanecer o Artigo 426 no 
texto constitucional estar-se-á negando a própria existência de um dos elementos formadores do 
Brasil, que é o seu território, vez que se impõe a retrocessão, para os efeitos perseguidos pelo texto 
do artigo emendado, até um estágio anterior à formação do Estado brasileiro. O seja do Brasil, 
propriamente dito. 
   O Artigo 426, como um todo, merece ser suprimido, o que significa abranger, essa supressão, não 
só o “caput” mas, por absoluta vinculação, também os seus parágrafos. 
   Estas as razões que indicam a necessidade de aceitação da presente emenda. 
Parecer:   
   As razões expendidas na Justificação da Emenda são muito oportunas, motivo por que acolhemos 
sua postulação.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:17123 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 427 e seus §§ 1o., 2o. e 3o.  
Substituam-se o Artigo 427 e seus parágrafos 1o., 2o. e 3o. por outro de redação seguinte:  
"Art. 427 - A pesquisa, a lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidos conforme normas  
definidas pela União, nos termos da lei". 
Justificativa: 
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   Quaisquer atividades econômicas em terras ocupadas pelos índios pendem de legislação ordinária 
de competência privativa da União, conforme dispõe o Artigo 54, inciso XXIII, letras i e l. Além disso 
reforça-se a autoridade da União nessa matéria – autoridade soberana – na medida em que passam 
à sua propriedade exclusiva as terras indígenas, os recursos minerais do subsolo e os potenciais de 
energia hidráulica. Tal como está, portanto, a redação do Artigo 427 e seus §§ não é só ociosa como 
redundante, só servindo para gerar controvérsias na interpretação do texto constitucional em prejuízo 
da própria União sobre recursos minerais, potenciais de energia hidráulica e terras indígenas, a 
disciplina está prevista no Art.52, incisos VIII e X. 
   A emenda substitutiva ora apresentada arrima-se no Art. 23, § 2º, do Regimento Interno da 
Constituinte. 
Parecer:   
   Concordamos com as ponderações alinhadas na Justificação da Emenda, com vistas à 
necessidade de o texto constitucional não contemplar matéria que, de forma mais apropriada, deve 
ser tratada em legislação ordinária. Nesse sentido, o artigo 427 e seus parágrafos foram 
transformados em proposição única, na qual está consignada a matéria que no nosso entendimento 
deve ser tratada no âmbito constitucional.  
Assim sendo, não nos parece adequada a postulação da Emenda, no sentido de remeter a integral 
ordenação da matéria para a legislação ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:17395 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Suprima-se do Art.427 os parágrafos 1o. e 2o. 
Justificativa: 
   Tratando-se de terra da União e sendo os índios tutelados pela mesma, não deverá constar da 
Constituição nenhuma justificativa a respeito de pesquisas e riquezas. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em único dispositivo, o qual segue orientação 
diversa da seguida no caput da proposição original. A norma proposta, no Substitutivo conserva, 
entretanto, a orientação do parágrafo 1o. e do parágrafo 2o.  
A nosso ver, o conteúdo do parágrafo 3o. é típica matéria de legislação ordinária.  
Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:17396 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DENISAR ARNEIRO (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se o caput do art. 425 o § 1o. e o § 3o., transformando o § 2o. no Art. 425. 
Justificativa: 
   Consideramos que o Art. desceu a minucias, sem que seja necessário, no momento em que o § 2º 
já deixa explicito que as terras ocupadas pelos índios são bens da União, competindo a ela 
regulamentar o seu uso e utilização. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada, tendo em vista considerarmos ser crucial, para a preservação física e 
cultural das populações indígenas, a manutenção de dispositivos constitucionais que caracterizem as 
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terras de posse dos índios.  
Somos pela rejeição da emenda. 
    
 
   EMENDA:17483 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ DUTRA (PMDB/AM) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 424 do Projeto de  
Constituição.  
Dê-se ao artigo 424 a redação seguinte, com supressão dos artigos 425, 426 e 427, nos termos  
do Art. 23, § 2o., do Regimento Interno:  
"Art. 424. - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam e à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização destes e obriga à destinação de percentual sobre os resultados da lavra em  
benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei". 
Justificativa: 
   Com a adjudicação do Ministério Público como órgão interveniente obrigatório, quaisquer atos que 
tenham por objeto interesses indígenas estarão a salvo de prejudicar os direitos dos índios, esta é a 
forma, na inteligência da emenda, de impedir lesão de direito às comunidades indígenas e permitir 
que as riquezas minerais encontradas em suas terras possam ser operacionalizadas. A 
compatibilização assegura a participação dos índios e favorece o enriquecimento nacional. 
   Fulminaram-se expressões inadequadas e, portanto, inexequíveis, como “direitos originários”, em 
favor de outras portadoras de completa eficácia, de modo a assegurar garantias plenas aos direitos 
indígenas. 
   Invoca-se o Art. 23, § 2º, do Regimento Interno, para extrair do texto constitucional os Artigos 425, 
426 e 427, que resultam desnecessários em função da emenda ora apresentada. 
Parecer:   
   A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas os demais 
disposições do Capítulo VII do Título IX do Projeto de Constituição .  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente ver, correções e tratamento concernente por parte do legislador.  
O Brasil já possui maturidade suficiente para dar solução as suas grandes questões, corrigir as 
abismais distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as grandes desigualdades que 
tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas pretende retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. Aos povos indígenas foi negada até o direito à vida. Do sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:17901 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM MEDINA (PFL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: artigo 424 do projeto.  
Dê-se ao art. 424 do Projeto de Constituição a redação abaixo, com a consequente supressão dos  
artigos 425, 426 e 427, conforme disposto no art. 23, § 2o. do Regimento Interno.  
"Art. 424. - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam e à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma  
da lei." 
Justificativa: 
    Pretende a emenda que a Constituição defira às comunidades indígenas a tutela integral de seus 
direitos, sem descer à normatização analítica capaz de por em risco esse objetivo. É suprimida a 
expressão “direitos originários” do caput do Art.424, vaga, controvertida e de tormentosa aplicação e, 
em seu lugar, colocadas definições especificas e claras sobre os direitos das comunidades indígenas. 
Garante-se, ao mesmo tempo, a participação dos índios nos resultados econômicos de eventual 
exploração de riquezas minerais nas terras que ocupam. 
   A nova redação dada ao Artigo por efeito da presente emenda implica a supressão dos artigos 425, 
426 e 427, nos termos do Art. 23, § 2º do Regimento Interno. 
Parecer:   
A emenda objetiva, com a redação que formula para o art. 424, suprimir todas os demais disposições 
do Capítulo VII do Título IX do Projeto de Constituição .  
Se aceita, ficaria a questão indígena nacional sem a solução adequada que requer, a exigir 
permanentemente ver, correções e tratamento concernente por parte do legislador.  
O Brasil já possui maturidade suficiente para dar solução as suas grandes questões, corrigir as 
abismais distorções sociais que apresenta, notadamente refreando as grandes desigualdades que 
tanto entravam sua vida socioeconômica.  
A proposta em exame nada inova. Apenas pretende retirar direitos deferidos às populações indígenas 
no Projeto de Constituição. Aos povos indígenas foi negada até o direito à vida. Do sete milhões de 
índios existentes na época do descobrimento restam apenas cerca de 200 mil.  
Não podemos continuar sonegando aos nossos índios os direitos que o humanismo e a justiça tanto 
recomendam.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:18134 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Ao artigo 491, título X, das Disposições Transitórias, inclua-se o seguinte parágrafo único:  
Art. 491. ..................................  
Parágrafo único. As terras indígenas uma vez demarcadas, serão objeto de registro imobiliário 
próprio. 
Justificativa: 
   Além da necessidade urgente de demarcar as terras das sociedades indígenas, torna-se necessário 
o seu registro imobiliário, para formalização e legislação de suas propriedades, evitando assim, 
futuros conflitos. 
Parecer:   
   As terras ocupadas pelos índios são bens da União, consoante prevê o § 2o. do art. 425 do Projeto 
de Constituição.  
Tais terras destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas 
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naturais do solo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais (art. 425).  
Com as considerações acima, sendo os temas ocupados pelos índios bens da União, impossível seu 
registro nos cartórios imobiliários, como propõe a emenda.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:18481 PREJUDICADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RAQUEL CAPIBERIBE (PMDB/AP) 
Texto:   
   Manutenção do art. 425 do Projeto de Constituição:  
"Art. 425. ..................................  
- As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais de solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos  
cursos fluviais, ressalvado o direito de navegação." 
Justificativa: 
   A Constituição garantirá a condição de inalienabilidade das terras ocupadas pelos índios e seu 
direito à posse permanente e ao usufruto das riquezas naturais do solo e do subsolo. A manutenção 
do dispositivo garante o fim do extermínio a que estiveram submetidas as populações indígenas 
porquanto impede o desenvolvimento das invasões de empresas mineradoras, madeireiras, 
garimpeiros e grileiros. 
Parecer:   
   A postulação da Emenda está prejudicada, desde que reproduz, na íntegra, dispositivo constante 
do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
Pela prejudicialidade. 
    
   EMENDA:18577 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALÉRCIO DIAS (PFL/AC) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao Capítulo VIII - Dos Índios, Título IX, que passa a ter a seguinte redação, 
onde couber:  
Título IX  
Capítulo VIII  
Dos Índios  
Art. - São reconhecidos aos índios os direitos originários sobre as terras de posse  
imemorial onde se acham permanentemente localizados e destinadas à sua habitação efetiva,  
às suas atividades produtivas e as necessárias à sua preservação cultural segundo seus usos,  
costumes e tradições.  
§ 1o. As terras de que trata este artigo, nos termos que a lei federal determinar, são bens  
inalienáveis da União, que as demarcará.  
§ 2o. - Lei especial disporá sobre a exploração e o aproveitamento, das jazidas, minas  
e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica, em terras indígenas, bem como  
a proteção das instituições, bens saúde e educação dos índios. 
Justificativa: 
   A Emenda se propõe, basicamente, a cumprir duas finalidades uma de natureza circunstancial que 
atende a uma discutível exigência de se chegar a um texto da Nova Carta conciso e de caráter 
normativo; a outra, de natureza doutrinária visa a transferir à legislação ordinária a responsabilidade 
do tratamento às especificidades do assunto. 
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   A questão indígena no Brasil, a exemplo de outras matérias que estão sendo discutidas na 
Assembleia Nacional Constituinte, adquiriu plena efervescência. Porém, o que é fundamental 
ressaltar, é a exploração para o campo político dos aspectos eminentemente técnicos e executivos 
que compõe a essência da questão indígena. Ora, estes aspectos, dada a sua natureza, longe de se 
constituírem matéria constitucional, alinham-se entre os assuntos que devam ser tratados em 
legislação especial. A tradição constitucional e legislativa brasileira respalda clara e 
insofismavelmente essa posição. 
   Por outro lado, o clima das discussões sobre a questão indígena na Assembleia Nacional 
Constituinte não tem favorecido ou beneficiado o aprofundamento da compreensão da problemática. 
Ao contrário, tem propiciado radicalizações indesejáveis e desnecessárias, repito, dada a natureza 
técnica do problema. Na fase final do trabalho dos constituintes é de se esperar maior acirramento 
dos ânimos. 
   O texto proposto na Emenda permite transferir, sem nenhum prejuízo, o centro das discussões para 
as Casas Legislativas, em época oportuna, com mais propriedade e sem o risco de comprometer a 
futura legislação sobre os índios no Brasil que se pretende isenta e duradoura.    
Parecer:   
   A emenda foi aprovada parcialmente tendo em vista o acolhimento da proposta redacional do art. 
424 e do § 1o. apenas com alteração da redação contida na emenda. A sugestão do § 2o. não foi 
adotada, pois entendemos ser necessário especificar constitucionalmente as condições em que a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas pode ser desenvolvida.  
Somos pela aprovação parcial 
    
   EMENDA:18863 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO FREIRE (PCB/PE) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVOS EMENDADOS: Artigos 452, 427 e seu parágrafo 1o.  
Suprima-se, no art. 425, a expressão "e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos  
fluviais, ressalvado o direito à navegação". Em consequência, suprima-se o § 1o. do art. 427 e  
este passa a ter a seguinte redação:  
"art. 427 - Constituem monopólio da União as jazidas e demais recursos minerais e os potenciais  
de energia hidráulica e a pesquisa, a lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento daqueles  
potenciais, em terras indígenas, somente poderão ser desenvolvidas por empresas estatais". 
Justificativa: 
   Conforme o Art. 306 do Projeto, as jazidas e demais recursos minerais e os potenciais de energia 
hidráulica constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento 
industrial, e pertencem à União. Isto vale dizer, que o subsolo é distinto do solo e a aprovação desta 
emenda visa garantir a soberania nacional absoluta. Se mantivermos a redação do Projeto, 
estaremos não só nos contradizendo (art.306), como aprovaremos uma soberania relativa. 
Respeitamos os direitos dos índios, que fazem parte do povo brasileiro, mesmo que de etnia diversa 
mas, no tocante a essa questão, devemos fazer com que prevaleça o interesse nacional, dispondo 
que o subsolo é monopólio da União e sua exploração caberá às empresas estatais. 
Parecer:   
   A emenda foi aceita parcialmente tendo sido acatada a sugestão de supressão da expressão "... e 
do subsolo" como forma de dar mais coerência ao texto constitucional. Optou-se também pela 
transformação do Art. 427 e seus parágrafos em um único dispositivo que segue orientação distinta 
sobre exploração de minérios em terras indígenas daquela oferecida como sugestão pelo autor da 
emenda.  
Somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:18960 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 3o. do Artigo 427  
Dê-se ao parágrafo 3o. do Artigo 427 a seguinte redação:  
"Art. 427 - ................................  
............................................  
§ 3o. - A cata, a faiscação e a garimpagem em terras indígenas são permitidas exclusivamente aos 
índios". 
Justificativa: 
   A redação do parágrafo 3º do Artigo 427, embora pretendesse estabelecer um privilégio aos índios, 
na verdade abre a possibilidade das atividades de faiscação, cata e garimpagem serem realizadas 
por quaisquer pessoas. E isto porque, na sua redação original, o dispositivo objeto da presente 
emenda dá apenas uma permissão aos índios, mas não a exclusividade dessa permissão. Com a 
emenda oferecida aqui, corrige-se a falha e fecha-se uma das portas frequentemente usadas por 
aventureiros para violar direitos legítimos das comunidades indígenas. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da nova Carta 
Magna, julgamos oportuno eliminar do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser consideradas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se nessa categoria o dispositivo a 
que se refere a presente Emenda, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:18964 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 2o. do Art. 427.  
Dê-se ao § 2o. do Artigo 427 a seguinte redação:  
"Art. 427 - ................................  
............................................  
§ 1o. - ....................................  
............................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em terras indígenas obriga a destinação de percentual  
sobre os resultados econômicos, nos termos da lei, à execução da política indigenista nacional e aos  
programas de proteção do meio-ambiente". 
Justificativa: 
   A decisão tomada pelo legislador constitucional de estabelecer percentual rígido sobre resultados 
operacionais não poderia ter sido mais inadequada, até porque resultados operacionais é expressão 
vaga, incompatível com as exigências de clareza da lei fundamental. Também não se conforma com 
as disposições anteriores a prerrogativa atribuída ao Congresso de fiscalizar a execução do 
ordenamento previsto no citado § 2º do Artigo 427, desde que a União é a proprietária das terras 
ocupadas pelos índios (Art. 52, X), como lhe cabe legislar sobre lavras, jazidas e populações 
indígenas (Art.  54, XXIII, letras i e l). Transferir-se ao Congresso tarefa típica do Executivo não só é 
prejudicial sob o ponto de vista do equilíbrio e independência dos poderes, como irá propiciar o seu 
hipertrofiamento, sem vantagem para ninguém. 
Parecer:   
   O artigo 427 e seus parágrafos foram transformados em dispositivo único que, com redação 
diversa, confere à matéria orientação idêntica à seguida pela Emenda.  
Pela aprovação parcial. 
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   EMENDA:18965 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Caput do Artigo 426  
Passa a ter a seguinte redação o caput do Artigo 426:  
"Art. 426 - Serão nulos, extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas existentes". 
Justificativa: 
   Visa a emenda expungir do texto a retroatividade punitiva, conforme é da tradição jurídica brasileira 
e segundo sanciona o princípio universalmente admitido de que a lei só retroagirá para beneficiar. 
Como todo documento de organização política, jurídica, econômica e social, a Constituição de destina 
a regular situações futuras, a fim de não criar o caldo de cultura para a rebelião e desordem. Caso 
fosse estendido às demais normas constitucionais, o princípio do Art. 426, tal como está concebido, 
significaria introduzir completa insegurança na sociedade, já que o direito adquirido passaria à 
condição de letra morta. E, nesse passo, teríamos a extinção da propriedade privada e revogação de 
todos os direitos e obrigações pactuadas nas operações do sistema econômico. A emenda é aqui 
apresentada para corrigir esse indiscutível absurdo. 
Parecer:   
   Com o objetivo de não tornar demasiadamente extenso o texto do Substitutivo da futura Carta 
Magna, julgamos oportuno suprimir do Projeto de Constituição as normas que mais adequadamente 
devem ser tratadas no âmbito da legislação ordinária. Inclui-se em tal categoria o dispositivo para o 
qual a Emenda oferece nova redação, razão por que deixamos de acolhê-la.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:18966 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 427  
Dê-se ao parágrafo 1o. do Art. 427 a seguinte redação:  
"Art. 427 - ................................  
............................................  
§ 1o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica de que trata este artigo dependem de autorização das populações indígenas". 
Justificativa: 
   Além da proprietária das terras ocupadas pelos índios (Art. 52, X), a União está investida, nos 
termos do Projeto de Constituição, da prerrogativa de legislar sobre lavras, jazidas e populações 
indígenas, inclusive garantia de seus direitos (Art. 54, XXIII, i e l). É ociosa, pois, a decisão de atribuir 
ao Poder Legislativo competência para aprovar a realização dessas tarefas em terras ocupadas pelos 
índios, salvo para hipertrofiá-lo e descaracterizá-lo, de vez que não se inserem nas prerrogativas 
tradicionais do Congresso e faculdade concedente, de regra inscrita nas obrigações do Executivo. 
Parecer:   
   Contém o Substitutivo uma norma que inclui entre os bens da União as terras ocupadas pelos 
índios, além de outra que determina ser competência da União a proteção dos índios e dos seus 
bens. Dessa forma, não nos parece plausível conferir aos índios o poder de dispor das terras 
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destinadas à sua posse, a ponto de a exploração de minérios e o aproveitamento de recursos 
energéticos existentes em suas terras dependerem, unilateralmente, de sua aprovação.  
Assim, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:19240 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dê-se ao Capítulo VIII dos Índios, Título IX do Projeto de Constituição a seguinte redação,  
renumerando-se os Artigos do Título X, das Disposições Transitórias:  
"Art. 424 - A sociedade brasileira é pluriétnica e os índios gozarão dos direitos  
especiais previstos neste capítulo, sem prejuízo de outros instituídos por lei.  
§ 1o. - São reconhecidos aos índios a sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
tradições e seus direitos originários sobre as terras que ocupam.  
§ 2o. - Compete à União a proteção às terras, às instituições, às pessoas, aos bens, à saúde e a  
educação dos índios.  
Art. 425 - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse permanente,  
independendo de demarcação, ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas  
naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais, assegurado  
o direito de navegação.  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para caça,  
pesca, extração, coleta, agricultura e outras atividades produtivas, e as áreas necessárias à  
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as  
necessárias à preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.  
§ 2o. - As terras indígenas são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos  
próprios índios.  
§ 3o. - Aos índios é permitida a cata, faiscação e garimpagem em suas próprias terras.  
§ 4o. - Excepcionalmente, a pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas poderão  
ser feitas apenas pela União, em regime de monopólio, com prévia autorização dos índios que  
as ocupam, quando houver relevante interesse nacional, assim declarado pelo Congresso Nacional  
para cada caso, provada a inexistência de reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno 
da riqueza mineral em questão em outras partes do território brasileiro.  
§ 5o. - Nos casos previstos no parágrafo anterior, o lucro resultante da lavra será  
integralmente revertido aos índios.  
Art. 426 - A União, no prazo de quatro anos, formalizará o reconhecimento e executará a  
demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas, observado o disposto no § 1o. do Art. 3o.  
§ 1o. - O disposto no caput não exclui, do reconhecimento e da demarcação pela União, as  
terras de índios contatados após o prazo de quatro anos.  
§ 2o. - Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas terras e a aplicação de qualquer  
medida que limite seus direitos à posse e ao usufruto exclusivo.  
Art. 427 - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso , a ocupação ou  
concessão de terras ocupadas pelos índios.  
§ 1o. - A nulidade e a extinção de que trata este artigo não dão direito de ação ou indenização  
contra a União ou os índios.  
§ 2o. - Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam invasão de terras indígenas ou  
restrição ilegal a algum dos direitos aqui previstos, caracterizam delito contra o patrimônio  
público da União.  
[...] 
Justificativa: 
   Na quase totalidade, os preceitos que propomos estão inseridos no Estatuto do Índio, na 
Convenção 107 da OIT, de que o Brasil é signatário, na legislação da FUNAI e em proposta popular 
subscrita por milhares de eleitores. 
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   Entretanto, foi a inclusão do art. 198 no texto da atual Constituição quem defendeu o índio brasileiro 
de um verdadeiro genocídio incruento, pelo desapossamento de suas terras. 
   A legislação ordinária, pode, por outro lado, ser alterada pelas maiorias eventuais assim, os direitos 
indígenas precisam do amparo do texto constitucional. 
Parecer:   
   A emenda introduz novo "caput" para o art. 424, passando o "caput" original a § 1o. e elimina seus 
§§ 2o. e 3o.; altera, no § 1o. do art. 425 a expressão "as utilizadas para suas atividades produtivas" 
para "as utilizadas para caça, pesca, extração, coleta, agricultura e outras atividades produtivas", 
alongando desnecessariamente o texto; concordamos com a supressão do § 3o. do art. 424, que 
vessa sobre a execução da política indigenista; o termos "inalienável" figura no "caput" do art. 425 e 
no § 2o. do mesmo artigo; abre exceção para a pesquisa e lavra de recursos mensais em terras 
indígenas, deferidas apenas à União pelo art. 427, assim mesmo em casos excepcionais. Se aceita, a 
emenda desfiguraria esse importante Capítulo.  
De modo geral, a proposta alonga por demais o texto Constitucional, inserindo disposições do 
Estatuto do Índio e da legislação da FUNAI, as quais, em nosso entendimento, não devem figurar no 
texto constitucional, sendo próprio de lei ordinária.  
Acatamos a sugestão para supressão do § 3o. do art. 424 por já existir Órgão próprio da 
administração federal, executando a política indigenista.  
Pela aprovação parcial. 
    
    
   EMENDA:19257 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Dispõe sobre a mineração em áreas indígenas.  
Acrescentem-se os parágrafos terceiro e quarto, ao artigo 306, do Projeto de Constituição,  
com a seguinte redação:  
Art. 306 ....................................  
§ 3o. Não serão objeto de autorização ou concessão de pesquisa e lavra, as jazidas minerais  
existentes em áreas indígenas.  
§ 4o. São nulas e extintas as autorizações referidas no parágrafo anterior e não dão direito  
de ação ou indenização contra a União ou os indígenas.  
Suprimam-se o artigo 426 e seus parágrafos, do Projeto de Constituição, renumerando-se os 
subsequentes. 
Justificativa: 
   Levantamentos realizados há um ano, por um Grupo de Estudos integrado por antropólogos do 
CEDI (Centro Econômico de Documentação e Informação) e por geólogos da CONAGE 
(Coordenação Nacional dos Geólogos revelaram que, em abril de 1986, somente na Amazônia, havia 
537 alvarás de autorização de pesquisa mineral e 1.732 requerimentos incidentes em 77 áreas 
indígenas delimitadas, sob o controle de 77 empresas ou grupos econômicos. Havia, portanto, pelo 
menos uma empresa de mineração atuando em cada área indígena. 
   Sete por cento da extensão total das áreas indígenas já estavam cobertos por alvarás de mineração 
e vinte e sete por cento por requerimento, totalizando trinta e quatro por cento. Desse montante, 
cinquenta por cento favoreciam a grupos privados nacionais, quarenta por cento a grupos 
multinacionais e os restantes dez por cento a grupos estatais. 
   Dizimados em grande escala, inicialmente, por uma colonização genocida, os indígenas foram 
tangidos, gradativamente, para as regiões mais inóspitas, em uma terra que um dia fora 
exclusivamente sua. 
   Agora, nem mesmo as áreas declaradas indígenas, que deveriam ser um santuário de proteção aos 
bravos guerreiros de outrora, representam, para eles, um refúgio seguro, sendo alvo da invasão 
constante dos chamados civilizados. E é contra essa invasão que nos insurgimos. É para coibi-la que 
propomos a presente Emenda. 
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Parecer:   
   A matéria de que trata a presente emenda é objeto do que dispõe os artigos 426 e 427, do projeto.  
Pela aprovação parcial. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20835 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se, onde couber, no Capítulo VIII, do Título IX:  
"Art. A lei criará um fundo destinado à conservação e recuperação do meio ambiente e ao  
apoio das atividades missionárias junto às populações indígenas." 
Justificativa: 
   As entidades que se dedicam a atividades missionárias junto às comunidades indígenas prestam ao 
País e, especificamente, aos índios, um serviço inestimável. São elas que, antes do Estado, ensinam 
aos índios hábitos de higiene; preocupam-se com sua saúde e educação; promovem sua cultura e 
valorizam seus costumes. 
   Por essa razão, devem ser apoiadas pelo Estado. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão de novo dispositivo que determine a criação de um fundo destinado à 
recuperação e conservação do meio ambiente e à garantia de sustentação da atividade missionária 
junto às populações indígenas. A Emenda foi rejeitada por considerarmos que a proposta está 
parcialmente contemplada no § 2o. do Art. 302, no que se refere ao meio-ambiente. Quanto ao apoio 
às atividades missionárias entendemos ser a matéria infraconstitucional.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:20974 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   § 1o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o. do Artigo 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ................................  
§ 1o. Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio, sob pena de nulidade". 
Justificativa: 
   A retirada do Ministério Público do dispositivo ora objeto de emenda pretende eliminar excesso de 
burocracia no tratamento dessa questão, em prejuízo dos próprios índios. Se a tutela indígena é 
exercida pela União, através de órgãos próprios não se justifica a inclusão de mais um poder tutelar. 
Nas questões propostas no Judiciário, a intervenção do Ministério Público é obrigatória e automática, 
uma vez que os índios são civilmente incapazes e inimputáveis criminalmente. Logo, não há razão 
alguma que possa justificar a redundância pretendida pelo dispositivo que se quer emendado. Daí, 
justifica-se plenamente a emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
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dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:21120 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   TÍTULO IX  
CAPÍTULO VIII  
DOS ÍNDIOS  
PROPOSTA  
Altere-se o parágrafo 2o. do artigo 302 que deverá ter a seguinte redação:  
§ 2o. - a exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional, ouvida a comunidade indígena interessada e obriga à  
destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do  
meio-ambiente, na forma da lei. 
Justificativa: 
   Por se tratar de assunto de alta relevância e de interesse nacional, deve ser tratado prioritariamente 
pelo Congresso. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda modificação do parágrafo 2o. do artigo 302, de forma a estabelecer-se que a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas está condicionada à autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades interessadas, e obriga à destinação de percentual da lavra em 
benefício dessas comunidades e do meio-ambiente.  
Com efeito, a redação proposta parece-nos a mais adequada, razão por que, com pequenas 
modificações quanto à forma, a proposição da Emenda foi por nós acolhida.  
Pela aprovação. 
    
  
   EMENDA:21320 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao Art. 302 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
"Art. 302 - São Reconhecidos Aos Índios Seus Direitos Sobre As Terras Que Ocupam, Sua  
Organização Social, Seus Usos, Costumes, Línguas, Crenças e Tradições". 
Justificativa: 
   Data venia, os direitos originários dos índios se expressam pela posse e ocupação de todo o 
território nacional. Para preservá-los, portanto, teríamos de expulsar toda a população, o que, 
evidentemente, é uma hipótese equívoca. 
Parecer:   
   A hipótese prevista na emenda jamais ocorreria, quando seu insigne autor declara que: "os direitos 
originários dos índios se expressam pela posse e ocupação de todo o território nacional".  
Esse direito está limitado à posse das terras reconhecidas como reservas indígenas, as quais serão 
devidamente demarcadas pela União. Estas áreas destinam-se a sua habitação efetiva, as suas 
atividades produtivas, a sua preservação cultural consoante seus usos, costumes e tradições.  
Intentar dar outro tipo de interpretação sobre os direitos concedidos aos índios no Capítulo VIII do 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 223  

 

Substitutivo, pela coerência que apresenta, é o mesmo que intentar a quadratura do círculo.  
Tais razões nos impedem de acatar a sugestão.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:21324 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 303 do Substitutivo do ilustre Relator, a seguinte redação:  
"Art. 303 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas a sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto de suas riquezas, das utilidades nelas existentes e dos outros cursos fluviais ressalvado o 
direito de navegação". 
Justificativa: 
   A presente Emenda importa em corrigir o texto do ilustre Relator, inclusive, traz maior clareza e 
exatidão. 
Parecer:   
   A Emenda sugere redação alternativa para o "caput" do artigo 303, suprimindo da proposta original 
o direito de os índios usufruírem com exclusividade das riquezas do solo das terras de posse 
imemorial.  
Sem dúvida, a redação original assegura, mais apropriadamente, os direitos dos índios sobre as 
terras de posse imemorial onde eles se achem permanentemente localizados, motivo por que 
optamos pela sua manutenção.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:21327 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: § 2o., do art. 302 do Substitutivo do ilustre Relator.  
Dê-se ao § 2o., do art. 302 a seguinte redação:  
§ 2o. - A pesquisa, a lavra, a exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidos conforme critérios  
definidos pela União, nos termos da lei". 
Justificativa: 
   A competência privativa da União a legislar sobre populações indígenas jazidas, lavras, recursos 
minerais, etc. (art.32). Por outro lado, como proprietária das terras ocupadas pelos índios, dos 
recursos minerais do subsolo e dos potenciais de energia hidráulica, a União já detém as 
prerrogativas suficientes para dispor desses bens da maneira como julgar conveniente. 
   Realmente, a presente Emenda, visa aperfeiçoar o Substitutivo do Relator, para repor organicidade 
e articulação ao texto constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda oferece nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302, visando a estabelecer que a 
exploração de minérios e de energia hidráulica em terras indígenas somente poderá ser desenvolvida 
de acordo com critérios definidos em lei pela união.  
No nosso entendimento, a redação constante do texto do Segundo Substitutivo é a que da maneira 
mais adequada garante os interesses nacionais e assegura os direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:21403 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MESSIAS GÓIS (PFL/SE) 
Texto:   
   Suprima-se o § 2o. do art. 302, e os art. 303, 304 e 305. 
Justificativa: 
   A participação do Ministério Público Federal na questão indígena como previsto no § 1º do art. 302 
já bem define a proteção da lei e na Nação ao Índio. 
   Assim a supressão do § 2º já proposta em outra emenda e a dos artigos 303, 304 e 305 é uma 
medida de justiça, pois como está, melhor ser índio do que trabalhador rural, sem-terra, favelado, 
marginal ou outro carente que existe na sociedade de consumo. A superproteção ao índio como 
proposta é indefinida, não dando margem a uma efetiva apuração do que é o índio bem aculturado, 
pouco aculturado e não aculturado (art. 305), bem como quais as comunidades que representariam 
os interesses dos silvícolas diante da existência de aldeias distintas, de grupos distintos e de povos 
distintos (art. 304). 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do § 2o. do Art. 302. A opção pela manutenção do dispositivo, 
conforme consta do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, deve-se à necessidade de 
conceder tratamento especial às terras ocupadas pelos índios, uma vez que elas representam a 
garantia da sobrevivência física e cultural das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:21723 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RITA CAMATA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se o parágrafo primeiro do artigo 302. 
Justificativa: 
   O assunto em tela já está expresso, definido e assegurado no inciso IV do Art. 180. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 1o. do Art. 302. A sugestão do nobre Constituinte não foi 
acolhida por entendermos ser de fundamental importância manter no Substitutivo, o princípio que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da participação de órgão federal próprio e do Ministério Público em 
atos que envolvam interesses das comunidades indígenas, significando a garantia da defesa dos 
direitos daquelas populações.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:21761 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EVALDO GONÇALVES (PFL/PB) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 302 do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Artigo 302 - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam, e à preservação de  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União  
a proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
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§ 1o. - Os atos que envolvam interesse das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da 
lei". 
Justificativa: 
   Com a redação dada ao Artigo 302, emendado, a matéria sobre os direitos indígenas e as 
condições de atuação econômica em suas terras estão integralmente atendidas. 
   É imperioso que o texto constitucional seja claro para possibilitar à legislação ordinária proporcionar 
a defesa, também clara, dos interesses e dos direitos indígenas. 
   Conceito genérico, como consta do texto do artigo emendado (302), “direitos originários” pode dar 
margem a que a legislação ordinária venha em prejuízo dos reais direitos e interesse dessas 
populações. Em consequência desta emenda, impõe a supressão dos demais artigos do Capítulo 
VIII, do Título IX, do Projeto. 
Parecer:   
   A redação que a emenda propõe para o art. 302 e seus dois parágrafos não pode ser acolhida 
pelas seguintes razões:  
a) a redação do "caput" nada inova, sendo, em nosso entendimento, mais escorreita a redação 
original;  
b) a redação proposta para o parágrafo 1o. é a mesma do Substitutivo do Relator;  
c) a redação oferecida para o parágrafo 2o., retira a obrigatoriedade de autorização das populações 
indígenas envolvidas e do Congresso Nacional para a exploração das riquezas minerais porventura 
existentes em terras indígenas.  
Sem tal exigência, qualquer grupo privado, nacional ou estrangeiro, poderia explorar essas riquezas, 
acabando de vez com a tranquilidade tão necessária à vida do índio.  
Por tais razões, a emenda não foi acolhida.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22215 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DARCY POZZA (PDS/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o. do Art. 302 a seguinte redação  
"Art. 302 - ................................  
..................................................  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação obrigatória 
de órgão federal próprio, sob pena de nulidade." 
Justificativa: 
   A inclusão do Ministério Público como interveniente nos atos definidos no dispositivo é 
rigorosamente ociosa e só serve para estabelecer confusão desnecessária. As relações de interesses 
dos índios são conduzidas pelos órgãos próprios da União. E aquelas outras relações postas sob a 
proteção do órgão jurisdicional do Estado têm interveniência obrigatória do Ministério Público, uma 
vez que os índios são civilmente incapazes e criminalmente inimputáveis. Logo a inclusão do 
Ministério Público constitui tautologia constitucional, que o nobre Relator certamente deixou passar 
por equivoco involuntário. Assim, é a emenda para corrigir essa distorção. 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:22247 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: § 2o. do Art. 302 do Substitutivo do Relator. Suprima-se o § 2o. do Artigo 302. 
Justificativa: 
   Cabe ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar todos os atos do Poder Executivo, inclusive da 
Administração indireta, conforme dispõe o inciso X, do Art. 77, do próprio substitutivo. Então, essa 
prerrogativa que o § 2º do Art. 302 pretende deferir ao Congresso constitui apenas um pleonasmo 
constitucional, com efeitos negativos na aplicação prática da norma. Justifica-se, assim, portanto, a 
apresentação da presente emenda. 
Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do § 2o. do Art. 302. A opção pela manutenção do dispositivo, 
conforme consta do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, deve-se à necessidade de 
conceder tratamento especial às terras ocupadas pelos índios, uma vez que elas representam a 
garantia da sobrevivência física e cultural das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22363 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ERALDO TINOCO (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Dispositivo emendado: Art. 232, parágrafo único; Art. 302, § 2o.  
a) Suprima-se o parágrafo único do artigo 232.  
b) Suprima-se, no § 2o. do artigo 302 as palavras "destes e" colocadas antes da expressão "do 
Congresso Nacional...". 
Justificativa: 
   As riquezas do subsolo são propriedades da União, que não pode ter limitações para a utilização 
dessas riquezas, principalmente quando se trata de minerais estratégicos. 
   Ficar na dependência de autorização das comunidades indígenas para exploração dessas riquezas 
seria limitar a soberania nacional, o que é inadmissível. 
Parecer:   
   Somos pela supressão do Parágrafo Único do art. 232, tendo em vista que o caput do artigo já 
estabelece que lei ordinária deverá regular as condições específicas para o aproveitamento dos 
potenciais de energia hidráulica e dos recursos e jazidas minerais em faixa de fronteira e em terras 
indígenas. Por essa razão torna-se dispensável a manutenção do Parágrafo Único, pelo que somos 
pela aprovação do item a da emenda.  
No que se refere ao item b, estamos de acordo com supressão sugerida, desde que seja 
acrescentada a cláusula "ouvidas as comunidades afetadas", tal como consta do texto do Segundo 
Substitutivo. No nosso entendimento, essa adição e necessária, com vistos a garantir as condições 
particulares em que se deve dar a exploração de bens minerais em terras indígenas, visando a 
assegurar a preservação ética e cultural dos índios. Desta forma, somos pela rejeição à proposição 
do item b).  
Assim, somos pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:22461 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Dispositivo Emendado: § 2o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 2o. do Art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ................................  
..................................................  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização dos índios e obriga à destinação de percentual sobre os resultados da lavra em  
benefício das comunidades indígenas e o do meio-ambiente, na forma da lei". 
Justificativa: 
   Entre as competências exclusivas do Congresso Nacional se acha a de fiscalizar os atos do Poder 
Executivo, conforme dispõe o Art. 77, inciso X, do próprio Substitutivo. Além disso, conferir-se ao 
Congresso Nacional a competência autorizativa, em matéria alcançada óbvia do Executivo, 
corresponde a uma aberração tão grande quanto atribuir-se ao Executivo competência para elaborar 
leis. No caso, mais grave é a situação porque o Substitutivo congestionou as prerrogativas do Poder 
Legislativo, ao disciplinar e atribuir suas funções, do que resultará a impossibilidade material de 
atender a tantas atividades. A emenda, portanto, tem também esse propósito, isto é, descongestionar 
o Poder Legislativo. 
Parecer:   
   Apresenta a Emenda redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, fixando que a exploração 
das riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada mediante autorização dos 
índios, assegurada a destinação de percentual sobre os resultados da lavra, na forma do texto 
original.  
Preferimos, todavia, redação que, à nossa compreensão, assegura o acesso aos bens minerais 
existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, as condições particulares segundo as quais tal 
exploração deve-se efetuar, com o objetivo de garantir os direitos das populações indígenas.  
Assim, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:22463 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NILSON GIBSON (PMDB/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Art. 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o. do art. 302 a seguinte redação;  
"Art. 302 - ................................  
..................................................  
§ 1o. - Os atos que envolvam os interesses das comunidades indígenas terão a participação de  
órgão federal próprio, sob pena de nulidade". 
Justificativa: 
   Pretende-se com a presente emenda conferir maior articulação, organicidade e teor jurídico ao texto 
constitucional. A exclusão do dispositivo da expressão Ministério Público atende a essas 
conveniências, uma vez que, no relacionamento dos índios com a sociedade, intervêm os órgãos 
próprios da Administração Federal. E, nos conflitos postos sub judice, são eles representados 
obrigatoriamente pelo Ministério Público, uma vez que, como os menores, os índios não possuem 
capacidade civil, logo a referência feita pelo Art. 302, § 1º, ao Ministério Público é absolutamente 
ociosa, daí justifica-se a apresentação desta emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
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entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22481 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARCONDES GADELHA (PFL/PB) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 2o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 2o. do Artigo 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ................................  
............................................  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização dos índios e obriga à destinação de percentual sobre os resultados da lavra em  
benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei". 
Justificativa: 
   Não cabe ao Congresso Nacional, conforme a definição de suas funções institucionais inscritas nos 
Art. 76 e 77, competência autorizativa. Cabe-lhe prerrogativas de controle e fiscalização, conforme as 
normas mundialmente em vigor nas democracias representativas. Junta-se a essa impropriedade, o 
fato de que o inciso X, do Art. 77 do Substitutivo confere ao Congresso Nacional competência 
exclusiva para fiscalizar e controlar os atos do Executivo. Conferir ao Congresso competência 
autorizativa é tão aberrante quanto atribuir ao Poder Executivo competência para elaborar as leis. A 
emenda não só se justifica, como é indispensável para manter o equilíbrio dos poderes, dentro do 
princípio universal da harmonia e independência dos órgãos estruturais do Estado. 
Parecer:   
   Apresenta a Emenda redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, fixando que a exploração 
das riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada mediante autorização dos 
índios, assegurada a destinação de percentual sobre os resultados da lavra, na forma do texto 
original.  
Preferimos, todavia, redação que, à nossa compreensão, assegura o acesso aos bens minerais 
existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, as condições particulares segundo as quais tal 
exploração deve-se efetuar, com o objetivo de garantir os direitos das populações indígenas.  
Assim, somos pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:22490 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 302  
Suprima-se do Art. 302, o termo "permanentemente". 
Justificativa: 
   A Lei Maior exige redação sem ambiguidade. O termo permanentemente pode ensejar 
interpretações conflitantes sobre as terras e o tamanho das terras de posse imemorial dos índios; 
pode ser interpretado como sendo dos índios só a terra onde estão fixados, possibilitando a 
expropriação de áreas onde circulam periodicamente. 
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Parecer:   
   A sugestão não merece acolhimento. O termo "permanentemente" não enseja, absolutamente, 
interpretações conflitantes sobre as terras onde os índios vivem e praticam seu sistema de vida, 
crenças e tradições.  
O termo "permanentemente" quer dizer constantemente, continuamente,, ininterruptamente, ou seja, 
terras onde os índios se acham constantemente, continuamente, etc.  
Por tais razões, deixamos de acolher a emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22491 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 302 § 2o.  
Dê-se a seguinte redação ao § 2o. do Art. 302.  
Art. 302. ..................................  
§ 1o. ......................................  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetuada pela União,  
com autorização da comunidade envolvida e do Congresso Nacional, obriga a destinação de  
percentual sobre os resultados da lavra, em benefício das comunidades indígenas e do meio  
ambiente, na forma da lei. 
Justificativa: 
   Uma vez que empresas particulares, mesmo racionais, investindo na mineração em áreas 
indígenas, acabarão executando o genocídio. Com esta Emenda, estaremos resguardando a 
sobrevivência das Nações Indígenas. 
Parecer:   
   A Emenda propõe nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302, dispondo que a exploração de 
riquezas minerais em terras indígenas é privilégio da União, mediante autorização da comunidade 
envolvida e do Congresso Nacional.  
Preferimos, entretanto, redação que, no nosso entendimento, assegura o necessário acesso aos 
bens minerais porventura existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, as condições 
particulares segundo as quais tal exploração deve-se efetuar, com o objetivo de preservar a 
identidade étnica e cultural das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22492 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 303 § 1o.:  
Art. 303 - ..................................  
§ 1o. - São terras dos índios as já demarcadas e as por demarcar, onde se acham  
localizadas em habitação e onde circulam periodicamente dentro de suas características  
culturais, segundo seus usos, costumes e tradições. 
Justificativa: 
   Não podemos deixar dúvidas que possibilitem a redução de áreas que ainda restam aos índios, 
para que não se conclua o genocídio. 
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Parecer:   
   A redação proposta não inova nem beneficia o texto, tornando-o confuso, sem clareza e 
objetividade.  
Ficamos com o texto original que não deixa margem para interpretações jurídicas dúbias ou 
contraditórias.  
Pelo exposto, deixou de ser aceita a sugestão.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22867 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON WEDEKIN (PMDB/SC) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 303 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Art. 303 - As terras habitadas pelos silvícolas, inclusive aquelas necessárias à  
respectiva manutenção, permanecem inalienáveis, assegurado aos mesmos o direito de posse  
permanente e o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e do subsolo. 
Justificativa: 
   A constituição atual deve pautar-se pelos ideais de justiça social, deve conter um elenco de normas 
que protejam de modo especial aqueles que menos condições têm de se defender. 
   A presente emenda vem ao encontro desse ideal norteador, visa a proteger do extermínio os 
elementos formadores da nossa estima que mais têm sofrido as consequências da supremacia de um 
dos estratos sociais. 
   Nossa consciência não mais nos permite assistir passivamente ao extermínio gradativo e constante 
que sofrem, e que os reduziu de 6 milhões, à época do descobrimento, a apenas cerca de 220 mil. 
   Ao fazer constar na nova Carta esta medida, estar-se á adicionado um elemento importante para a 
consolidação da democracia plena, em que todos devem ser respeitados em seus direitos. 
Parecer:   
   A Emenda sugere alteração na redação do Art. 303. Por considerarmos que na forma original como 
está redigido o princípio em epígrafe há maior clareza e precisão, optamos pela manutenção do 
dispositivo constante do Anteprojeto da Comissão de Sistematização. Somos pela rejeição. 
       
   EMENDA:23424 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTONIO UENO (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Dispositivo Emendado: Incluir no dispositivo "dos índios" (Cap. VIII), Título IX, do Projeto de  
Constituição/Substitutivo do Relator, onde couber:  
Art. As terras permanentemente ocupadas pelos índios, são destinadas a sua posse, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, das utilidades nele existentes e dos cursos  
fluviais, ressalvando o direito de navegação.  
§ 1o. - São terras permanentemente ocupadas pelos índios, aquelas que desde tempos imemoriais  
estão em sua posse e uso, necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,  
costumes e tradições.  
§ 2o. - As áreas permanentemente ocupadas pelos índios, serão demarcadas em prazo fixado em  
Lei Ordinária, através de processo regular administrativo, onde se permitirá o acesso e  
discussão por parte dos Estados membros e dos proprietários lindeiros que demonstrem legítimo 
interesse;  
§ 3o. - São nulos e de nenhum efeito atos de qualquer natureza que tenham por objetivo o  
domínio, posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras permanentemente ocupadas pelos 
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índios, ressalvada a indenização devida aos adquirentes de boa-fé, por compra feita ao Poder Público 
ou sucessores, relativamente às áreas ainda não demarcadas quando da alienação.  
§ 4o. - Fica ressalvada a União o direito de desapropriar áreas necessárias a manutenção da  
cultura, usos e tradições indígenas, bem como a preservação do meio ambiente, mediante justa 
indenização. 
Justificativa: 
   Não há dúvida, que a Constituição deve prever a proteção das terras indígenas, de modo que, 
sejam preservados os costumes, a cultura e a forma de vida dos silvícolas. Entretanto, o que se nota 
é que tal como posta a matéria no projeto, existe evidente risco de através de tais dispositivos ser 
alcançados a abolição da propriedade privada em nosso País. Historicamente, sabemos, que todo o 
território nacional, e mesmo o de todas as américas, estiveram, algum tempo na posse do índio e, 
uma regra constitucional desse porte, levaria, sem limites no tempo, a devolução de todo o território 
às nações indígenas. 
   Mesmo no texto da Constituição em vigor esse problema já trazia sérias apreensões, valendo ser 
lida, a propósito as palavras do Ministro Cordeiro Guerra. 
   Para que se evite o choque com o Artigo 153, § 22 da Constituição Federal, que assegura a 
propriedade privada, o Código Civil que assegura a posse, toda essa legislação tem de ser 
interpretada e analisada com muito cuidado. 
   Isso tudo poderá aumentar a série interminável de demanda ajuizadas contra a União Federal e a 
Funai, a maior parte delas em tramitação no Supremo Tribunal Federal, por competência originária, 
em face do litigio que se estabelece com os Estados membros. 
   Comentários na Imprensa a respeito do assunto. 
   Demagogia com o Índio Brasileiro 
   Os contribuintes talvez não saibam que as reservas indígenas no Brasil, segundo estudos do 
Professor Mário da Silva Pinto, totalizam 763.574 Km², para uma população indígena de cem mil 
assistidos pela Funai e talvez vinte mil arredios, isso é mais que toda a área agricultada do País (550 
mil Km²), e significa que a área per capita reservada ao indígena é mais de 1.200 vezes maior do que 
a que corresponde ao cidadão brasileiro. Para efeito de contraste, nota-se que nos Estados Unidos 
as reservas são de 40 mil Km² para 797.301 índios, ou seja, a população indígena é sete vezes maior 
e as reservas apenas 5% da área brasileira. 
   Trata-se de exagero do Estado paternalista, para gaudio de antropólogos e sociólogos, que adoram 
preservar museus antropológicos. O que deveria ser feito é permitir a exploração mineral em minas 
subterrâneas (excluindo os garimpos poluidores), que não descaracterizam o meio ambiente, por 
meio de acordos com os chefes indígenas, que receberiam o dízimo do proprietário do solo e uma 
parcela do imposto sobre minérios, com sua sobrevivência garantida, as tribos poderiam melhorar, 
preservar seus ritos e culturas, pois não há evidência científica de que a inanição e mendicância 
sejam condições de pureza cultural.   
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão de um conjunto de normas no Capítulo VIII ("Dos Índios"), do Título 
VIII. Tal conjunto contempla, com orientação diversa, a matéria enfocada no artigo 303 e seus 
parágrafos.  
A nosso ver, o objeto das preocupações alinhadas na Justificação da Emenda não se efetivará, uma 
vez que é suficientemente precisa a definição de "terras de posse imemorial onde se acham 
permanentemente localizados os índios". Dessa forma, somos de opinião que a matéria está 
considerada adequadamente nos dispositivos do texto original, motivo por que decidimo-nos por sua 
permanência.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24043 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 2o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
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Dê-se ao § 2o. do Art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ................................  
............................................  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização dos órgãos do Poder Público concedentes e obriga à destinação de percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma 
da lei." 
Justificativa: 
   Não se inclui entre as competências do Congresso Nacional praticar atos típicos e indelegáveis do 
Poder Executivo, conforme dispõem os Art. 76 e 77 do próprio Substitutivo, cabem-lhe as faculdades 
controladoras e fiscalizadoras. Daí, a presente emenda pretende exclui-lo da competência para 
autorizar lavras de recurso minerais em terras indígenas e mantê-lo competente para controlar e 
fiscalizar os atos relacionados com essas atividades. Deixar ao Congresso essa competência é algo 
tão absurdo como conferir ao Executivo capacidade para elaborar as leis. Assim, está plenamente 
justificada a presente emenda. 
Parecer:   
   Sugere a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302, com o objetivo de estabelecer que 
a exploração das riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada mediante 
autorização dos órgãos do Poder Público concedente, assegurada a destinação de percentual dos 
resultados da lavra, na forma do texto original.  
Decidimo-nos, entretanto, pela redação constante do Segundo Substitutivo, visto ser, à nossa 
compreensão, a que mais adequadamente preserva os interesses nacionais e os direitos das 
populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24044 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o. do Art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ................................  
............................................  
§ 1o. - Os atos que envolvam os interesses das comunidades indígenas terão participação  
obrigatória de órgão federal próprio, sob penas de nulidade". 
Justificativa: 
Cabe aos órgãos próprios da união intervirem obrigatoriamente em todos os atos de compromisso, 
positivo ou negativo, pactuados pelos índios. Tal situação decorre da incapacidade civil dos silvícolas 
e de sua inimputabilidade criminal. Também em decorrência dessa incapacidade, intervém o 
Ministério Público obrigatoriamente nas questões judiciais de interesse dos índios. Logo, não há 
razão alguma que possa justificar essa tautologia constitucional, colocando-se o Ministério Público 
como interveniente em situações em que ele já o é. A presente emenda pretende corrigir essa 
distorção, imperdoável no texto constitucional. 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24049 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   Dê-se ao "caput" do Artigo 302 do  
Substitutivo Inicial do Relator a seguinte redação:  
"Art. 302. Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam, a preservação de sua  
organização social, seus usos e costumes, línguas, crenças e tradições competindo à União a 
proteção desses bens, por meio de órgão específico." 
Justificativa: 
Com efeito, o texto aqui proposto é mais sintético e claro, evitando o subjetivismo e as ambiguidades 
mantidas no Substitutivo, como por exemplo, os conceitos de “direitos originários” e de “posse 
imemorial”. 
Parecer:   
   A redação proposta para o "caput" do Art. 302 está correta. Entretanto, a redação original guarda 
coerência com todas as disposições do Capítulo VIII do Substitutivo, que constitui um todo 
homogêneo, não deixando qualquer, margem para interpretações jurídicas dúbias ou contraditórias.  
Por tais razões, a emenda deixa de ser acolhida.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:24050 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o, do Artigo 302, do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o, do Substitutivo do Relator redação com o teor que segue:  
"Art. 302 - ................................  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória, sob penas de nulidade, da respectiva comunidade indígena e de órgãos federal próprio." 
Justificativa: 
Assim, exige o legítimo interesse indígena. A sua própria participação, juntamente com o órgão 
federal específico, nos atos que lhe digam respeito.  
Ao Ministério Público caberá a defesa da legalidade do ato, com atribuição primária, que lhe é 
deferido pelo Artigo 178, do Substitutivo, e especificamente, aos interesses das populações 
indígenas, como ordena o inciso IV, do Artigo 180, ainda do mesmo Substitutivo.  
A permanecer a participação do Ministério Público em lugar da comunidade indígena, corresponderá 
a decretar, de forma permanente, a prevalência da burocracia em detrimento aos interesses do índio 
em matéria de seu interesse.  
Por isso, impõe o acatamento desta emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24052 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEIRA (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 77 do Substitutivo do Relator.  
Acrescente-se ao Art. 77 do Substitutivo o seguinte inciso, onde couber:  
- fiscalizar os atos de concessão de lavra de recursos minerais em terras indígenas". 
Justificativa: 
A deferição de competência ao Congresso Nacional para fiscalizar os atos da presente emenda 
apresenta-se indispensável para garantir a legitimidade das operações que envolvam interesses 
fundamentais da Nação. Esta preocupação deverá ser tanto maior quando esses atos se referem a 
operações em terras indígenas.  
Parecer:   
   Atribuir-se ao Congresso Nacional a competência de fiscalizar os atos de concessão da lavra de 
recursos minerais em terras indígenas seria o estabelecimento de policiamento, pelo Legislativo, de 
seus próprios atos, já que, a teor do disposto no parágrafo 2o. do art. 302, compete ao Congresso 
Nacional "autorizar" os atos previstos na emenda. 
    
   EMENDA:24186 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA AO PROJETO DE  
CONSTITUIÇÃO - Substitutivo do Relator -  
Substituir do art. 302, § 2o. a seguinte expressão:  
Onde se lê "letras indígenas" leia-se "terras ocupadas pelos índios" 
Justificativa: 
É preciso esclarecer que as terras estejam ocupadas pelos índios. A expressão terras indígenas é 
muito ampla e causará problemas.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva a substituição da expressão "terras indígenas", constante do parágrafo 2o. do 
artigo 302, por "terras ocupadas pelos índios".  
A preocupação demonstrada na Justificativa da Emenda parece-nos contornada, dada a existência 
de dispositivo que reconhece aos índios seus "direitos originários sobre as terras de posse imemorial 
onde se achem permanentemente localizados" (artigo 261) e de norma definindo com precisão o 
conceito de "terras de posse imemorial" (artigo 262, § 1o.).  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:24187 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
- Substitutivo do Relator -  
Suprimir a expressão "destes" do § 2o. do art. 302. 
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Justificativa: 
Basta a autorização do Congresso Nacional para autorizar a “exploração das riquezas minerais em 
terras indígenas”. Deve-se a prescindir a autorização dos índios, creio!  
Parecer:   
   Sugere a Emenda a supressão da expressão "destes", constante do parágrafo 2o. do Artigo 302, 
retirando, assim, a obrigatoriedade de a exploração das riquezas minerais em terras indígenas 
somente poder ser efetivada mediante autorização dos próprios índios.  
A redação proposta no texto do Segundo Substitutivo, aperfeiçoando a anterior, parece-nos enfocar 
adequadamente a matéria. A nosso ver, o artigo 261, parágrafo 2o., garante o acesso aos bens 
minerais existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, assegura os direitos das populações 
indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24189 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA AO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO  
- Substitutivo do Relator -  
Suprimir o § 1o. do artigo 302 
Justificativa: 
Pretendo dar aos índios liberdade. É preciso ver o índio como se vê qualquer brasileiro nato e aí sim 
estabelecer seus direitos e obrigações. Já é tempo de se dar ao índio o direito de ir e vir e mais plena 
capacidade jurídica.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 1o. do Art. 302. A sugestão do nobre Constituinte não foi 
acolhida por entendermos ser de fundamental importância manter no Substitutivo, o princípio que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da participação de órgão federal próprio e do Ministério Público em 
atos que envolvam interesses das comunidades indígenas, significando a garantia da defesa dos 
direitos daquelas populações.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24348 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PRISCO VIANA (PMDB/BA) 
Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o, do Artigo 302, do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o, do Artigo 302, do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:  
"Art. 302 - ................................  
............................................  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória destas e de órgão federal próprio, sob pena de nulidade. 
Justificativa: 
Para que dois órgãos Federais a tutelar o índio? 
Que se adote a presente emenda para, em lugar da intervenção do Ministério Público, que será 
desnecessária, visto já intervir órgão federal próprio, eleger-se a intervenção, juntamente este órgão 
federal próprio, a comunidade indígena diretamente interessada.  
Remove-se, assim uma intervenção de caráter meramente burocrático por outra que envolve 
pronunciamento do próprio interessado direto no ato. 
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Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24352 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Acrescente-se ao art. 77 do substitutivo inicial do Relator o seguinte item, renumerados os 
subsequentes:  
"Art. 77. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:  
XVI - Examinar os atos de autorização e de concessão de lavra em terras ocupadas por índios." 
Justificativa: 
A Emenda ora proposta objetiva atribuir ao Congresso Nacional, de forma expressa, a função de 
fiscalizar a ação da Administração relativamente aos atos de autorização e de concessão de lavra em 
terras ocupadas por índios. Não se pode o Congresso Nacional transformar-se em órgão 
“autorizador” de exploração dos recursos naturais nesse setor. Seria investir o órgão do poder 
legislativo em funções tipicamente administrativas, quebrando o princípio da especialização de 
atividades, ínsito na teoria da “separação dos poderes”. Adota-se aqui a mesma solução encontrada 
no setor das Comunicações e consubstanciada no item XV do Art. 77. 
Parecer:   
   A atribuição de competência ao congresso nacional para "examinar" os atos de autorização e de 
concessão de lavra em terras ocupadas por índios é inócua e conflita com o disposto no parágrafo 2o 
do art. 302 inócua em razão de competência genérica do Legislativo para fiscalizar os atos do 
Executivo.  
Conflitante porque, ao propor a inclusão de mais uma matéria no rol de competências do congresso 
Nacional, não determina qualquer modificação no referido art. 302. De qualquer forma, poder-se-ia 
proceder, por subemenda, ao deslocamento de competência sugerido, mas, in casu, a intervenção do 
Legislativo nos parece ser de fundamental importância ante a relevância do assunto para os 
interesses nacionais, inclusive quanto à nossa soberania. 
    
   EMENDA:24373 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROBERTO AUGUSTO (PTB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Arts. 232 e 233 e seus parágrafos; § 2o. do Art. 295 e § 2o. do Art. 302.  
Substitua-se os Artigos e parágrafos acima mencionados pelo de redação seguinte:  
"Art. (233) A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem bom o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Governo Federal, na forma da lei, e  
não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.  
§ 1o. No interesse nacional, a lei regulará as condições específicas quando essas atividades  
se desenvolverem em faixa de fronteira ou em terras indígenas.  
§ 2o. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida, na forma especificada em lei." 
Justificativa: 
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As disposições constantes dos artigos e parágrafos que se pretende substituir com a presente 
proposta encerram, em seu bojo, princípios que tornam praticamente inviável o desenvolvimento do 
setor mineral brasileiro. Tal fato é inadmissível, particularmente se considerarmos a grande formação 
geológica favorável que o BRASIL abriga em seu Território e a crescente importância estratégica dos 
bens minerais no desenvolvimento sócio econômico das nações. O Produto Mineral Brasileiro – que 
hoje representa cerca de 4% do PIB -, é reconhecidamente baixo em relação à potencialidade do 
País. É evidente, também, a escassez de capital nacional disponível para aumentá-lo, em proporções 
mais aceleradas. Verifica-se, ainda, ser conhecidamente insuficiente a capacidade de o País vir a 
gerar as divisas necessárias para fazer frente aos seus compromissos financeiros internacionais e à 
importação dos bens vitais para o seu desenvolvimento.  
Neste contexto, os fundamentos da atividade minerária necessitam ser convenientemente abordados 
no texto constitucional, de forma a irradiar estímulos para o seu desenvolvimento, em proveito dos 
interesses globais do País. Neste sentido, temos que considerar que, por dependermos, ainda 
fortemente, do subsolo alheio, os bens minerais representam o mais oneroso item da nossa pauta de 
importação. Concomitantemente, é, nas riquezas do nosso subsolo, que reside o mais promissor item 
de exportação do País. 
Desta forma, a presente proposta tem como objetivo único propiciar a necessária orientação 
constitucional para o desenvolvimento deste importante setor, em contraposição às restrições que ora 
se lhe apresentam. 
Parecer:   
   A fórmula adotada pelo Substitutivo parece-nos mais apropriada para regular a matéria.  
Pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:24460 APROVADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Modifique-se o artigo 302, § 2o. do projeto, que passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 302 ..................................  
............................................  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional, ouvida as comunidades indígenas interessadas, e obriga à  
destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das mesmas comunidades e do  
meio-ambiente, na forma de lei." 
Justificativa: 
A dupla autorização (das comunidades indígenas e do Congresso Nacional) prevista na redação que 
se pretende modificar, é virtualmente conflituosa, não se sabendo qual das posições, se contrarias, 
prevaleceria. Além do mais, o Congresso deve assumir tanto a perspectiva das necessidades do 
país, quanto a sensibilidade para a defesa, in casu, das populações indígenas. Para isto é legitimado. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda modificação do parágrafo 2o. do artigo 302, de forma a ficar estabelecido que a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas está condicionada à autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades interessadas, e obriga à destinação de percentual da lavra em 
benefício dessas comunidades e do meio-ambiente.  
Com efeito, a redação proposta parece-nos a mais adequada, razão por que, com pequenas 
modificações quanto à forma, a proposição da Emenda foi por nós acolhida.  
Pela aprovação. 
    
 
   EMENDA:24591 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 238  

 

Autor:   
   LUIZ SOYER (PMDB/GO) 
Texto:   
   Dê-se ao artigo 302 e § 1o. transformado em § único, suprimido o § 2o. a seguinte redação:  
"Art. 302 - A União protegerá as terras, instituições, bens e saúde dos índios, promovendo-lhes a 
educação, que implicará no aprendizado das línguas materna e portuguesa preservadas as 
identidades étnica e cultural das populações indígenas.  
§ único - A Política Indigenista será executada por órgão próprio da administração  
federal, orientado por um Conselho Indigenista, composto paritariamente por índios, representantes  
da União e entidades civis interessados". 
Justificativa: 
Procuramos dar outra redação e nova forma à política indigenista. Fica claro que o Conselho 
Indigenista não dirige, mas apenas orienta os órgãos diferenciados de proteção ao índio, que não 
podem sofrer injunções administrativas de um colegiado, necessariamente heterogêneo.  
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão dos §§ 1o. e 2o. do Art. 302 e a inclusão de parágrafo único que 
versa sobre política indigenista.  
A sugestão não foi acatada por entendermos que a redação do caput do Art. 302 e seus parágrafos, 
conforme consta do Anteprojeto do relator da Comissão de Sistematização, é mais clara e precisa do 
que aquela proposta na Emenda em análise.  
Consideramos ainda que a política indigenista deve ser matéria a ser tratada pela legislação 
ordinária.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24666 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o., do Art. 302, do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o., do Substitutivo do relator, a seguinte redação:  
"Art. 302 - ................................  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão participação  
obrigatória, sob pena de nulidade, da respectiva comunidade e de órgão federal próprio." 
Justificativa: 
Retira-se da participação o Ministério Público em tais atos, tendo em visto, o que lhe é deferido de 
forma genérica pelo artigo 178, e especificamente, pelo inciso IV, do artigo 180, ambos do 
Substitutivo do Relator.  
Estas as razões que justificam a presente emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24667 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO ASSAD (PFL/MG) 
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Texto:   
   EMENDA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 302 § 2o., do Substitutivo do Relator.  
Suprima-se do Substitutivo do Relator o § 2o., do Artigo 302. 
Justificativa: 
Por desnecessárias: 

a) A autorização das populações indígenas à União para conceder autorizações ou concessões 
da lavra em suas terras, visto que já há dispositivos prescrevendo a participação delas nos 
atos que forem expedidos, e  

b) A competência do Congresso Nacional para a prática de atos que intrinsicamente são de 
outro Poder, que não o Legislativo, como é o caso do Executivo, torna-se desnecessário o 
dispositivo emendado, recomendada, por isso a sua supressão.  

Parecer:   
   A emenda propõe a supressão do § 2o. do Art. 302. A opção pela manutenção do dispositivo, 
conforme consta do Anteprojeto da Comissão de Sistematização, deve-se à necessidade de 
conceder tratamento especial às terras ocupadas pelos índios, uma vez que elas representam a 
garantia da sobrevivência física e cultural das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24908 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   PAULO MARQUES (PFL/PE) 
Texto:   
   Substituam-se os arts. 302 a 305 do Substitutivo do Relator por um só artigo, remunerando-se os 
demais, com a seguinte redação:  
"Art. 302 - As terras habitadas pelos índios são inalienáveis, cabendo-lhes a sua posse  
permanente e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos naturais e de todas as utilidades  
nelas existentes.  
§ 1o. - Declaram-se a nulidade e a extinção dos efeitos de atos jurídicos de qualquer natureza  
que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelo silvícolas.  
§ 2o. - A nulidade e extinção de que trata este artigo não dão direito aos ocupantes a  
qualquer ação ou indenização contra a União ou os índios." 
Justificativa: 
Trata-se de garantir a eficácia do art. 198 da Constituição em vigor, resultando de três proposições do 
então Presidente da FUNAI, em 1969, trabalhadas pelos juristas Pedro Aleixo e Carlos Medeiros.  
Esse artigo informou, juntamente com a Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho, 
toda a atual legislação das comunidades indígenas, sua sobrevivência e das suas instituições, sua 
propriedade, seus ritos e costumes, garantida, inclusive, a educação bilíngue. Para isso, não 
precisamos de nenhuma ajuda intelectual dos antropólogos austríacos.  
Parecer:   
   A sugestão não pode ser acolhida pelas seguintes razões:  
a) houve evolução na conquista dos direitos indígenas. A aceitação da proposta implicaria em 
retrocesso social imperdoável.  
b) como ficariam questões como: órgãos que cuidariam dos interesses indígenas? Exploração das 
riquezas minerais em terras indígenas? Seria permitida a remoção de grupos indígenas? Como 
ficariam os índios em elevado estágio de aculturação que não habitam áreas indígenas? Além, de 
outras importantes questões.  
Em outras palavras, a aceitação da presente emenda retrocederia a antes da Constituição de 1946, 
impedindo praticamente qualquer evolução ou conquista de direitos por parte das populações 
indígenas.  
Por tais razões, a emenda deixou de ser acolhida.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:25618 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Substitua-se, no art. 302, caput, a palavra "permanentemente" por "habitualmente". 
Justificativa: 
Os índios são nômades, por gentileza. Assim, parece ser mais técnico falar-se em habitualidade. 
Parecer:   
   O vocábulo "habitualmente" indica repetição frequente de um ato, uso ou costume, maneira usual 
de ser.  
No texto, o vocábulo "permanentemente" quer dizer, constantemente, continuamente, 
ininterruptamente, isto é, terras onde os índios estão constantemente, continuamente, 
ininterruptamente, permanentemente.  
Não vislumbramos qualquer melhoria na mudança proposta, razão pela qual deixamos de acolher a 
emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26087 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ GERALDO (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 302 e seus parágrafos do Substitutivo do Relator.  
Passa a ter a redação abaixo o Art. 302 e seus §§, com a supressão dos artigos 303 e seus  
parágrafos, 304 e 305, nos termos do Artigo 23, § 2o., do Regimento Interno.  
"Art. 302 - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam e à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção  
desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma  
da lei." 
Justificativa: 
A presente emenda objetiva organizar de forma racional a tutela dos direitos indígenas, 
compatibilizando-a com a exploração de riquezas minerais nas terras que ocupam. De um lado, cria-
se a intervenção obrigatória de órgão federal próprio como forma de impedir quaisquer riscos de 
violação aos diversos indígenas e, de outro lado, suprimem-se disposições controvertidas, destinadas 
e, de outro lado, suprimem-se disposições controvertidas, destinadas a gerar perplexidade na 
aplicação do preceito constitucional. Trocou-se a expressão “direitos originários” do caput do Art. 302, 
de difícil interpretação e, portanto, de aplicação por outras de evidente eficácia, por serem claras e 
objetivas.  
Assim justificada em essência, invoca-se, também, em favor da presente emenda o beneplácito do 
Art. 23, § 2º do Regimento Interno, quanto à supressão dos artigos 303 e seus parágrafos, 304 e 305, 
do mesmo Substitutivo do Relator. 
Parecer:   
   A Emenda apresentada propõe alteração redacional do Art. 302 e §§ 1o. e 2o. e, ainda, a 
supressão do Art. 303 e §§, do Art. 304 e 305.  
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Considerando que objetivo dos dispositivos constitucionais que compõem o Capítulo VIII - Título IX - 
é dar efetiva garantia de proteção aos direitos indígenas, optamos pela manutenção da redação 
original constante do Anteprojeto da Comissão de Sistematização. Somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:26089 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO DORNELLES (PFL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 302 e seus parágrafos do Substitutivo do Relator.  
Dê-se a redação abaixo do Artigo 302 e seus §§, com a supressão dos artigos 303 e seus §§, 304  
e 305, nos termos do Art. 23, § 2o, do Regimento Interno.  
"Art. 302 - Os índios têm direito ao uso e a posse das terras que ocupam e à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma  
da lei." 
Justificativa: 
As garantias instituídas na presente emenda, entre as quais se destaca a obrigatória interveniência 
de órgão federal próprio e específico, a fim de impedir quaisquer lesões aos interesses das 
comunidades indígenas, atende aos pressupostos de tutela integral dos direitos dos índios e 
assegura a exploração mineral nas terras que ocupam, sem ferir esses direitos.  
Ao invés de expressões inócuas, como “direitos originários”, de impossível aplicação prática, a 
emenda utiliza temos consistentes, a fim de explicitar e garantir os direitos indígenas, com uma 
redação insusceptível de gerar controvérsias. Por serem tautológicos, propugna-se pela supressão 
dos Artigos 303 e seus parágrafos, 304 e 305, nos termos do Art. 23, § 2º, do Regimento Interno. 
Parecer:   
   A redação que a emenda propõe para o art. 302 e seus dois parágrafos não pode ser acolhida 
pelas seguintes razões:  
a) a redação do "caput" nada inova, sendo, em nosso entendimento, mais escorreita a redação 
original;  
b) a participação do Ministério Público nos atos que envolvam interesses das comunidades indígenas 
é indispensável. A redação oferecida para o § 1o. retira essa participação;  
c) a redação oferecida para o parágrafo 2o., retira a obrigatoriedade de autorização das populações 
indígenas envolvidas e do Congresso Nacional para a exploração das riquezas minerais porventura 
existentes em terras indígenas.  
Sem tal exigência, qualquer grupo privado, nacional ou estrangeiro, poderia explorar essas riquezas, 
acabando de vez com a tranquilidade tão necessária à vida do índio.  
Por tais razões, a emenda não foi acolhida.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26141 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Suprima-se do Substitutivo Inicial do Relator o parágrafo 1o. do Artigo 302, pelo qual "os atos  
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que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação obrigatória de órgão 
federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade". 
Justificativa: 
Esse dispositivo é simples redundância. A Constituição já prevê a proteção dos índios, de suas terras 
e de sua cultura, por meio de um órgão federal específico. Quanto ao Ministério Público, já consta, no 
artigo 180, IV, a competência da instituição para “defender, judicial e extrajudicialmente, os direitos e 
interesses das populações indígenas, quanto às terras que ocupam, seu patrimônio material e 
imaterial, e promover a responsabilidade dos ofensores”. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a supressão do § 1o. do Art. 302. A sugestão do nobre Constituinte não foi 
acolhida por entendermos ser de fundamental importância manter no Substitutivo, o princípio que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da participação de órgão federal próprio e do Ministério Público em 
atos que envolvam interesses das comunidades indígenas, significando a garantia da defesa dos 
direitos daquelas populações.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26142 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao parágrafo 2o., do Artigo 302 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:  
Artigo 302 - ................................  
............................................  
§ 2o. - É de competência exclusiva do Congresso Nacional examinar os atos de concessão e  
de autorização de lavra em terras ocupadas por índios; a participação nos resultados da lavra  
nessas terras será destinada, na forma da lei, para benefício das populações indígenas e proteção  
do meio-ambiente. 
Justificativa: 
A emenda ora proposta objetiva os seguintes aprimoramentos: 
1º) suprime a referência à “autorização dos índios” para exploração das riquezas minerais em terras 
por eles ocupadas, pois essa norma já está consagrada no parágrafo único do artigo 232 do 
Substitutivo; 
2º) transforma a função do Congresso Nacional de “autorizador” da exploração dos recursos minerais 
em terras ocupadas por indígenas (que exige do Poder Legislativo o exercício de funções 
administrativas em quebra do princípio da “separação dos poderes”), para fiscalizador da ação da 
Administração, conferindo-lhe, à semelhança exclusiva para examinar os atos de autorização e de 
concessões de lavra em terras ocupadas por índios; 
3º) aperfeiçoa a redação para destinar a participação nos resultados da lavra em terras ocupadas 
pelos índios, na forma da lei, para benefício dessas populações e para proteção do maio ambiente.  
Parecer:   
   A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, dispondo ser da 
competência exclusiva do Congresso Nacional examinar os atos de concessão e de autorização de 
lavra em terras indígenas e assegurando a destinação de parte dos resultados da lavra para benefício 
dos índios e do meio-ambiente.  
Optamos, porém, pela redação contemplada no texto do Segundo Substitutivo, por ser a que, a nosso 
ver, da maneira mais adequada garante os interesses nacionais e assegura os direitos dos índios.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26273 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 302 e seus §§ do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao Artigo 302 e seus parágrafos a redação abaixo, com a supressão dos Artigos 303 e  
seus §§, 304 e 305, nos termos do Art. 23, § 2o. do Regimento Interno.  
"Art. 302 - Os índios têm direito ao uso e à posse das terras que ocupam e à preservação de sua  
organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção  
desses bens, por meio de órgão próprio.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas obriga à destinação de percentual  
nos resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma  
da lei." 
Justificativa: 
A intervenção obrigatória de órgão federal específico em todos os atos que interessam às 
comunidades indígenas resolve, da forma mais eficiente e concreta possível, a difícil questão da 
tutela dos direitos dos índios e da inevitável exploração de riquezas minerais nas terras que ocupam, 
conforme o interesse nacional.  
Substituiu-se a expressão “direitos originários” do caput do Art. 302 por outras mais consistentes, no 
que diz respeito à proteção real dos direitos e interesses das comunidades indígenas.  
A supressão dos Artigos 303, 304 e 305 tornou-se imperiosa, nos termos do Art. 23, § 2º, do 
Regimento Interno. 
Parecer:   
   A redação que a emenda propõe para o art. 302 e seus dois parágrafos não pode ser acolhida 
pelas seguintes razões:  
a) a redação do "caput" nada inova, sendo, em nosso entendimento, mais escorreita a redação 
original;  
b) a redação proposta para o parágrafo 1o. é a mesma do Substitutivo do Relator;  
c) a redação oferecida para o parágrafo 2o., retira a obrigatoriedade de autorização das populações 
indígenas envolvidas e do Congresso Nacional para a exploração das riquezas minerais porventura 
existentes em terras indígenas.  
Sem tal exigência, qualquer grupo privado, nacional ou estrangeiro, poderia explorar essas riquezas, 
acabando de vez com a tranquilidade tão necessária à vida do índio.  
Por tais razões, a emenda não foi acolhida.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:26275 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHRISTOVAM CHIARADIA (PFL/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 2o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 2o. do Art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ........................ 
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada ouvida a  
comunidade indígena interessada e com autorização dos órgãos do Poder Público competentes,  
assegurada à destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades  
indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei." 
Justificativa: 
Não se inclui entre as competências do Congresso Nacional praticar atos típicos e indelegáveis do 
Poder Executivo, conforme dispõe os Arts. 76 e 77 do próprio Substitutivo. Cabem-lhe as faculdades 
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controladoras e fiscalizadoras. Daí a presente emenda pretende excluí-lo da competência para 
autorizar lavras de recursos minerais em terras indígenas e mantê-lo competente para controlar e 
fiscalizar os aos relacionados com essas atividades. Deixar ao Congresso essa competência é algo 
tão absurdo como conferir ao Executivo capacidade para elaborar as leis. Assim, está plenamente 
justificada a persente emenda.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302, com o objetivo de dispor que a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada com a autorização 
do órgão competente do Poder Público, ouvida a comunidade interessada, assegurada a destinação 
de percentual do resultado da lavra, na forma do texto original.  
Decidimo-nos, todavia, pela redação constante do Segundo Substitutivo visto ser a que, à nossa 
compreensão, mais adequadamente preserva os interesses nacionais e os direitos das populações 
indígenas.  
Pela rejeição. 
    
    
   EMENDA:26321 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   TÍTULO IX  
CAPÍTULO VIII DOS ÍNDIOS  
Altere-se o parágrafo 2o. do artigo 302 que deverá ter a seguinte redação:  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com a  
autorização do Congresso Nacional, desde que não prejudique as comunidades indígenas ali  
estabelecidas e obriga à destinação de percentual sobre os resultados da lavra e em benefício das  
Comunidades Indígenas e do meio ambiente na forma da lei. 
Justificativa: 
Ainda que a prática nos leva a acreditar que as comunidades indígenas não obstarão a exploração 
mineral em suas terras, o manuseio delas por entidades interessadas na obstrução poderá provocar 
um entrave.  
O ideal seria que fosse dado ao índio o mesmo tratamento dispensado aos demais nacionais.  
Parecer:   
   A Emenda objetiva a alteração do parágrafo 2o. do artigo 302, estabelecendo que a exploração de 
riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada com a autorização do Congresso 
Nacional, desde que não prejudique as comunidades ali estabelecidas.  
Propomos no Segundo Substitutivo redação que, no nosso entendimento, assegura o acesso aos 
bens minerais existentes nas terras dos índios e, igualmente, as condições particulares segundo as 
quais deve-se efetuar tal exploração, visando a preservar a identidade étnica e cultural das 
populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:27178 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Acrescentem-se, ao art. 303, os parágrafos 4o. e 5o.:  
§ 4o. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos  
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silvícolas.  
§ 5o. A nulidade e a extinção de que tratam o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a  
qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio." 
Justificativa: 
Trata-se de mera repetição de dispositivos que constam do texto da vigente Constituição, nos §§ 1º e 
2° do seu art. 198. 
A inserção de tais normas, no corpo da Constituição a advir, faz-se indispensável em razão do perigo 
a que ficarão expostas as populações indígenas, com a interpretação que poderão extrair, de sua 
simples exclusão do texto constitucional, os Tribunais incumbidos de decidir as questões atinentes às 
terras habitadas imemorialmente por silvícolas. 
É que a despeito de serem redundantemente explícitas aquelas disposições hoje constantes do texto 
constitucional, ainda assim não têm sido acatadas na sua inteireza, na aplicação recebida no âmbito 
do Poder Judiciário, o qual se mostrou sensível a alegações de existência de propriedade privada, na 
invasão de terras indígenas, ainda que comprovada a sua natureza de habitat imemorial de silvícolas: 
“O Sr. Ministro Cordeiro Guerra: 
Sr. Presidente, estou de acordo com o eminente Relator, mas desejo explicitar a minha apreensão, 
em face do art. 198, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. Creio que esses artigos ainda darão muito 
trabalho, porque, a serem interpretados na sua literalidade, teriam estabelecido o confisco da 
propriedade privada deste País, nas zonas rurais, bastando que a autoridade administrativa dissesse 
que as terras foram, algum dia, ocupadas por silvícolas. 
Ora, nós somos um País de imigração, um País continental, em que o homem civilizado abre 
caminho para a criação de seu império. Isto se fez sempre, através da História, à custa do aborígene, 
não só no Brasil, como na América do Norte, na Austrália, na África, na Sibéria, em qualquer parte do 
mundo. 
Isto entra em choque, evidentemente, com o art. 153, § 22, da Constituição Federal, que assegura a 
propriedade privada. De modo que toda essa legislação tem de ser interpretada com muito cuidado. 
............................................................................................................................................. 
De modo que, na espécie – há, evidente, vários problemas bem ressaltados pelo eminente Relator – 
entendo que o possuidor legitimado por títulos recebidos do Estado, em priscas eras, não pode ser 
espoliado do fruto do seu trabalho sem indenização. ”  
(voto do Ministro Cordeiro Guerra, do Supremo Tribunal Federal, no MS nº 20.234 – MG, in RTJ 
99/68) 
Teme-se que, expungidas da Constituição, tais normas, possa ser entendido que passam a surtir 
efeitos jurídicos os atos “que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras 
habitadas pelos silvícolas”, em detrimento dos direitos das populações indígenas.  
Mantendo-se, na nova Constituição, pelo menos a proteção que já vinha sendo conferida, contra os 
ocupantes de terras efetivamente habitadas imemorialmente pelos silvícolas, evitar-se-á conclusões 
que findem por frustrar o próprio espírito do constituinte. 
Parecer:   
   As terras ocupadas pelos índios, após sua demarcação, constituem bens inalienáveis e 
imprescritíveis da União.  
O § 1o. do art. 302 dispõe: "Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a 
participação obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade".  
Por fim, todo o Capítulo VIII do novo Projeto de Constituição, constitui avanço social dos direitos 
indígenas no Brasil, não deixando margem a interpretações jurídicas dúbias sobre a defesa desses 
direitos, os quais poderão ser defendidos também pelos próprios índios, suas comunidades e 
organizações, na forma do art. 304.  
É interessante salientar que, pelo § 2o. do Art. 302, a exploração das riquezas minerais em terras 
indígenas só pode ser efetuada com autorização do Congresso Nacional.  
Pelo exposto, deixou de ser aceita a emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27269 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMNDADO: Artigo 303  
Dê-se ao artigo 303 do Substitutivo do Relator, ao projeto de Constituição, a seguinte redação:  
"Art. 303 - As terras de posse dos índios são aquelas onde eles se achem permanentemente  
localizados, cabendo-lhes o uso das riquezas naturais nelas existentes, na forma da lei.  
§ 1o. - São terras de posse dos índios aquelas onde eles se acham permanentemente  
localizados e destinadas à sua habitação efetiva, às suas atividades produtivas e necessárias à sua  
preservação cultural, na forma da lei.  
§ 2o. - As terras referidas neste Capítulo são bens integrantes do patrimônio da União,  
cabendo a esta demarcá-las.  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofes naturais ou similares e de interesse nacional, ficando garantido o seu  
retorno quando ao risco estiver eliminado ou o interesse nacional não mais existir." 
Justificativa: 
Os índios brasileiros, antes de tudo, são brasileiros, submetidos ao conjunto de normas regentes e 
aplicáveis a todo o tecido social. As terras de sua posse hão de ser por eles utilizáveis, 
preferencialmente, mas sempre guardando o princípio da isonomia e dos interesses nacionais 
relevantes. 
Parecer:   
   A Emenda sugere redações alternativas às do "caput" do artigo 303 e de seus parágrafos.  
Em nosso entendimento, as redações originais garantem de forma adequada os direitos dos índios 
sobre as terras onde se achem permanentemente localizados, razão por que não acolhemos a 
proposição da Emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27270 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MAX ROSENMANN (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
Dispositivo emendado: Artigo 302, "caput" e seu § 2o.  
Dêem-se ao "caput" do artigo 302, e ao seu § 2o, do Substitutivo do Relator, ao projeto de  
Constituição, as seguintes redações:  
"Art. 302 - São reconhecidos aos índios de direito de posse sobre as terras onde se acham  
permanentemente localizados, bem assim os relativos à sua organização social, seus usos e  
costumes, línguas, crenças e tradições, no que não conflitem com o ordenamento jurídico nacional,  
competindo à União a proteção desses bens, na forma da lei.  
§ 1o. - ......................... 
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais, em terras cuja posse seja de comunidades  
indígenas, será efetivada mediante outorga das licenças exigíveis, destinando-se um percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício daquelas comunidades, na forma que vier a ser disposto 
em lei." 
Justificativa: 
O que se deve buscar no texto constitucional é a assimilação e a integração dos índios à comunidade 
brasileira. O respeito e o resguardo de suas peculiaridades éticas são objetivos que se circunscrevem 
aos interesses nacionais, não podendo a Lei Maior distingui-los como um agrupamento social diverso 
da Nação. 
O mesmo se diga quanto a exploração mineral, que não pode ser adstrita aos interesses específicos 
dos continentes indígenas. As riquezas nacionais devem ser submetidas, apenas, ao critério do 
aproveitamento que melhor interesse ao bem comum, determinado pelas autoridades competentes e 
na forma da lei. A redação proposta, desde logo, contudo, concede aos indígenas uma participação 
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nos resultados da lavra, o que lhes trará, diretamente, o reflexo dos benefícios que a exploração 
mineral apresenta a toda a Nação.  
Parecer:   
   A redação do art. 302 e seus dois parágrafos em nada conflitam com o ordenamento jurídico 
nacional, bem como não atribui às populações indígenas tratamento de agrupamento social diverso 
da nação. Ao índio é deferido, sim, tratamento de não emancipado exceto para aquele com elevado 
estágio de aculturação que não habite terras indígenas.  
Tais razões exigem cuidados especiais, por parte do legislador, na proteção que devem merecer 
estas populações não emancipadas, notadamente na defesa e proteção das riquezas minerais 
porventura existentes em suas terras, contra a voraz cobiça de grupos nacionais e internacionais que 
delas querem se apoderar.  
Destarte, em nosso entendimento, a redação dos textos citados não merece reparos, razão pela qual 
deixamos de acatar a emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27520 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modificar o parágrafo 3o., do Artigo 303, ficando assim redigido:  
Artigo 303 - ............................... 
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo no caso de  
epidemia, catástrofe da natureza, ou no interesse da soberania nacional, ficando garantido o retorno  
quando cessarem as causas do afastamento. 
Justificativa: 
Explicitar melhor no texto constitucional, tão importante assunto.  
Parecer:   
   O texto proposto não inova e nem beneficia a redação original.  
Ficamos, destarte, com o atual texto do parágrafo 3o. do art. 303, notadamente pela clareza e 
objetividade que o caracteriza.  
Por tais razões, deixamos de acolher a sugestão.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27521 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EZIO FERREIRA (PFL/AM) 
Texto:   
   Modificar a redação do parágrafo 2o., do Artigo 302, ficando assim explicitado:  
Artigo 302 - ........................... 
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas depende de autorização do  
Congresso Nacional, da anuência das populações atingidas e da participação destas no trabalho e  
no resultado econômico e financeiro, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
Explicitar melhor as garantias necessárias à proteção das populações indígenas, inclusive quanto a 
atividade econômica.  
Parecer:   
   A Emenda visa à modificação do parágrafo 2o. do artigo 302, de maneira a ser estabelecido que a 
exploração das riquezas mineiras em terras indígenas depende da autorização do Congresso 
Nacional, da anuência das populações atingidas e de sua participação no trabalho e no resultado da 
lavra.  
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Preferimos a redação constante do Segundo Substitutivo por ser a que, no nosso entendimento, mais 
adequadamente preserva os interesses nacionais e os das populações indígenas autóctones.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27673 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 3o., art. 303  
Suprima-se a expressão "... e de interesse da soberania nacional", constante do § 3o. do art.  
303 do substitutivo. 
Justificativa: 
A expressão que pretendemos suprimir permitir interceptações vagas e genéricas que possam servir 
de pretexto para a remoção de populações indígenas das terras que ocupam.  
Parecer:   
   A expressão da proposta não pode ser suprimida do texto do parágrafo 3o. do Art. 303, porquanto 
poderão surgir motivos supervenientes de interesse da soberania nacional que torne necessária a 
remoção das populações indígenas das terras que ocupam.  
Podemos citar como exemplo de tais motivos o caso de revolução interna, o caso de guerra externa e 
outro que pudessem afetar a segurança e a integridade dos índios.  
Destarte a expressão que se pretende suprimir não objetiva permitir interpretações dúbias, vagas ou 
genéricas para servir de pretextos a possíveis remoções.  
Pelo exposto, deixou de ser acatada a Emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27674 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADOS: arts. 302, 303 e § 1o.  
do art. 303.  
Substitua-se a expressão "... de posse imemorial", constante no "caput" do art. 302 e 303  
e no § 1o. do art. 303, pela expressão "... que ocupam". 
Justificativa: 
Consideramos que a expressão “terras ocupadas pelos índios” é mais precisa e definida que a de 
“terras de posse imemorial”, utilizada no substitutivo do nobre relator. 
Parecer:   
   A expressão "de posse imemorial" não prejudica o texto constitucional. A redação do Capítulo VIII 
do Projeto de Constituição constitui um texto harmonioso e coerente que não deixa margem para 
dúvidas, em sua interpretação jurídica.  
Destarte, não vislumbramos razões que justifiquem a substituição proposta.  
Por tais razões, deixamos de acatar a proposta.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:27675 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 302, § 2o.  
Dê-se ao § 4o. do art. 302 do substitutivo a seguinte redação:  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada, como  
privilégio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas  
conhecidas e suficientes para o consumo interno, e exploráveis, em outras partes do território  
brasileiro, após a autorização das populações indígenas envolvidas e do Congresso Nacional e  
obriga à destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades  
indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei. 
Justificativa: 
A formulação proposta tem como objetivo garantir que a exploração mineral nas terras indígenas só 
seja feita em caso de extrema necessidade nacional, após autorização expressa das populações 
indígena e do Congresso Nacional e garantindo aos indígenas um percentual sobre os resultados da 
lavra explorada.  
Parecer:   
   Postula a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302. De acordo com a redação 
proposta, a exploração das riquezas minerais existentes em terras indígenas é privilégio da União, 
devendo-se dar após autorização das populações envolvidas e do Congresso Nacional, no caso de o 
exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas, suficientes, e exploráveis em outras 
partes do território brasileiro.  
No nosso entendimento, a redação constante do Segundo Substitutivo é a mais apropriada, desde 
que assegura o acesso aos bens materiais existentes nas terras indígenas e estabelece as condições 
segundo as quais tal exploração deve-se dar, visando a preservar a identidade étnica e cultural das 
populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:28336 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se nova redação ao art. 302 - Capítulo VII  
Art. 302 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras de posse onde  
se acham permanentemente localizados sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças e tradições, competindo a União a proteção desses bens. 
Justificativa: 
Suprimimos o termo “imemorial” por acharmos que os nossos índios não estão avançando em 
territórios alheios, muito pelo contrário.  
Não são “grileiros” sua cultura não permite tal ação.  
Parecer:   
   As terras ocupadas pelos índios serão todas convenientemente demarcadas e estas áreas não 
deixarão qualquer margem de dúvida.  
Os índios terão a posse permanente dessas terras e nelas sua habitação efetiva, onde exercerão 
suas atividades produtivas, sua preservação cultural, consoante seus usos, costumes e tradições, 
como sempre ocorreu.  
Destarte, a hipótese formulada na emenda jamais poderá ocorrer, razão pela qual deixamos de 
acatá-la.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28337 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   KOYU IHA (PMDB/SP) 
Texto:   
   Suprima-se a expressão "imemorial" do art. 303 "caput" e do § 1o. 
Justificativa: 
Suprimimos a expressão “imemorial” por acharmos que os nossos índios não estão avançando em 
territórios alheios, muito pelo contrário. 
Não são “grileiros” sua cultura não permite tal ação.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda a supressão da expressão "imemorial", constante do caput do artigo 303 e de 
seu parágrafo 1o.  
Em nosso entendimento, é imprescindível manter a expressão mencionada, com o objetivo de 
oferecer a necessária precisão ao direito que está sendo assegurado aos índios sobre suas terras.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28376 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FARABULINI JÚNIOR (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Projeto de Constituição Substitutivo do Relator  
No "caput" do Art. 302, suprimir a expressão: "competindo à União a proteção desses bens" 
Justificativa: 
Na verdade, defendo ponto de vista segundo o qual o índio precisa ser independente. O paternalismo 
serviu até agora para prejudicá-lo. Não há dúvida que o índio queira ser livre, autônomo e isso só se 
consegue dando-lhe espaço e fixando responsabilidades. 
Parecer:   
   O estágio de aculturação do índio brasileiro ainda não permite sua emancipação. É tema que, 
reconhecemos, deve merecer intenso debate no futuro.  
No art. 305 já estamos sugerindo tratamento diferenciado aos índios com elevado estágio de 
aculturação e que não habitem em terras indígenas.  
Por outro lado, as terras indígenas são bens inalienáveis e imprescritíveis da União, razão pela qual 
deve caber a ela a proteção desses bens.  
Por tais razões, deixamos de acolher a sugestão.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28637 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   AUREO MELLO (PMDB/AM) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 302 e Parágrafos do Substitutivo do Relator, ao Projeto de Constituição, da Comissão 
de Sistematização, a seguinte redação:  
"Art. 302 - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento de energia  
hidráulica em terras indígenas somente poderão ser desenvolvidas, como privilégio da União, no caso  
de exigir o interesse nacional.  
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§ 1o. - A pesquisa, lavra e exploração de minérios e o aproveitamento dos potenciais de  
energia hidráulica, de que trata este artigo, dependem de autorização da população indígena da  
área em exploração e da aprovação do Congresso Nacional;  
§ 2o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento de energia em terras  
de índios aculturados, definidos por critério do órgão competente, bem como do assentimento das  
respectivas populações indígenas e de aprovação do Congresso Nacional, poderão ser realizadas 
por empresas estatais e ou, em casos excepcionais, por empresas privadas nacionais;  
§ 3o. - A exploração de riquezas minerais, em terras indígenas, obriga à destinação de  
percentuais do valor dos resultados operacionais à população indígena da área em exploração e 
ainda a programas da política indigenista e de proteção do meio ambiente, conforme lei ordinária e 
sob a fiscalização do Congresso Nacional;  
§ 4o. - Aos índios são permitidos a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras;  
§ 5o. - As áreas indígenas pretendidas para atividades de mineração deverão ser previamente  
demarcadas pelo poder público. 
Justificativa: 
Historicamente, o confronto das comunidades indígenas com a sociedade envolvente capitalista, tem 
levado prejuízos ou até mesmo à execução dos índios. Esse processo acompanhado pelo contínuo 
declínio das populações indígenas, somente passou a ser interrompido quando os índios começaram 
a gerar recursos dentro de suas reservas, como verificado, por exemplo, nos Estados Unidos e na 
Austrália. O índio primitivo, que tem todas as suas necessidades atendidas pela natureza, com a qual 
vive em perfeito equilíbrio, quando passa a ser aculturado tem o nível básico de necessidade 
visivelmente aumentado, eis que necessita de ferramentas, motores de popa, geradores, rádios, e 
toda uma sequência de bens de nossa sociedade de consumo, Nesse ponto, sem recursos advindos 
do aproveitamento racional de sua reserva ou área indígena, o índio aculturado não consegue 
competir com a sociedade envolvente. Um dos processos mais factíveis para a geração de recursos 
está no aproveitamento dos recursos minerais, sendo notório que essa atividade, ao contrário da 
agricultura extensiva, preserva quase que a totalidade da cobertura florestal apenas desmatamentos 
em áreas limitadas. Certamente que a extração mineral em áreas indígenas deve ser disciplinada por 
legislação específica que proteja ao máximo os interesses indígenas, a exemplo do que ocorre em 
quase todo o mundo e que, no Brasil, está a merecer ordenamento legal.  
A atual redação do artigo 302 do Projeto de Constituição expressa, em seu parágrafo 2º, que a 
pesquisa e lavra mineral, em áreas indígenas, somente seriam possíveis após as aprovações da 
comunidade indígena e do Congresso Nacional. Além disso, somente seria autorizada nos casos de 
minerais inexistentes em outros locais do país. Ora, isso é uma postura que impossibilitaria qualquer 
aproveitamento mineral, pois o Brasil possui, em quantidades variáveis, quase tosos os tipos de 
recursos minerais existentes no mundo. A nova redação proposta para esse parágrafo do Artigo 302 
estabelece, portanto, a supressão do trecho referente à caracterização de tipo de minério carente no 
país.  
É ainda proposta a inclusão de outro parágrafo (n° 5), estabelecendo a obrigatoriedade prévia da 
demarcação das terras indígenas como condicionante da atividade de pesquisa e lavra mineral.  
O parágrafo, estabelecendo os direitos da União realizar os levantamentos geológicos básicos em 
áreas indígenas, foi suprimido por julgado redundante, pois o próprio texto do Artigo 302 admite 
intrinsicamente esse privilegio da União. 
Parecer:   
   A redação proposta para o art. 302 e seus parágrafos está em grande parte atendida nas 
disposições do Capítulo VIII do Substitutivo do Relator, a saber:  
a) no § 2o. do art. 302, a exploração de riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetuada 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as populações indígenas envolvidas;  
b) quem explorará tais riquezas? Evidentemente, é quem for autorizado, seja empresa estatal ou 
empresa privada;  
c) a destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas 
e do meio-ambiente está prevista no § 2o. do art. 302;  
d) a demarcação das terras indígenas ainda são demarcadas, segundo o art. 39 das Disposições 
Transitórias, será efetuada no prazo máximo de cinco anos, contados da promulgação da 
Constituição.  
Com estas e outras disposições do Capítulo citado, os direitos indígenas acham-se sobejamente 
garantidos, razão pela qual deixamos de acolher a emenda.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:28794 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 302 § 2o., TÍTULO IX,  
CAPÍTULO VIII  
Substitua-se o § 2o. do art. 302 do Título IX, Capítulo VIII, Dos Índios, por:  
"§ 2o. É de exclusiva competência dos índios a exploração das riquezas minerais nas terras 
indígenas. 
Justificativa: 
O princípio de inviolabilidade das terras indígenas deve ser assegurado na Constituição. 
Parecer:   
   Visa a Emenda à substituição da redação do parágrafo 2o. do artigo 302, de maneira a tornar 
competência exclusiva dos índios a exploração de riquezas minerais em suas terras.  
Preferimos, todavia, redação que, no nosso entendimento, assegura o necessário acesso aos bens 
minerais porventura existentes nas terras do índios e, ao mesmo tempo, as condições particulares 
segundo as quais tal exploração deve-se efetuar, com o objetivo de preservar a identidade étnica e 
cultural das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:28802 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALFREDO CAMPOS (PMDB/MG) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
1) Dê-se ao parágrafo único do art. 232 a seguinte redação:  
"Art. 232. ..................................  
Parágrafo único. A autorização ou concessão, pela União, para exploração dos recursos minerais  
em terras indígenas dependerá sempre de anuência do Congresso Nacional."  
2) Dê-se ao § 2o. do art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302. ..................................  
............................................  
§ 2o. A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional e obriga à destinação de percentual sobre os resultados da  
lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma da lei." 
Justificativa: 
Consideramos não só dispensável, como incoerente, a previsão e autorização das populações 
indígenas para a exploração das riquezas minerais em suas terras.  
Dispensável porque já há a previsão de autorização do Congresso Nacional, Poder Legislativo da 
União que é a tutora dos silvícolas.  
Incoerente porque se os indígenas são incapazes e tutelados pela União como poderão autorizar 
esse ato? 
Visando à correção desses equívocos oferecemos a presente Emenda.  
Parecer:   
   Somos pela simples supressão do Parágrafo Único do art. 232, tendo em vista que o caput do 
artigo já estabelece que lei ordinária deverá regular as condições específicas para o aproveitamento 
dos potenciais de energia hidráulica e dos recursos e jazidas minerais em faixa de fronteira e em 
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terras indígenas. Por essa razão torna-se dispensável a manutenção do Parágrafo Único, pelo que 
somos pela rejeição da emenda da modificativa nº 1 proposta.  
No que diz respeito à sugestão de redação alternativa ao parágrafo 2º do artigo 302, estamos de 
acordo com a supressão da obrigatoriedade de autorização dos índios para a efetuação de 
exploração mineral em suas terras, conquanto consideramos imprescindível acrescentar a cláusula 
"ouvidas as comunidades afetadas", tal como proposto no Substitutivo. A nosso ver, a adição é 
necessária, com vistas a garantir as condições particulares segundo as quais deve-se efetivar a 
exploração de bens minerais em terras indígenas, visando a assegurar a preservação ética e cultural 
dos índios.  
Assim, somos pela rejeição. 
 
    
   EMENDA:28947 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO SANTANA (PCB/BA) 
Texto:   
   Emenda destinada a unificar a matéria do art. 232 que se encontra repetida no art. 232 e adequar  
o parágrafo único sobre mineração em terras indígenas ao disposto no art. 302 § 2o.  
Art. 232 passará a ter a seguinte redação:  
Art. 232. A exploração e o aproveitamento das jazidas, minas e dos potenciais de energia  
hidráulica dependem de autorização ou concessão federal, na forma da lei, que somente poderão ser  
concedidas a brasileiros e a sociedades nacionais, por tempo determinado, renováveis no interesse  
nacional e não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.  
Parágrafo único - A pesquisa, a lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica em terras indígenas obedecerão o disposto no art. 302, § 2o.  
desta Constituição. 
Justificativa: 
O texto encontra-se disperso entre os arts. 232 e 233 e agora unificou-se.  
O art. 233, ora suprimido, passará entretanto, a ter nova redação proposta em emenda anexa. 
Parecer:   
   A emenda foi rejeitada porque optou-se por não determinar que forma tomariam as concessões ou 
autorizações - se por tempo determinado ou não - e por não limitar excessivamente os critérios para 
concessão. Além disso, retirou-se o dispositivo do parágrafo único que regulava a mineração em 
terras indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:29475 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar a redação do parágrafo 2o., do Artigo 302, ficando assim explicitado:  
Artigo 302 - ...............................  
...........................................  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas depende de autorização do  
Congresso Nacional, da anuência das populações atingidas e da participação destas no trabalho e  
no resultado econômico e financeiro, conforme dispuser a lei. 
Justificativa: 
Explicitar-se melhor as garantias necessárias à proteção das populações indígenas, inclusive quanto 
a atividade econômica.  
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Parecer:   
   A Emenda postula modificação do parágrafo 2o. do artigo 302, de maneira a ficar estabelecido que 
a exploração de riquezas minerais em terras indígenas depende da autorização do Congresso 
Nacional, da anuência das populações atingidas e de sua participação no trabalho e no resultado da 
lavra.  
Preferimos a redação constante do Segundo Substitutivo por ser a que, no nosso entendimento, mais 
adequadamente preserva os interesse nacionais e os das populações indígenas autóctones.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:29476 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL/PE) 
Texto:   
   Modificar o parágrafo 3o., do Artigo 303, ficando assim redigido:  
Artigo 303 - ...............................  
...........................................  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo no caso de  
epidemia, catástrofe da natureza, ou no interesse da soberania nacional, ficando garantido o retorno  
quando cessarem as causas do afastamento. 
Justificativa: 
Explicitar melhor no texto constitucional, tão importante assunto. 
Parecer:   
   O texto proposto não inova e nem beneficia a redação original.  
Ficamos, destarte, com o atual texto do parágrafo 3o. do art. 303, notadamente pela clareza e 
objetividade que o caracteriza.  
Por tais razões, deixamos de acolher a sugestão.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:29936 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ TINOCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Artigo 302, § 2o.  
O parágrafo 2o. do artigo 302 do Projeto de Constituição passa a ter a seguinte redação:  
Artigo 302 - ............................... 
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional ouvido o órgão da Administração Federal próprio de assistência 
ao índio e obriga a destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das 
comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei. 
Justificativa: 
De acordo com o artigo 305, do Projeto de Constituição, apenas os que viverem nas reservas 
indígenas terão direito aos benefícios especiais na lei, incluindo aí a proteção especial do órgão da 
Administração Federal responsável pela assistência às populações indígenas representando os 
mesmos perante a sociedade, segundo diz ainda o § 1º do Artigo 302 que trata do assunto. 
Parecer:   
   A Emenda oferece nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302, com o objetivo de dispor que a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada mediante autorização do 
Congresso Nacional, ouvido o órgão público de assistência ao índio, assegurada a destinação de 
percentual dos resultados da lavra, na forma do texto original.  
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Preferimos a redação contemplada no texto do segundo Substitutivo por ser a que, no nosso 
entendimento, de forma mais adequada garante os interesses nacionais e assegura os direitos dos 
índios.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:30065 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   COSTA FERREIRA (PFL/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao Parágrafo 2o., do Artigo 302, do Capítulo VIII, do Título IX, deste Projeto de  
Constituição, a seguinte redação:  
Art. - 302 .........................................  
§ 1o. ..................................................  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais internas indígenas, serão da competência exclusiva  
da União, nos moldes do artigo 32 e seus incisos XI e XIII, desta Constituição, ouvido o Congresso  
Nacional, sendo que um percentual desta, será aplicada em benefício das Comunidades indígenas,  
na forma da lei. 
Justificativa: 
A exploração de riquezas minerais em terras indígenas é uma das competências da União e para que 
isto ocorra deve a iniciativa ser da União, com prévia autorização do Congresso Nacional. 
E dos benefícios, uma parte deste, será repartido em prol dos índios, para sua sobrevivência digna, 
onde haja saúde, educação e até sua profissionalização.  
Nunca ser estas atribuições tuteladas por instituições Internacionais, que estão de olho não em índios 
brasileiros e sim querendo usá-los como trampolim para satisfazer a ganância nas riquezas minerais 
da nossa pátria, além de nos criar sérios incidentes que assim permitirmos, consequências 
desagradáveis para as nossas relações internacionais, visto que, existe até quem defenda ser a 
Amazônia, um patrimônio da humanidade e não do Brasil.  
Parecer:   
   A Emenda oferece nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302, dispondo que a exploração das 
riquezas minerais em terras indígenas é competência exclusiva da União, ouvido o Congresso 
Nacional, assegurada a destinação de percentual dos resultados da lavra em benefício das 
comunidades indígenas.  
Preferimos a redação contemplada no texto do Segundo Substitutivo por ser a que, à nossa 
compreensão, de maneira mais adequada garante os interesses nacionais e assegura os direitos dos 
populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
    
   EMENDA:30194 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 302 do Substitutivo do Relator.  
O Art. 302 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 302. São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras de posse  
imemorial, que estejam incluídas entre os bens da União, desde que efetiva e permanentemente 
estejam por eles habitadas e ocupadas, competindo à União, aos Estados e Municípios a proteção da 
organização social, usos, costumes, línguas, crenças e tradição.  
§ 1o. Os atos que envolvam interesses de grupos indígenas, relacionados com terras, terão a  
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participação obrigatória do órgão próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. A exploração das riquezas minerais em terras efetivamente ocupadas e habitadas por grupo  
de índios só pode ser efetivada com autorização da União, através do Órgão próprio e a participação  
dos resultados da lavra em benefício do grupo envolvido e do meio ambiente obedecerá o que a lei  
dispuser." 
Justificativa: 
A responsabilidade da assistência aos índios deve ser atribuição de todos – União Estados e 
Municípios – e não só da União.  
Os grupos de índios são usufrutuários de terras da União que é a proprietária, sendo inaceitável que 
esta se subordine e dependa da vontade destes.  
Procura-se caracterizar de que se trata de terras efetivamente ocupadas e habitadas por grupos de 
índios.  
Esta emenda constitui valiosa contribuição do Dr. Jurandir Fonseca. 
Parecer:   
   A redação que a emenda propõe para o art. 302 e seus dois parágrafos não pode ser aceita pelas 
razões seguintes:  
a) a redação proposta para o "caput" inclui a expressão "que estejam incluídas entre os bens da 
União, desde que efetiva e permanentemente estejam por eles habitadas e ocupadas, competindo à 
União, aos Estados e Municípios a proteção".  
Ora, é dito no parágrafo 2o. do art. 303, que as terras ocupadas pelos índios são bens inalienáveis e 
imprescritíveis da União. Logo, não há hipótese de que tais terras não pertençam à União;  
b) Os índios, segundo o próprio "caput" do art. 302, estão permanentemente nessas terras e, não 
compete aos Estados nem aos Municípios, proteger a organização social, usos, costumes, etc., das 
populações indígenas;  
c) a redação proposta para o parágrafo 2o. do art. 302 retira à autorização do Congresso Nacional 
para exploração das riquezas minerais em terras indígenas, deixando tal exploração à disposição de 
qualquer interessado.  
Por tais razões, a emenda não foi aceita.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:30267 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SALATIEL CARVALHO (PFL/PE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigos 232 e 233 e seus parágrafos; § 2o. do Artigo 295 e § 2o. do  
Artigo 302.  
Substitua-se os Artigos e parágrafos acima mencionados pelo de redação seguinte:  
"Art. ( ) - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos potenciais  
de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Governo Federal, na forma da lei, e  
não poderão ser transferidas sem prévia anuência do poder concedente.  
§ 1o. - No interesse nacional, a lei regulará as condições específicas quando essas atividades  
se desenvolverem em faixa de fronteira ou em terras indígenas.  
§ 2o. - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida, na forma especificada em lei." 
Justificativa: 
Justificativa ilegível.  
Parecer:   
   Entendemos que as atividades de pesquisa e lavra dos recursos minerais, bem como o 
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica devam ser exercidos somente por empresas 
nacionais. Quanto ao aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida, não 
nos parece necessário e conveniente vinculá-lo ao texto constitucional.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
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   EMENDA:30274 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Dispositivo emendado: § 2o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 2o. do Art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ............................ 
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só poderá ser efetivada com  
autorização dos índios e obriga à destinação de percentual sobre os resultados da lavra, em  
benefício das comunidades indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei." 
Justificativa: 
O dispositivo que se deseja emendar concede ao Congresso Nacional competência para autorizar 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas. Essa competência, todavia, é universalmente 
deferida ao Poder Executivo, nas democracias representativas, pela razão elementar de que ao 
Legislativo cabe “fiscalizar e controlar” os atos do Executivo, tal como o próprio Substitutivo prece no 
inciso X do Art. 77. Manter o ordenamento do Art. 302, § 2º, constitui deformação tão ou mais grave 
do que conferir ao Poder Executivo competência para elaborar leis. A emenda, portanto, corrige essa 
distorção, para garantir a harmonia e independência dos poderes como é da melhor doutrina 
constitucional. 
Parecer:   
   Apresenta a Emenda redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, fixando que a exploração 
das riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada mediante autorização dos 
índios, assegurada a destinação de percentual sobre os resultados da lavra, na forma do texto 
original.  
Preferimos, todavia, redação que, à nossa compreensão, assegura o acesso aos bens minerais 
existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, as condições particulares segundo as quais tal 
exploração deve-se efetuar, com o objetivo de garantir os direitos das populações indígenas.  
Assim, somos pela rejeição. 
   
   EMENDA:30331 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado  
O Art. 303 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 303 - As terras da União de posse imemorial de grupos indígenas e que por eles  
estejam efetiva e permanentemente ocupadas e habitadas, serão destinadas ao seu usufruto e  
desta mesma forma, cabendo-lhes as riquezas da superfície do solo, das utilidades nelas  
existentes e dos recursos fluviais que utilizem." 
Justificativa: 
Indispensável o esclarecimento de que trata de terras efetivamente ocupadas e não apenas por elas 
algum dia transitou algum índio.  
Os recursos do subsolo pertencem ao proprietário da terra, no caso da União, sendo o índio 
usufrutuário.  
Esta emenda constitui valiosa contribuição do Dr. Jurandir Fonseca.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda, redação alternativa à do "caput" do artigo 303, aditando à redação original a 
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cláusula de que as terras de posse de grupos indígenas "estejam efetiva e permanentemente 
ocupadas e habitadas".  
Tal esclarecimento parece-nos inteiramente desnecessário, desde que o parágrafo 1o. do artigo 
objeto da Emenda define com clareza o conceito de "terras de posse imemorial onde se acham 
permanentemente localizados os índios".  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:30683 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva - Capítulo VIII do Título IX.  
Dispositivo Emendado - Dê-se ao Capítulo VIII dos Índios, do Projeto de Constituição a seguinte 
redação:  
"Art. 302. - A sociedade brasileira é pluriétnica e os índios gozarão dos direitos  
especiais previstos neste capítulo, sem prejuízo de outros instituídos por lei.  
§ 1o. - São reconhecidos aos índios a sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
tradições e seus direitos originários sobre as terras que ocupam.  
§ 2o. - Compete à União a proteção às terras, às instituições, às pessoas, aos bens, à saúde e a 
educação dos índios.  
Art. 303. - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, destinadas à sua posse  
permanente, independendo de demarcação, ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo  
das riquezas naturais do solo e do subsolo, das utilidades nelas existentes e dos cursos fluviais,  
assegurado o direito de navegação.  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para caça,  
pesca, extração, coleta, agricultura e outras atividades produtivas e as áreas necessárias à sua  
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à  
preservação do meio ambiente e do seu patrimônio cultural.  
§ 2o. - As terras indígenas são bens da União, inalienáveis, imprescritíveis e  
indisponíveis a qualquer título, vedada outra destinação que não seja a posse e usufruto dos  
próprios índios.  
§ 3o. - Aos índios é permitida a cata, faiscação e garimpagem em suas próprias terras.  
§ 4o. - Excepcionalmente, a pesquisa e lavra de recursos minerais em terras indígenas poderão  
ser feitas apenas pela União, em regime de monopólio, com prévia autorização dos índios que  
as ocupam, quando houver relevante interesse nacional, assim declarado pelo Congresso Nacional  
para cada caso, provada a inexistência de reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno 
da riqueza mineral em questão em outras partes do território brasileiro.  
§ 5o. - Nos casos previstos no parágrafo anterior, o lucro resultante da lavra será  
integralmente revertido aos índios.  
Art. 304. - A União, no prazo de quatro anos, formalizará o reconhecimento e executará a  
demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas, observado o disposto no § 1o. do Art. 303.  
§ 1o. - O disposto no "caput" não exclui, do reconhecimento e da demarcação pela União, as  
terras de índios contatados após o prazo de quatro anos.  
§ 2o. - Ficam vedadas a remoção de grupos indígenas de suas terras e a aplicação de qualquer  
medida que limite seus direitos à posse e ao usufruto exclusivo.  
Art. 305. - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza, ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou  
concessão de terras ocupadas pelos índios.  
§ 1o. - Os atos que possibilitem, autorizem ou constituam invasão de terras indígenas ou  
restrição ilegal a algum dos direitos aqui previstos, caracterizam delito contra o patrimônio  
público da União.  
Art. 306. - Os índios, suas comunidades e organizações, o Ministério Público e o Congresso  
Nacional, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos dos índios.  
Art. 307. - Ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios,  
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judicial e extrajudicialmente, devendo agir de ofício ou mediante provocação.  
§ 1o. - A proteção compreende a pessoa, o patrimônio material e imaterial, o interesse dos  
índios, a preservação e restauração dos seus direitos, a reparação de danos e a promoção de  
responsabilidade dos ofensores.  
§ 2o. - Em toda relação contratual de que puder resultar prejuízo aos direitos dos índios,  
será obrigatória a interveniência do Ministério Público sob pena de nulidade.  
Art. 308. - Compete exclusivamente ao Congresso Nacional legislar sobre as garantias dos  
direitos dos índios. 
Justificativa: 
Na quase totalidade, os preceitos que propomos estão inseridos no Estatuto do Índio, na Convenção 
107 do OIT, de que o Brasil é signatário, na legislação da FUNAI e em proposta popular subscrita por 
milhares de eleitores.  
Entretanto, foi a inclusão do art. 198 no texto da atual Constituição quem defendeu o índio brasileiro 
de um verdadeiro genocídio incruento, pela expulsão de suas terras.  
A legislação ordinária, pode, por outro lado, ser alterada pelas maiorias eventuais assim, os direitos 
indígenas precisam do amparo do texto constitucional.  
Parecer:   
   A emenda, substitutiva, objetiva modificar todas as disposições do Capítulo VIII do Projeto de 
Constituição.  
Para tanto, na proposta estão inseridas disposições do Estatuto do Índio, da Convenção 107 da OIT, 
da legislação da FUNAI, da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e 
Minorias e de outras fontes.  
Destarte, algumas das sugestões já constam nas disposições do Capítulo VIII citado; outras, devem 
ser objeto de lei ordinária; e as demais devem constituir disposições de regulamentos específicos.  
O aludido Capítulo VIII já apresenta um todo harmonioso, onde todas suas disposições são coerentes 
na busca do objetivo comum almejado.  
Impossível, destarte, acatar a emenda substitutiva proposta, após tantos estudos e debates que 
redundaram no Capítulo em questão.  
Por tais razões, deixou de ser aceita a proposta.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31127 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SAULO QUEIRÓZ (PFL/MS) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVO  
O § 2o. do art. 302, do capítulo VIII do Título XI, passa a ter a seguinte redação:  
"Título XI  
Capítulo VIII  
Art. 302 - ................................ 
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em reservas indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional e obriga a destinação de percentual em benefício das  
comunidades indígenas e seu meio ambiente, na forma da lei." 
Justificativa: 
Dadas as peculiaridades que envolvem a exploração de riquezas minerais em terras indígenas, 
apenas ao Congresso Nacional deve competir a avaliação de necessidade de exploração de tais 
riquezas, tendo em vista o interesse nacional. 
O percentual a ser concedido às comunidades será fixado em lei ordinária, obedecidos os mesmos 
critérios do dízimo devido aos superficiários.  
Parecer:   
   A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, dispondo que a exploração 
de riquezas minerais em terras, indígenas somente pode ser efetivada mediante autorização do 
Congresso Nacional, assegurada a destinação de percentual dos resultados da lavra, nos termos do 
texto original.  
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Preferimos, no entanto, redação que, a nosso ver, garante o acesso aos bens minerais existentes em 
terras dos índios e, igualmente, assegura os direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
    
   EMENDA:31391 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa ao art. 302, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 302 - São reconhecidas aos índios os direitos à posse das terras demarcadas pela União  
como suas reservas, a manutenção de sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças e tradições.  
Parágrafo 1o. - Suprimir as palavras "e do Ministério Público"  
Parágrafo 2o. - Suprima-se 
Justificativa: 
Pretende-se redação mais clara e objetiva, escoimando-se objetivos de difícil entendimento e a 
demasiada interferência na vida dos índios. Porque a interferência do Ministério Público, seja se 
prevê a participação do órgão federal competente? 
O assunto do § 3º deverá ser tratado em lei ordinária e não na Constituição. 
Parecer:   
   A redação do artigo que a emenda pretende modificar é demasiadamente clara e não deixa 
qualquer margem a dúvida.  
Na redação que propõe reconhece direitos a terras demarcadas. E as ainda não demarcadas?  
A participação do Ministério Público nos atos que envolvam interesses indígenas objetiva maior 
segurança e proteção a esses interesses, conforme exige o §1o. do Art. 302.  
Suprimir o § 2o. do mesmo artigo é abrir a exploração das riquezas minerais porventura existentes 
em áreas indígenas a todos que a desejarem. Aí sim, acabaria a paz nessas áreas indígenas, 
porquanto a cobiça sobre elas seria incontrolável.  
Por tais razões, a emenda não merece acolhimento.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31392 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Supressiva ao Art. 303, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 303. - Suprima-se  
Parágrafo 1o. - Suprima-se  
Parágrafo 2o. - Suprima-se  
Parágrafo 3o. - Suprima-se 
Justificativa: 
A matéria está contida na emenda do autor do Art. 302. 
Parecer:   
   Sugere a Emenda a supressão do artigo 303 e de seus três parágrafos.  
Decidimo-nos pela manutenção dos citados dispositivos, uma vez que eles dispõem acerca de 
matéria da mais alta relevância para a garantia efetiva do direito das populações indígenas 
brasileiras.  
Pela rejeição. 
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   EMENDA:31776 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CARLOS CHIARELLI (PFL/RS) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 302, § 2o.  
Substitua-se o § 2o. do 302 pelo seguinte:  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em reservas indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional e obriga a destinação de percentual em benefício das  
comunidades indígenas e seu meio ambiente, na forma da lei". 
Justificativa: 
Dadas as peculiaridades que envolvem a exploração de riquezas minerais em terras indígenas, 
apenas ao Congresso Nacional deve competir a avaliação da necessidade de exploração de tais 
riquezas, tendo em vista o interesse nacional. 
O percentual a ser concedido às comunidades será fixado em lei ordinária, obedecidos os mesmos 
critérios do dízimo devido aos superficiários.  
Parecer:   
   A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, dispondo que a exploração 
de riquezas minerais em terras, indígenas somente pode ser efetivada mediante autorização do 
Congresso Nacional, assegurada a destinação de percentual dos resultados da lavra, nos termos do 
texto original.  
Preferimos, no entanto, redação que, a nosso ver, garante o acesso aos bens minerais existentes em 
terras dos índios e, igualmente, assegura os direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:31807 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MANOEL MOREIRA (PMDB/SP) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
O § 2o. do art. 302, do Capítulo VIII do Título IX passa a ter a seguinte redação:  
Título IX  
Capítulo VIII  
Art. 302 ............................... 
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em reservas indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional e obriga destinação de percentual em benefício das  
comunidades indígenas e seu meio ambiente, na forma da lei." 
Justificativa: 
Dadas as peculiaridades que envolvem a exploração de riquezas minerais em terras indígenas, 
apenas ao Congresso Nacional deve competir a avaliação da necessidade de exploração de tais 
riquezas, tendo em vista o interesse nacional. 
O percentual a ser concedido às comunidades será fixado em lei ordinária, obedecidos os mesmos 
critérios do dízimo devido aos superficiários.  
Parecer:   
   A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, dispondo que a exploração 
de riquezas minerais em terras, indígenas somente pode ser efetivada mediante autorização do 
Congresso Nacional, assegurada a destinação de percentual dos resultados da lavra, nos termos do 
texto original.  
Preferimos, no entanto, redação que, a nosso ver, garante o acesso aos bens minerais existentes em 
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terras dos índios e, igualmente, assegura os direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32256 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE VIANNA (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado:  
§ 1o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o. do Art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302 - ............................... 
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio, sob pena de nulidade." 
Justificativa: 
Constitui bis in idem a colocação do Ministério Público, ao lado de órgão federal próprio, como 
entidade interveniente nos atos que envolvem interesses indígenas.  
Ao órgão próprio seguramente caberá exercer proteção sobre os interesses indígenas e ao Ministério 
Público representa-los nas questões judiciais. Ora, como os índios são civilmente incapazes e 
criminalmente inimputáveis, a intervenção do ministério Público é automática e obrigatória, 
independentemente de qualquer ordenamento constitucional. Portanto, a emenda se destina a evitar 
que a Constituição, que deve ser um documento de inigualável inteligência jurídica, consagre um 
pleonasmo injustificável.  
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
      
    
   EMENDA:32638 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Altera a redação do parágrafo 2o. do Art. 302 -  
Art.302 - ............................ 
§ 1o. - ................................ 
§ 2o. - A explosão das riquezas minerais nas terras indígenas deverá ser feita com anuência das  
comunidades indígenas diretamente interessadas, as quais terão direito a participações especiais nos  
resultados da lavra, na forma da Lei. 
Justificativa: 
Em primeiro lugar a palavra autorização coloca os índios novamente com soberania sobre o subsolo 
na medida em que lhe garantem o poder de veto à própria lavra e com isto pode atingir o interesse e 
a própria soberania nacional. Em segundo lugar, achamos que o Congresso não deve assumir a 
função burocrática de conceder autorizações em nome do poder público, tarefa que compete aos 
órgãos técnicos do Poder Executivo, criados para esse fim. Devemos, isto sim, resguardar ao 
Congresso Nacional o poder de cassar concessões do poder público, quaisquer que sejam, no 
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interesse nacional. Esta é, sem dúvida, uma forma de fortalecer a posição do Congresso como 
guardião dos interesses nacionais e do povo, ao invés de colocá-lo como coonestador de ações 
posteriores que venham a ser praticadas pelas concessionárias com a aprovação prévia deste poder. 
Em terceiro lugar, não achamos que este seja o local adequado para se estabelecer 
constitucionalmente encargos específicos para aplicação no meio ambiente, a partir da exploração 
mineral. Sabemos que em alguns casos a mineração tem alto poder poluidor, porém é absolutamente 
verdade que de modo geral essa poluição é física, enquanto que a indústria de transformação desses 
bens, ou seja, a metalurgia e a siderurgia são provocadores de poluições químicas muito mais 
danosas ao meio ambiente. Por essas razões justifica-se esta emenda. 
Parecer:   
   Apresenta a Emenda redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, fixando que a exploração 
das riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada mediante  
autorização dos índios, assegurada a destinação de percentual sobre os resultados da lavra, na 
forma do texto original.  
Preferimos, todavia, redação que, à nossa compreensão, assegura o acesso aos bens minerais 
existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, as condições particulares segundo as quais tal 
exploração deve-se efetuar, com o objetivo de garantir os direitos das populações indígenas.  
Assim, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:32640 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GABRIEL GUERREIRO (PMDB/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: § 1o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o. do Art. 302 a seguinte redação:  
§ 1o.- Os atos que envolvam os interesses das comunidades indígenas terão a participação do  
órgão federal próprio, sob pena de nulidade". 
Justificativa: 
Pretende-se com a presente emenda conferir maior articulação, organicidade e teor jurídico ao texto 
constitucional. A exclusão do dispositivo da expressão Ministério Público atende a essas 
conveniências, uma vez que, no relacionamento dos índios com a sociedade, intervêm os órgãos 
próprios da Administração Federal. E, nos conflitos postos sub judice, são eles representados 
obrigatoriamente pelo Ministério Público, uma vez que, como os menores, os índios não possuem 
capacidade civil. Logo a referência feita pelo Art. 302, §1°, ao Ministério Público é absolutamente 
ociosa, daí justificar-se a apresentação desta emenda. 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32801 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ EGREJA (PTB/SP) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva ao Capítulo VIII do  
Título IX  
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Dos Índios  
Substitua-se o texto constante do capítulo VIII do Título IX do Projeto de Constituição do  
Relator Constituinte Bernardo Cabral, pela seguinte redação:  
Título IX  
Capítulo VIII  
Dos Índios  
Art. 251 - São reconhecidos aos índios os direitos à posse das terras demarcadas pela União  
como suas reservas, a manutenção de sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças e tradições.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio sob pena de nulidade. 
Justificativa: 
Neste trabalho, respeitamos as qualidades inovadores trazidas pela forma espontânea e democrática 
como surgiram os dispositivos contidos no Projeto. Tal como um diamante em bruto, para que elas se 
revelassem em toda a sua força, o texto precisava ser lapidado, retirando-se lhe a massa informe das 
minucias casuísticas, e, muitas vezes, as imperfeições surgidas pela fusão às vezes emotiva de 
matéria prima ideológica.  
No contexto da emenda que apresentamos quase nada acrescemos ao já existente: procuramos 
apenas desbastar a pedra opaca para descobrir-lhe o brilho. 
A presente emenda atende as ponderações sinceras do Senhor Relator. Dá ao texto da constituição 
uma nova consistência: na redação, busca uma maior síntese, relegando as normas programáticas e 
reguladoras às leis complementares ou ordinárias; no mérito, procura o fio filosófico nas raízes 
tradicionais da nossa Sociedade – a liberdade de pessoa, a democracia, a representação do povo 
pela tripartição dos poderes, e uma Ordem Econômica onde o Social e o Econômico se harmonizam 
para a construção de um grande país. 
Acreditamos que na vigência desta nova Constituição, da integração entre o trabalho e o capital 
surgirá um renomado surto de progresso e veremos a população brasileira, progressivamente, 
ascender a níveis de vida mais elevados. 
Parecer:   
   A Emenda propõe a substituição do Capítulo VIII - Título IX - "Dos Índios". A proposta do nobre 
Constituinte foi rejeitada por considerarmos que, na forma como está redigido o Capítulo em epígrafe 
no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, há maior garantia de defesa dos direitos 
das populações indígenas. Opinamos pela rejeição da Emenda Substitutiva. 
 
    
   EMENDA:32842 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PMDB/ES) 
Texto:   
   Emenda Aditiva  
Acrescente-se ao art. 302 o seguinte § 3o. :  
§ 3o. - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos  
silvícolas, sem que os ocupantes tenham direito a qualquer ação ou indenização contra a União e a  
Fundação Nacional do Índio. 
Justificativa: 
Reproduzimos os §§ 1º e 2º do art. 198 da vigente Constituição que reputamos da maior importância 
para a defesa das terras indígenas, cujos direitos são reconhecidos pelo caput mas não integrante 
defendidos.  
Parecer:   
   As terras ocupadas pelos índios, após sua demarcação, constituem bens inalienáveis e 
imprescritíveis da União.  
O § 1o. do art. 302 dispõe: "Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a 
participação obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade".  
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Por fim, todo o Capítulo VIII do novo Projeto de Constituição, constitui avanço social dos direitos 
indígenas no Brasil, não deixando margem a interpretações jurídicas dúbias sobre a defesa desses 
direitos, os quais poderão ser defendidos também pelos próprios índios, suas comunidades e 
organizações, na forma do art. 304.  
É interessante salientar que, pelo § 2o. do Art. 302, a exploração das riquezas minerais em terras 
indígenas só pode ser efetuada com autorização do Congresso Nacional.  
Pelo exposto, deixou de ser aceita a emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32921 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do Art. 302 esta redação:  
Art. 302. São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras onde se acham  
habitualmente localizados, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e 
tradições, competindo à União a proteção desses bens. 
Justificativa: 
Impõe-se a supressão do termo posse imemorial pois ele serviria de pretexto para processos judiciais 
intermináveis, questões de posse e seu tempo, além de outros artifícios que seriam levantados para 
prejudicar as populações indígenas. Se efetivamente queremos proteger os índios, devemos garantir-
lhes os direitos sobre as terras onde se acham habitualmente localizados. Isto será o bastante.  
Parecer:   
   Não vislumbramos a possibilidade de ocorrência da hipótese formulada na emenda. As terras 
habitadas pelos índios serão todas demarcadas e destinar-se-ão a sua posse permanente, onde 
terão sua habitação efetiva, exercerão suas atividades produtivas, sua preservação cultural, 
consoante seus usos, costumes e tradições, como sempre ocorreu.  
A redação das diferentes disposições do Capítulo VIII não deixa margem a qualquer erro de 
interpretação jurídica, razão pela qual deixamos de acolher a sugestão.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32922 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Suprima-se, no caput do Art. 303, a expressão "de posse imemorial". 
Justificativa: 
Já ofereci outras emendas afastando o termo posse imemorial por entender que ele se prestaria, 
apenas e tão somente, a inúmeras pendencias judiciais. Basta dizer-se, pois, terras dos índios. Como 
eles jamais invadem terras de brancos, fica fácil saber o que se vai proteger.  
Parecer:   
   A Emenda sugere que seja suprimida a expressão "de posse imemorial", constante do artigo 303.  
A nosso ver, é imprescindível manter a expressão mencionada, a fim de assegurar a necessária 
precisão ao direito concedido aos índios sobre suas terras.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32923 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Suprima-se o § 1o. do Art. 303 e dê-se ao § 2o. do mesmo artigo esta redação:  
Art. 303 - ........................... 
§ 1o. Suprimido  
§ 2o. As terras habitualmente ocupadas pelos índios são bens inalienáveis e imprescritíveis da  
União, cabendo a esta demarcá-las. 
Justificativa: 
Em outra emenda, já refutei a utilização da expressão posse imemorial por entender que ela somente 
serviria para processos judiciais prolongados e desgastantes. Basta, para a efetiva proteção aos 
índios, dizer-se que a Constituição protege as terras habitualmente ocupadas por eles.  
Parecer:   
   A sugestão não pode ser aceita pelas razões seguintes:  
a) a supressão do parágrafo 1o. do art. 303 implicaria na eliminação do conceito de terras indígenas e 
sua destinação;  
b) a redação que propõe para o parágrafo 2o. do mesmo artigo, introduz o conceito de terras 
habitualmente ocupadas pelos índios. Tais terras são ocupadas permanentemente, constantemente 
pelos índios.  
Destarte, impossível a aceitação da sugestão que não inova, nem beneficia o art. 303 que pretende 
modificar.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32924 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Acrescente-se o seguinte Artigo ao Capítulo VIII do Título IX - Da Ordem Social, onde couber:  
Art. - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza,  
ainda que já praticados, que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a 
concessão de terras ocupadas pelos índios ou das riquezas naturais do solo e do subsolo nelas 
existentes.  
§ 1o. A nulidade e a extinção de que trata esta este artigo não dão direito de ação ou  
indenização contra a União ou os índios, salvo quanto aos pretendentes e ou adquirentes de boa  
fé, em relação aos atos que tenham versado sobre terras ainda não demarcadas, caso em que o 
órgão do Poder Público que tenha autorizado a pretensão, ou emitido o título, responderá civilmente.  
§ 2o. O exercício do direito de ação, na hipótese do parágrafo anterior, não autoriza a  
manutenção do autor ou do seu litisconsorte na posse de terra indígena, não impede o direito de  
regresso do órgão do poder público, nem elide a responsabilização penal do agente. 
Justificativa: 
Este texto, que figurava como sendo o art. 426 do primeiro Substitutivo, foi estranhamente omitido 
deste novo Substitutivo. Creio que a simples leitura de seus termos já é suficiente para esclarecer os 
Constituintes sobre a efetiva proteção que ele oferece aos indígenas.  
Parecer:   
   A Emenda sugere a retomada de dispositivo, constante dos Anteprojetos anteriores, que trata da 
proteção jurídica das terras ocupadas pelos índios. A proposta foi rejeitada por entendermos que os 
dispositivos que compõem o Capítulo VIII - Título IX, contemplam, de forma efetiva, a proteção às 
terras de posse imemorial das populações indígenas.  
Somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:33019 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê.se ao Art. 303 a seguinte redação:  
"Art. 303 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, do subsolo, dos cursos fluviais e de todas as  
utilidades nelas existentes.  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus  
usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do  
seu patrimônio cultural.  
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis a qualquer título, e  
seus direitos sobre elas são imprescritíveis.  
§ 3o. - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza que  
tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou concessão de terras ocupadas pelos  
índios ou das riquezas naturais do solo, subsolo e cursos fluviais nelas existentes. A nulidade e a  
extinção de que trata este parágrafo não dão direito de ação ou de indenização contra a União  
ou os índios." 
Justificativa: 
A Emenda, no seu conjunto mantém os termos do Substitutivo.  
No caput, apenas harmoniza-o com a proposição constante na emenda ao inciso X do art. 30, na 
medida em que resgata a denominação que se nos figura mais adequada conforme as razões 
elencadas na justificação da emenda supracitada.  
O § 1º, além de definir as “terras ocupadas” e não as “de posse imemorial onde acham 
permanentemente localizados os índios”, retoma a formulação aprovada na Comissão de Ordem 
Social, resultado que é de experiências e pesquisas de antropólogos e de profissionais das áreas 
jurídica e social. 
O segundo parágrafo grava as terras indígenas com a sua indisponibilidade a qualquer título. Dessa 
maneira suprime-se o § 3º do artigo no substitutivo.  
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no referido § 3º, ou seja, epidemia, catástrofe da 
natureza e outros similares, as condições concretas de risco e perigo aos membros do grupo 
indígena, natural e logicamente, não só determinarão mas compelirão o poder público a adotar as 
medidas protetivas cabíveis ao caso. 
Quanto a possibilidade de remoção do grupo de “interesse da soberania nacional” apresenta-se, na 
sistemática do substitutivo com nuances que se afiguram desaconselháveis, preferindo-se que os 
interesses da soberania do povo brasileiro, conforme expresso no preâmbulo do substitutivo, assente-
se na compatibilização constante e evidentemente possível do exercício desta através dos poderes 
estatais, com a garantia dos direitos indígenas.  
A exclusão da referência contida no parágrafo, no sentido de atribuir a obrigação da União em 
demarcar as terras indígenas, dá-se em razão do dispositivo no art. 39 das “Disposições 
Transitórias”.  
O § 3º é então redigido com os termos do que já está em vigor nos §§ 1º e 2º do art. 198 da 
Constituição. Por seu caráter protecionista e relevante na política de se coibir qualquer tipo de 
turbação à posse permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas existentes nas terras ocupadas 
pelos índios.  
Tal afirmação não só merece como deve ser mantida. 
Parecer:   
   A emenda propõe redação alternativa à do artigo 303 e seus parágrafos.  
Em nosso entendimento, a redação original contempla a matéria de forma adequada, razão por que 
não acolhemos a proposição da Emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33020 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado. art. 302  
Dê-se ao art. 302 a seguinte redação:  
Art. 302 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições.  
§ 1o. - Compete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e saúde dos índios,  
bem como promover-lhes a educação.  
§ 2o. - Os recursos minerais e o potencial hidráulico em terras indígenas constituem reservas  
estratégicas da União, cujo aproveitamento será autorizado caso a caso pelo Congresso Nacional  
exclusivamente à empresas por ela controladas.  
§ 3o. aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras. 
Justificativa: 
Mantendo a coerência com a emenda ao inciso X do art. 30 do Substitutivo por nós subscrita, o Caput 
do art. 302 mantém-se na sua essência inalterado, salvo quanto à expressão “....de posse imemorial 
onde se achem permanentemente localizados....” modificado para “ocupada” conforme as razões 
expedidas na emenda supra mencionada. 
O §1º da emenda altera o conteúdo do Substitutivo no sentido de tratar a competência da União na 
proteção dos bens referidos no Caput, em espaço próprio e distinto. Com isso evita-se a que os 
índios sejam considerados absolutamente incapazes, pois condiciona-se a validade dos atos por eles 
praticados à participação da agência indigenista federal e do Ministério Público, sob pena de 
NULIDADE. 
Esta previsão é tanto mais grave quanto combinada ao disposto no art. 14-II, que prevê a perda dos 
direitos políticos pelos absolutamente incapazes. 
Pretende-se, portanto, evitar que a cidadania dos Índios seja retirada pela carta política brasileira.  
Por fim, os §§ 2º e 3º regulam a questão do aproveitamento dos recursos minerais e dos potenciais 
hidráulicos existentes em suas terras, de maneira a considerá-la reservas estratégicas do país, as 
quais poderão vir a ser utilizadas quando o interesse público se manifestar por ato legislativo. Ao 
mesmo tempo resguardam-se os minérios existentes no solo ao usufruto de seus ocupantes.  
Parecer:   
   A Emenda proposta é meritória, todavia impossível sua aceitação pelas razões abaixo:  
a) o "Caput" do art. 302 deve manter a mesma expressão do item X do art. 30 "terras de posse 
imemorial onde se acham permanentemente localizados os índios";  
b) no "Caput" do art. 302 é dada competência à União para a proteção dos bens indígenas, incluindo 
terras, organização social, usos, costumes, línguas, crenças e tradições, o que praticamente torna 
despiciendo o parágrafo 1o. que sugere;  
c) pelo parágrafo 2o. do art. 302, a exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser 
efetuada com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades indígenas afetadas, o 
que, praticamente, atende a redação do parágrafo proposto;  
d) o parágrafo 3o. sugerido já constou do Projeto de Constituição, sendo posteriormente retirado em 
atendimento a proposições apresentadas, considerando-o desnecessário.  
Destarte, as disposições sugeridas já foram objeto de análise e debates que, após sua evolução, 
redundaram no atual Capítulo VIII do Projeto de Constituição.  
Pelo exposto, a Emenda não foi aceita.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33023 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva:  
Substitua-se os Arts. 302, 303, 304 e 305 pelos seguintes:  
Art. 302 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, cabendo à União a  
proteção desses bens.  
§ 1o. - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes, e às dos  
cursos fluviais que nelas incidem.  
§ 2o. - São nulos e extintos, e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras  
ocupadas pelos índios, não dando, tais nulidade e extinção, direito de ação contra os índios e a  
União.  
Art. 303 - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas e as áreas necessárias á sua reprodução física e cultural, segundo seus usos,  
costumes e tradição, incluídas as necessárias à preservação do meio-ambiente e do seu patrimônio  
cultural.  
§ 1o. - As terras ocupadas pelos índios são bens inalienáveis, imprescritíveis e indisponíveis da 
União.  
§ 2o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e o aproveitamento de recursos  
energéticos em terras indígenas são privilégios da União e somente poderão ser desenvolvidos 
quando o exigir o interesse do País, inexistindo reservas ou recursos exploráveis e suficientes para o  
consumo interno em outras partes do território brasileiro, mediante autorização do Congresso  
Nacional, caso a caso.  
Art. 304. O Ministério Público Federal, os índios, suas comunidades e organizações são  
partes legítimas para a defesa judicial dos interesses e direitos indígenas. 
Justificativa: 
O texto do Substitutivo não comporta apenas correções redacionais. Como está vazado, opõe-se a 
toda orientação que guiou o debate sobre os direitos indígenas até o momento, no processo 
constitucional, e constitui acinte ao trabalho anterior dos constituintes e a todo esforço da sociedade 
civil organizada, que tem honrado a Assembleia Nacional Constituinte. Para que se recupere aquela 
orientação, que objetivada garantir aos índios o direito à preservação de sua identidade própria, o 
capítulo como um todo exige alteração.” 
Parecer:   
   A Emenda propõe substituição de todos os dispositivos do Cap. VIII - "Dos Índios". A preocupação 
do nobre Constituinte, que transparece na justificativa, é altamente meritória.  
Entendemos, no entanto, que a forma como estão redigidos os dispositivos do referido capítulo no 
Anteprojeto da Comissão de Sistematização garante a defesa dos interesses e direitos das 
populações indígenas brasileiras.  
Somos pela rejeição da Emenda. 
    
   EMENDA:33024 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   BRANDÃO MONTEIRO (PDT/RJ) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Inclua-se como § 4o. do artigo 303 o seguinte dispositivo:  
§ 4o. - Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse, a ocupação e a concessão de exploração  
mineral em terras habitadas pelos silvícolas contrários ao disposto nesta Constituição. A  
nulidade e extinção não dão ao ocupante ou concessionário direito a qualquer ação ou  
indenização contra a União e a Fundação Nacional do Índio. 
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Justificativa: 
Sabe-se que terras habitadas pelos índios foram objetivo de ocupação e de concessão de decretos 
de exploração mineral, com desrespeito ao que dispunha o artigo 198 da atual Constituição Federal. 
Impõe-se repetir na futura Constituição o dispositivo existente na Constituição de 1967, com a 
redação dada pela Emenda nº 1/69 (artigo 198, § 1º e § 2º), eis que, por falta de vontade política, não 
se promoveu nos últimos anos o resgate das terras habitadas pelos índios, invadidos 
inconstitucionalmente por terceiros.  
Parecer:   
   As terras ocupadas pelos índios, após sua demarcação, constituem bens inalienáveis e 
imprescritíveis da União.  
O § 1o. do art. 302 dispõe: "Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a 
participação obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade".  
Por fim, todo o Capítulo VIII do novo Projeto de Constituição, constitui avanço social dos direitos 
indígenas no Brasil, não deixando margem a interpretações jurídicas dúbias sobre a defesa desses 
direitos, os quais poderão ser defendidos também pelos próprios índios, suas comunidades e 
organizações, na forma do art. 304.  
É interessante salientar que, pelo § 2o. do Art. 302, a exploração das riquezas minerais em terras 
indígenas só pode ser efetuada com autorização do Congresso Nacional.  
Pelo exposto, deixou de ser aceita a emenda.  
Pela rejeição. 
    
   
   EMENDA:33725 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA  
Acrescente-se, ao artigo 302 do Projeto de Constituição, o parágrafo 3o., coma alteração do § 2o., 
nos termos seguintes:  
"Art. 302 - .................................... 
§ 1o. - ......................................... 
§ 2o - A exploração das riquezas minerais, recursos hídricos, agrícolas ou florestais em  
terras indígenas só pode ser efetivada com autorização do Conselho Indígena e do Congresso  
Nacional e obriga à destinação de um percentual sobre os resultados da lavra em benefício das  
comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma da lei.  
§ 3o. - Lei ordinária estabelecerá, no prazo máximo de 120 dias a contar da promulgação desta  
Constituição, a composição e o funcionamento do Conselho Indígena, o qual terá, além da função  
prevista no parágrafo anterior, as seguintes atribuições:  
a) opinar sobre a nomeação dos Presidentes do órgão federal próprio, bem como sobre seus  
dirigentes regionais;  
b) participar da elaboração do orçamento do órgão federal incumbido da execução da política  
nacional indigenista, opinando quanto à alocação dos recursos financeiros e humanos destinados à  
efetivação dos direitos que lhes são reconhecidos na Constituição e demais leis do país;  
c) acompanhar os procedimentos necessários à demarcação das terras indígenas, a ser efetuada  
nas terras da presente Constituição;  
d) representar as comunidades indígenas perante quaisquer autoridades, inclusive para  
requerer em juízo as medidas cabíveis na defesa de suas terras e de suas culturais;  
e) encaminhar outras propostas e sugestões de medidas tendentes à promoção do índio e de sua  
cultura, à preservação do meio-ambiente e da saúde nas áreas de que têm posse imemorial."  
OBS. (Grifamos o trecho alterado) 
Justificativa: 
A alteração ora proposta visa a assegurar que a audiência obrigatória dos índios, quando se tratar de 
assuntos de seu interesse relevante e imediato, seja feita através de um órgão no qual tenha 
participação efetiva.  
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Esse órgão, segundo nossa proposta, é o Conselho Indígena, a ser composto e com funções 
especificadas na forma da lei, a qual poderá estabelecer, por exemplo, a participação das diferentes 
nações indígenas pelos critérios regionais ou de áreas culturais e outros a ser examinados 
oportunamente.  
Tal Conselho opinaria quando da nomeação dos Presidentes dos órgãos de execução da política 
indigenista, bem como de seus dirigentes regionais, como forma também de assegurar voz às 
comunidades indígenas nos fatos que mais de perto afetam seu modo de vida e seu futuro. 
Supérfluo seria estender-nos em maiores considerações, quando é evidente para todos a 
necessidade que os índios participem, de forma orgânica das decisões que lhes dizem respeito. 
Por esta razão apresentamos a presente Emenda, a qual confiamos, há de ser instrumentos dos mais 
importantes para a preservação da vida de nossos irmãos indígenas, vida esta tão intimamente ligada 
a preservação de suas terras e sua cultura, dentro do horizonte de um Brasil novo, que todos 
almejamos. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, estabelecendo que a 
exploração de riquezas minerais, agrícolas ou florestais em terras indígenas fica condicionada à 
autorização do Conselho Indígena e do Congresso Nacional, assegurada a destinação de percentual 
dos resultados da lavra, na forma do texto originário. Dispõe a Emenda, igualmente, acerca da 
criação do mencionado Conselho Indígena.  
À nossa compreensão, o tratamento conferido à matéria no texto do Segundo Substitutivo assegura, 
de maneira apropriada, tanto os interesses nacionais quanto os direitos das populações indígenas, 
motivo por que somos pela rejeição da Emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33909 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 302, § 2o.  
Substitua-se, no § 2o. do art. 302, a expressão "com autorização destes e do Congresso  
Nacional" por "com autorização do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
A emenda visa compatibilizar o parágrafo com o “caput” do artigo que atribui à União a 
responsabilidade pela proteção dos bens dos índios. A exigência de que os próprios silvícolas 
participem dos atos mencionados no dispositivo apenas contribui para a ingerência reprovável de 
pessoas ou grupos voltados para interesses diferentes daqueles realmente pertinentes aos índios. 
Parecer:   
   Sugere a Emenda a supressão da expressão "destes", constante do parágrafo 2o. do Artigo 302, 
retirando, assim, a obrigatoriedade de a exploração das riquezas minerais em terras indígenas 
somente poder ser efetivada mediante autorização dos próprios índios.  
A redação proposta no texto do Segundo Substitutivo, aperfeiçoando a anterior, parece-nos enfocar 
adequadamente a matéria. A nosso ver, o artigo 261, parágrafo 2o., garante o acesso aos bens 
minerais existentes nas terras dos índios e, ao mesmo tempo, assegura os direitos das populações 
indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33910 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
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Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA.  
DISPOSITIVO EMENDADO: art. 303.  
Suprima-se, do "caput" do art. 303, a expressão "cabendo-lhes o usufruto exclusivo das  
riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as utilidades nelas existentes". 
Justificativa: 
É flagrante o aspecto extremado de que se reveste o dispositivo acima, não podendo figurar no texto 
constitucional. Basta se atente para a determinação de que o usufruto dos recursos fluviais far-se-á 
exclusivamente pelos índios, o que impediria até mesmo a implantação de aquavias pela própria 
União. Sem precisar aditar que os índios estariam incapacitados para desenvolver uma atividade 
dessa natureza. 
Parecer:   
   A Emenda propõe seja suprimida, do "caput" do artigo 303, a frase "cabendo-lhe o usufruto 
exclusivo das riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as utilidades nelas 
existentes".  
À nossa compreensão, a redação original assegura, de forma mais adequada, os direitos dos índios 
sobre as terras de posse imemorial onde eles se achem permanentemente localizados, motivo por 
que optamos por sua permanência.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33985 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo Emendado: Art. 302  
Dê-se ao art. 302, a seguinte redação:  
"Art. 302 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições.  
§ 1o.- Compete à União a proteção das terras, instituições, pessoas, bens e saúde dos índios,  
bem como promover-lhes a educação.  
§ 2o. - Os recursos minerais e o potencial hidráulico em terras indígenas constituem reservas  
estratégicas da União, cujo aproveitamento será autorizado caso a caso pelo Congresso Nacional  
exclusivamente a empresas por ela controladas.  
§ 3o. - Aos índios são permitidas a cata, a faiscação e a garimpagem em suas terras." 
Justificativa: 
Mantendo a coerência com a emenda ao inciso X do art. 30 do Substitutivo por nós subscrita, o Caput 
do art. 302 mantém-se na sua essência inalterado, salvo quanto à expressão “....de posse imemorial 
onde se achem permanentemente localizados....” modificado para “ocupada” conforme as razões 
expedidas na emenda supra mencionada. 
O § 1º da emenda altera o conteúdo do Substitutivo no sentido de tratar a competência da União na 
proteção dos bens referidos no Caput, em espaço próprio e distinto. Com isso evita-se a que os 
índios sejam considerados absolutamente incapazes, pois condiciona-se a validade dos atos por eles 
praticados à participação da agência indigenista federal e do Ministério Público, sob pena de 
NULIDADE. 
Esta previsão é tanto mais grave quanto combinada ao disposto no art. 14-II, que prevê a perda dos 
direitos políticos pelos absolutamente incapazes. 
Pretende-se, portanto, evitar que a cidadania dos Índios seja retirada pela carta política brasileira.  
Por fim, os §§ 2º e 3º regulam a questão do aproveitamento dos recursos minerais e dos potenciais 
hidráulicos existentes em suas terras, de maneira a considerá-la reservas estratégicas do país, as 
quais poderão vir a ser utilizadas quando o interesse público se manifestar por ato legislativo. Ao 
mesmo tempo resguardam-se os minérios existentes no solo ao usufruto de seus ocupantes.  
Parecer:   
   A Emenda proposta é meritória, todavia impossível sua aceitação pelas razões abaixo:  
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a) o "Caput" do art. 302 deve manter a mesma expressão do item X do art. 30 "terras de posse 
imemorial onde se acham permanentemente localizados os índios";  
b) no "Caput" do art. 302 é dada competência à União para a proteção dos bens indígenas, incluindo 
terras, organização social, usos, costumes, línguas, crenças e tradições, o que praticamente torna 
despiciendo o parágrafo 1o. que sugere;  
c) pelo parágrafo 2o. do art. 302, a exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser 
efetuada com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades indígenas afetadas, o 
que, praticamente, atende a redação do parágrafo proposto;  
d) o parágrafo 3o. sugerido já constou do Projeto de Constituição, sendo posteriormente retirado em 
atendimento a proposições apresentadas, considerando-o desnecessário.  
Destarte, as disposições sugeridas já foram objeto de análise e debates que, após sua evolução, 
redundaram no atual Capítulo VIII do Projeto de Constituição.  
Pelo exposto, a Emenda não foi aceita.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:33986 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SEVERO GOMES (PMDB/SP) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 303, a seguinte redação:  
"Art. 303 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à posse permanente, cabendo-lhes o  
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, do subsolo, dos cursos fluviais e de todas as  
utilidades nelas existentes.  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitantes, as utilizadas para suas  
atividades produtivas, e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus  
usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias á preservação do meio ambiente e do  
seu patrimônio cultural.  
§ 2o. - As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis e indisponíveis a qualquer título, e  
os direitos sobre elas são imprescritíveis.  
§ 3o. - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza que  
tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos  
índios ou das riquezas naturais do solo, subsolo e cursos fluviais nelas existentes. A nulidade e a  
extinção de que trata este parágrafo não dão direito de ação ou indenização contra a união ou os 
índios." 
Justificativa: 
A Emenda, no seu conjunto mantém os termos do Substitutivo.  
No caput, apenas harmoniza-o com a proposição constante na emenda ao inciso X do art. 30, na 
medida em que resgata a denominação que se nos figura mais adequada conforme as razões 
elencadas na justificação da emenda supracitada.  
O § 1º, além de definir as “terras ocupadas” e não as “de posse imemorial onde acham 
permanentemente localizados os índios”, retoma a formulação aprovada na Comissão de Ordem 
Social, resultado que é de experiências e pesquisas de antropólogos e de profissionais das áreas 
jurídica e social. 
O segundo parágrafo grava as terras indígenas com a sua indisponibilidade a qualquer título. Dessa 
maneira suprime-se o § 3º do artigo no substitutivo.  
Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no referido § 3º, ou seja, epidemia, catástrofe da 
natureza e outros similares, as condições concretas de risco e perigo aos membros do grupo 
indígena, natural e logicamente, não só determinarão mas compelirão o poder público a adotar as 
medidas protetivas cabíveis ao caso. 
Quanto à possibilidade de remoção do grupo de “interesse da soberania nacional” apresenta-se, na 
sistemática do substitutivo com nuances que se afiguram desaconselháveis, preferindo-se que os 
interesses da soberania do povo brasileiro, conforme expresso no preâmbulo do substitutivo, assente-
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se na compatibilização constante e evidentemente possível do exercício desta através dos poderes 
estatais, com a garantia dos direitos indígenas.  
A exclusão da referência contida no parágrafo, no sentido de atribuir a obrigação da União em 
demarcar as terras indígenas, dá-se em razão do dispositivo no art. 39 das “Disposições 
Transitórias”.  
O § 3º é então redigido com os termos do que já está em vigor nos §§ 1º e 2º do art. 198 da 
Constituição. Por seu caráter protecionista e relevante na política de se coibir qualquer tipo de 
turbação à posse permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas existentes nas terras ocupadas 
pelos índios.  
Tal afirmação não só merece como deve ser mantida. 
Parecer:   
   A emenda propõe redação alternativa à do artigo 303 e seus parágrafos.  
Em nosso entendimento, a redação original contempla a matéria de forma adequada, razão por que 
não acolhemos a proposição da Emenda.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34263 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MARLUCE PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
Dispositivo Emendado: Artigos 232 e 233 e seus parágrafos; § 2o. do Artigo 295 e § 2o. do  
Artigo 302.  
Substitua-se os Artigos e parágrafos acima mencionados pelo de redação seguinte:  
"Art. (...) - A pesquisa e a lavra dos recursos minerais, bem como o aproveitamento dos  
potenciais de energia hidráulica, dependem de autorização ou concessão do Governo Federal, na  
forma da lei, e não poderão ser transferidos sem prévia anuência do poder concedente.  
§ 1o. - No interesse nacional, a lei regulará as condições específicas quando essas atividades  
se desenvolverem em faixa de fronteira ou em terras indígenas.  
§ 2o. - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia  
renovável de capacidade reduzida, na forma especificada em lei". 
Justificativa: 
Consciente da responsabilidade de que estamos investidos, a presente emenda visa oferecer 
subsídios constitucionais que formem mais fácil o desenvolvimento de uma das atividades de maior 
importância deste País: a mineração. Ao analisar os dispositivos constantes do Substitutivo ora em 
exame, preocupou-me constatar a inserção de alguns princípios que sei, subjacente, virão confrontar 
com os interesses nacionais.  
Como é sabido, a mineração representa uma atividade de risco que exige consideráveis 
investimentos e longo prazo de maturação. Não devemos banir o capital estrangeiro mais aceitar sua 
participação minoritária e restrita, em “joint ventres”, conforme dispuser a lei exigindo-se na 
associação, o aperte de tecnologia. 
Aceitar o princípio do repúdio ao capital forâneo, controlado seria impor uma autolimitação ao 
desenvolvimento do País e a absorção de tecnologia da qual tanto necessitamos. Da mesma forma, 
não encontro justificativa para que a exploração de minérios em área indígena dependa de prévia 
anuência das comunidades indígenas envolvidas. Estarão elas aptas a decidirem, soberanamente, 
sobre o que lhes convém e, principalmente, o que convém ao País? Em nome dessas comunidades, 
indubitavelmente, se pronunciariam interesses outros que não os legítimos dos índios. A exploração 
mineral em considerável parcela do Território Nacional ficaria, assim, por princípio duradouro, 
condicionada à vontade de uma minoria, em detrimento da Nação como um todo. Entendo, também, 
que a eliminação, do texto constitucional vigente, da concessão de lavra por tempo indeterminado 
desestimularia o empresário, privado e estatal, a intervir no setor, tendo em vista, principalmente, a 
falta da necessária garantia para realizar a exploração da jazida até a sua exaustão. Na expectativa 
de vir a perder, ao fim do prazo determinado, o direito da exploração, as mineradoras tenderiam a 
realizar a lavra seletiva da jazida, com reflexos danosos à economia nacional. 
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Com essas razões, penso, justificar, plenamente, a admissão da presente emenda. 
Parecer:   
   Pela rejeição.  
A emenda inclui dispositivos que deverão ser objeto de lei ordinária, pelo que somos pela rejeição da 
mesma, mantendo a redação mais abrangente do Substitutivo. 
    
   EMENDA:34448 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Modifica a redação do § 2o., do Artigo 302, para a seguinte:  
Artigo 302 - ................................ 
§ 2o. - A pesquisa, lavra ou exploração de minérios e riquezas naturais, no caso de o exigir  
o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas e suficientes para o consumo interno, e  
exploráveis, em outras partes do território brasileiros, e, só pode ser efetivada com  
autorização das comunidades indígenas, e do Congresso Nacional, obrigando a destinação de  
percentual sobre os resultados da lavra em benefício daquelas comunidades e do meio-ambiente,  
na forma da lei. 
Justificativa: 
O texto atual do substitutivo omitiu os pressupostos básicos para a exploração de recursos minerais 
nas terras indígenas, que constava do texto da Comissão de Ordem Social. 
Parecer:   
   Postula a Emenda nova redação ao parágrafo 2o. do artigo 302. De acordo com a redação 
proposta, a exploração das riquezas minerais existentes em terras indígenas é privilégio da União, 
devendo-se efetuar após autorização das populações envolvidas e do Congresso Nacional, no caso 
de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas conhecidas, suficientes e exploráveis em 
outras partes do território brasileiro.  
No nosso entendimento, a redação constante do Segundo Substitutivo é a mais adequada, uma vez 
que assegura o acesso aos bens minerais existentes nas terras indígenas e estabelece as condições 
segundo as quais deve-se dar tal exploração, visando a preservar a identidade étnica e cultural das 
populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34450 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Modificar a redação do § 3o., do Artigo 302, para a seguinte:  
Artigo 302 - ................................. 
§ 3o. - Ficam vedadas as remoções de grupos indígenas de suas terras - salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares, ficando garantido seu retorno às terras  
quando o risco estiver eliminado, proibida, sob qualquer pretexto, a destinação para qualquer  
outro fim das terras, temporariamente, desocupadas  
- e, aplicação de qualquer medida que limite seus direitos à posse e ao usufruto exclusivo. 
Justificativa: 
Na redação atual sob pretexto de “interesse Nacional”, as terras temporariamente desocupadas pelos 
índios podem ser usadas para outros fins, o que se confirmaria como uma forma de violência contra 
as populações indígenas. 
Parecer:   
   Apesar dos bons propósitos que nortearam a elaboração da emenda, ela não deve ser aceita, 
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porquanto a remoção, das populações indígenas de suas terras somente poderá se efetuar nas 
hipóteses previstas no parágrafo 3o. do art. 303. Os casos de interesse da soberania nacional seriam 
revolução interna, guerra externa e outros que pudessem afetar a segurança e a integridade dos 
índios.  
Destarte, não vislumbramos razões convincentes para modificação do texto do parágrafo 3o. do art. 
303.  
Pelo exposto, a emenda deixou de ser acatada.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34502 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ LINS (PFL/CE) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: § 1o. do Artigo 302 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao § 1o. do Art. 302 a seguinte redação:  
"Art. 302. ..................................  
............................................  
§ 1o. Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio, sob pena de nulidade." 
Justificativa: 
A emenda ora apresentada pretende retirar do dispositivo a indicação do Ministério Público, para 
evitar redundância constitucional. Nas questões judiciais de interesse dos índios, é automática e 
obrigatória a intervenção do Ministério Público, desde que, civilmente incapazes e criminalmente 
inimputáveis, não têm eles capacidade postulatória. Não há pois necessidade alguma de agregar o 
que já está automaticamente agregado às garantias dos direitos indígenas, salvo em prejuízo da 
clareza que deve existir no texto constitucional. Assim, se justifica a presente emenda.  
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação na redação do § 1o. do Art. 302. A sugestão não foi acatada por 
entendermos que a redação original contida no Anteprojeto contempla com mais eficácia a defesa 
dos interesses das populações indígenas. Optamos pela manutenção da expressão"...e do Ministério 
Público..." por entendermos necessária, tendo em vista tratar-se de princípio que dispõe sobre atos 
que envolvam interesses indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34505 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Acrescentar, no § 2o., do artigo 303, o seguinte:  
Art. 303 - ............................... 
"cabendo à União demarcá-las", na forma da Lei. 
Justificativa: 
É necessário que o Congresso Nacional legisle sobre a imediata demarcação das terras indígenas. 
Parecer:   
   O processo de demarcação das terras indígenas ainda não demarcadas, deverá estar concluído em 
cinco anos, contados da promulgação da Constituição, consoante consta nas Disposições 
Transitórias, ou seu art. 39.  
A sugestão oferecida, por outro lado, em nosso entendimento, não inova a redação do parágrafo 2o. 
do art. 303 e torna-se desnecessária, considerando o que estabelece o art. 39 citado.  
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Por tais razões deixou se der acatada.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34831 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Inclua-se no "caput" do art. 302, "in fine", a seguinte expressão:  
"Art. 302 - ... cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e dos  
recursos fluviais."  
Suprima-se o "caput" do art. 303.  
Remaneje-se os §§ 1o., 2o. e 3o. do art. 303 para parágrafo 1o., 2o. e 3o. do art. 302.  
Renumere-se os §§ 1o. e 2o. do art. 302, para §§ 4o. e 5o. do mesmo artigo. 
Justificativa: 
A emenda visa a ordenar, dentro da melhor técnica legislativa, os dispositivos citados. 
Parecer:   
   O "caput" do art.303, que a emenda manda suprimir, estabelece a destinação das terras de posse 
memorial dos índios.  
Em sua economicidade, objetivando a consecução de melhor técnica legislatura, a sugestão 
esqueceu que tais terras são destinadas à posse permanente das populações indígenas.  
Em novo entendimento, o texto original, sem as modificações propostas, apresenta maior coerência e 
melhor clareza, razão pela qual deixamos de acatar a emenda.  
Pela rejeição. 
    
 
   EMENDA:34832 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 302, a seguinte redação:  
"§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só pode ser efetivada com  
autorização destes e do Congresso Nacional, na forma da lei." 
Justificativa: 
A expressão suprimida pela emenda é matéria da legislação complementar.  
Parecer:   
   Propõe a Emenda redação ao parágrafo 2o. do artigo 302 que suprime a expressão "e obriga à 
destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do 
meio-ambiente".  
À nossa compreensão, é necessário manter a mencionada expressão, como o fizemos no texto do 
Segundo Substitutivo, com o objetivo de estabelecer claramente as condições particulares da 
exploração mineral em terras indígenas.    
 
   EMENDA:34983 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PMDB/SP) 
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Texto:   
   Art. 302  
No § 2o. substitua-se o termo "autorização" por "anuência" e acrescente-se o termo  
"autorização" antes da expressão "do Congresso Nacional". 
Justificativa: 
   É emenda de adequação, tendo em vista o disposto no art. 232. 
Parecer:   
   Propõe a Emenda alteração do parágrafo 2o. do artigo 302, de forma a adequá-lo ao disposto no 
artigo 232.  
Optamos, entretanto, por modificação em ambas as normas citadas, passando a estabelecer que a 
exploração de riquezas minerais em terras indígenas somente pode ser efetivada com autorização do 
Congresso Nacional, desde que sejam ouvidas as comunidades afetadas. Julgamos que, dessa 
forma, ficam preservados os interesses nacionais, bem como os direitos das populações indígenas 
autóctones.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:35094 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FRANCISCO BENJAMIM (PFL/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA:  
O § 2o. do art. 302, do Capítulo VIII do Título XI, passa a ter a seguinte redação:  
"Título XI  
Capítulo VIII  
Art. 302 - ..................................  
§ 2o. - A exploração de riquezas minerais em reservas indígenas só pode ser efetivada com  
autorização do Congresso Nacional e obriga a destinação de percentual em benefício das  
comunidades indígenas e seu meio ambiente, na forma da Lei." 
Justificativa: 
   Dadas as peculiaridades que envolvem a exploração de riquezas minerais em terras indígenas, 
apenas ao Congresso Nacional deve competir a avaliação da necessidade de exploração de tais 
riquezas, tendo em vista o interesse nacional. 
   O percentual a ser concedido às comunidades será fixado em lei ordinária, obedecidos os mesmos 
critérios do dízimo devido aos superficiários. 
Parecer:   
   A Emenda oferece redação alternativa à do parágrafo 2o. do artigo 302, dispondo que a exploração 
de riquezas minerais em terras, indígenas somente pode ser efetivada mediante autorização do 
Congresso Nacional, assegurada a destinação de percentual dos resultados da lavra, nos termos do 
texto original.  
Preferimos, no entanto, redação que, a nosso ver, garante o acesso aos bens minerais existentes em 
terras dos índios e, igualmente, assegura os direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição.    
 
 

___________________________________________________________________ 

FASE S 

   EMENDA:00115 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   TADEU FRANÇA (PMDB/PR) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 268 § 2o. Título VIII  
Capítulo VIII  
No Título VIII, Capítulo VIII, Artigo 268, substitua-se o § 2o. por:  
Art. 268 - ..................................  
§ 2o. - Fica assegurada a inviolabilidade do solo e subsolo indígena. 
Justificativa: 
   Não é apenas o mercúrio dos resultados da lavra que vem matando as águas, a fauna e a flora dos 
silvícolas. É a própria espécie indígena que está em jogo quando se lhe profanar a terra. E é 
necessário que a Constituinte reconheça que a sobrevivência do índio é questão de honra nacional. 
Parecer:   
   A Emenda do nobre constituinte propõe alteração na redação do § 2o. do artigo 268 do Projeto (A) 
da Comissão de Sistematização. Fundamenta a sua proposta através do argumento de que é 
questão de honra nacional a defesa das terras dos índios, tanto solo como subsolo, pois esta é a 
condição de sobrevivência das populações indígenas. Assim, a profanação de suas terras, bem como 
as agressões externas praticadas pelo homem têm provocado a morte da fauna, flora e índios 
brasileiros. Embora concordemos com as questões postas na justificação do autor da emenda, 
optamos pela sua rejeição, pois foi acatada a proposta de supressão do referido § 2o. do artigo 268, 
contida na emenda de nº 2P01471-2, apresentada pelo ilustre constituinte Alceni Guerra, por estar a 
matéria contemplada no artigo 206 do Projeto (A) da Comissão de Sistematização. Somos pela 
rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:00132 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 269 do Projeto de Constituição (A) o seguinte texto:  
Art. 269. As terras habitadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as  
utilidades nelas existentes.  
§ 1o. - As terras habitadas pelos índios são bens inalienáveis e imprescritíveis da União,  
cabendo a esta demarcá-las.  
§ 2o. - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional,  
garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado. 
Justificativa: 
   Não se deve falar em posse imemorial de terras onde estejam localizados os indígenas. Se, na 
verdade, é interesse desta Constituinte oferecer uma garantia eficaz às populações silvícolas, cumpre 
garantir as terras por elas habitadas, ainda que a posse não seja imemorial. Constando essa 
qualificação no texto constitucional, certamente muitas questões serão ajuizadas, buscando o exato 
alcance do que seja posse imemorial, e buscando restringir os direitos dos índios. 
Parecer:   
   Postula a Emenda nova redação ao artigo 269, segundo a qual o conceito de "terras de posse 
imemorial dos índios" deveria ser substituído pelo de "terras habitadas pelos índios", e o parágrafo 
1o. ser suprimido, mantendo-se os demais dispositivos originais.  
Julgamos pertinente a preocupação do eminente Constituinte com respeito a substituição da 
expressão constante do texto original, a qual, devemos reconhecer, apresenta caráter um tanto vago. 
Entretanto, parece-nos mais preciso o conceito proposto pela Emenda 2P00281-1, o qual foi por nós 
acolhido.  
Ademais, cremos imprescindível a manutenção do parágrafo 1º do artigo 269, com a redação 
proposta pela citada Emenda 2P00281-1, a fim de definir com o necessário rigor o objeto da norma 
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do caput do mencionado artigo.  
Bem assim, somos de opinião que a supracitada Emenda 2P00281-1 oferece redação apropriada aos 
parágrafos 2o. e 3o., bem como sugere a oportuna inclusão de novo parágrafo ao artigo 269, 
conforme as razões aduzidas no parecer àquela Emenda.  
Dessa forma, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:00133 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CHAGAS DUARTE (PFL/RR) 
Texto:   
   Dê-se ao caput do art. 268 do Projeto de Constituição (A) o seguinte texto:  
Art. 268. São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobreas terras por eles  
habitadas, sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo  
à União a proteção desses bens. 
Justificativa: 
   Não se deve falar em posse imemorial de terras onde se acham localizadas os índios. Se, na 
verdade, é interesse desta Constituinte oferece ruma eficaz proteção aos silvícolas, cumpre garantir 
as terras por eles habitadas, ainda que a posse não seja imemorial. Constando essa qualificação no 
texto constitucional, certamente muitas questões serão ajuizadas, sempre procurando restringir os 
direitos dos índios. 
Parecer:   
   A presente emenda propõe alteração na redação original do caput do artigo 268 do Projeto (A) da 
Comissão de Sistematização, sugerindo a supressão da expressão " ... de posse imemorial onde se 
acham permanentemente localizados ... " por " ... por eles habitadas "... A emenda foi rejeitada pois 
foi acatada a proposta contida na emenda de número 2P 01471-2 de autoria do nobre Constituinte 
Alceni Guerra, que trata da mesma matéria, modificando de forma clara e racional a redação original 
do dispositivo em pauta.  
Assim, foi substituída a mesma expressão do texto do Projeto (A) da Comissão de Sistematização por 
" ... que ocupam ... ", por entendermos que a expressão sugerida oferece maior garantia à terra 
necessária à sobrevivência física e cultural das populações indígenas, impedindo interpretações 
outras que possibilitem a violação deste direito fundamental dos índios. Somos pela rejeição da 
emenda. 
    
   EMENDA:00281 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JARBAS PASSARINHO (PDS/PA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva ao art. 269 do Projeto de Constituição (A)  
Dê-se ao art. 269 do Substitutivo da Comissão de Sistematização a seguinte redação,  
acrescentando-lhe um parágrafo:  
Art. 269 - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse  
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e dos cursos fluviais  
nelas existentes.  
§ 1o. - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por ele habitadas, as utilizadas  
para suas atividades produtivas e as áreas necessárias à sua reprodução física e cultural,  
segundo seus usos, costumes e tradições, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente 
e do seu patrimônio cultural.  
§ 2o. - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são inalienáveis e indispensáveis a  
qualquer título, e os direitos sobre elas são imprescritíveis.  
3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas das terras que ocupam, salvo nos casos  
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de epidemia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional, na  
forma dos artigos 159 a 166, ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado.  
§ 4o. - São nulos e extintos e não produzirão efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza que  
tenham por objeto o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos  
índios ou das riquezas naturais do solo e dos cursos fluviais nelas existentes. A nulidade e a  
extinção de que trata este parágrafo não dão direito de ação ou indenização contra a União ou os 
índios. 
Justificativa: 

I. O “caput” e o § 1º, com a, com a redação proposta, excluem as expressões “posse 
imemorial” e “localização permanente”, retomando os termos do texto aprovado pela 
Comissão da Ordem Social. A Constituição atual, Emenda nº 1, de 1969, no art. 4º, IV, e no 
art. 198, utiliza as expressões “terras ocupadas” ou “terras habitadas” pelos índios, 
objetivando sempre a garantir o “habitat” dos índios. Prefere-se, neta emenda, o termo 
“ocupados” porque a ocupação é o conceito jurídico adequado para a situação dos índios, 
primeiros ocupantes do território brasileiro. Ocupação é modo primário de aquisição de 
domínio (De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico, 10ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1987), 
enquanto habitação refere-se mais propriamente a residência, traduzindo, portanto, 
conceito mais limitado (ibidem). 
A expressão “posse imemorial” foi abandonada com a promulgação do Código Civil, em 
1916. É expressão em desuso e vaga, que poderá ensejar a expulsão ou perda do direito à 
terra pelas comunidades indígenas, inclusive prejudicando irreversivelmente aquelas já 
vitimadas por processos de transferência forçada. 
   Por outro lado, a expressão “localização permanente”, foi rejeitada desde a Constituição 
de 1967, por se verificar que podia ser entendida através de concepção civilista, 
inadequada e inaceitável à situação das comunidades indígenas, muitas das quais praticam 
modo de produção extensivo, com migrações periódicas ao seu território. 
   O próprio Substitutivo aprovado prefere a expressão “terras ocupadas” em seu art. 158, 
V; e em outros dispositivos, como o art. 206 e art. 26 do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, refere-se apenas às “terras indígenas”. 
   A formulação da emenda harmoniza-se com os termos da Convenção nº 107, da OIT, 
sobre populações indígenas, promulgada no Brasil pelo Decreto nº 58.824/66, e com as 
disposições da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio). 
   Suprimiu-se, também, o termo “utilidades” porque é apenas uma qualidade das “riquezas 
naturais”, sendo pouco técnica sua manutenção. 

II. O § 2º, com pequena alteração, teve suprimida a expressão final quanto à determinação, 
que já está prevista no art. 26 do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias. 

III. O § 3º, embora objetivando a proteção das populações indígenas, ao vedar sua remoção, 
não explica as condições e o modo pelos quais se decide e efetua a remoção, mormente 
em casos de interesse da soberania nacional. Resulta que a redação do Substitutivo 
constitui virtual estado de sítio atípico, pois destinado exclusivamente aos índios e 
subtraído das regras gerais estabelecidas no capítulo próprio, a cujos dispositivos, por isso, 
remete-se a hipótese aqui prevista. Entende a emenda que se propõe, que a constrição de 
direitos, aplicável a todos os brasileiros. A emenda, portanto, limita-se a propor aos índios 
igualdade de tratamento aos demais brasileiros. 

IV. A inserção de um § 4º ao art. 269 objetiva retomar preceito já constante do 198 da 
Constituição vigente, resgatando o texto do anteprojeto da Comissão da Ordem Social (art. 
102 e §§). Reitera, igualmente, dispositivo similar do anteprojeto da Comissão de Estudos 
Constitucionais, presidida pelo senador Afonso Arinos. 
A retirada do preceito indubitavelmente permitiria entender-se estar cassada esta nulidade 
(e extinção) incentivando toda sorte de pretensões forjadas sobre as terras indígenas, com 
graves repercussões à tranquilidade das comunidades indígenas e ao próprio patrimônio da 
União. 

Parecer:   
   Propõe a Emenda redação alternativa ao artigo 269, além de lhe acrescentar novo parágrafo.  
No que se refere ao caput, a Emenda sugere a substituição da expressão "terras de posse imemorial" 
por "terras tradicionalmente ocupadas", argumentando, em primeiro lugar, não ser o primeiro conceito 
suficientemente preciso. Além disso, como bem o expressa sua Justificação, retoma o conceito de 
ocupação, forma jurídica a nosso ver mais apropriada para tratar a situação dos índios, ocupantes do 
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território brasileiro antes da chegada do conquistador europeu.  
A redação sugerida para o parágrafo 1o. confere maior alcance ao preceito constitucional, uma vez 
que suprime a expressão "permanentemente localizados". Mantida tal expressão, não se 
reconheceriam direitos às populações indígenas que praticam, entre seus hábitos culturais, a 
perambulação. A redação proposta, ademais, harmoniza-se com os termos de Convenção da OIT 
que contou com a adesão do Brasil.  
Com respeito ao parágrafo 2o., a Emenda resgata uma cláusula de particular importância, qual seja a 
de que além de as terras ocupadas pelos índios serem inalienáveis e indisponíveis, conforme já 
consta do texto original, deve-se reconhecer aos índios direitos imprescritíveis sobre elas.  
A redação oferecida ao parágrafo 3o. corrige lacuna existente no texto original, o qual previa a 
remoção de grupos indígenas de suas terras, em casos de epidemia, catástrofe da natureza e outros 
similares e de interesse da soberania nacional, sem, contudo, oferecer indicação específica acerca 
das condições como se decidiria e efetuaria a remoção das populações indígenas. Ao referir a 
matéria para os artigos 159 a 166, que dispõem sobre o Estado de Defesa e sobre o Estado de Sítio, 
a Emenda faz que a constrição de direitos aplicada aos índios dê-se de forma idêntica à aplicada aos 
demais brasileiros.  
Finalmente, a Emenda propõe a adição de um parágrafo 4o. ao artigo 269, retomando dispositivo 
constante da Constituição em vigor, mantido, aliás, no anteprojeto da Comissão da Ordem Social e 
no da Comissão de Estudos Constitucionais. Tal norma estabelece que são nulos e extintos e que 
não produzirão efeitos jurídicos os atos que visem ao domínio, à posse, à ocupação ou à concessão 
de terras ocupadas pelos índios. No nosso entendimento, a inclusão desse preceito contribui para 
definir com maior rigor jurídico o direito dos índios às terras que tradicionalmente ocupam. A esse 
respeito, lembramos que, algumas vezes, enquanto se dá o processo de demarcação de terras 
indígenas, tem ocorrido a invasão das terras a serem demarcadas, postulando os invasores, ante a 
justiça, direitos sobre os quais não há fundamento legal. Ainda assim, tais postulações têm, em certos 
casos, retardado processos de demarcação.  
Sem dúvida, a Emenda sob consideração agrega sugestões que contribuem para aprimorar o texto 
do Projeto de Constituição.  
Dessa forma, nosso parecer é pela aprovação da Emenda.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:00494 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MOYSÉS PIMENTEL (PMDB/CE) 
Texto:   
   Emenda  
Dispositivo emendado: art. 268 e seus parágrafos do Projeto de Constituição (A) da Comissão de 
Sistematização.  
Dê-se ao art. 268 e seus §§ a seguinte redação:  
"Art. 268. São reconhecidos aos índios seus direitos sobre as terras de possa imemorial, onde  
se acham permanentemente localizados, sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças e tradições, competindo à União a proteção desses bens.  
§ 1o. Os atos que envolvem interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio, sob pena de nulidade.  
§ 2o. A exploração das riquezas em terras indígenas só poderá ser efetivada por empresas  
nacionais, ouvidas as comunidades afetadas, e obriga à destinação de percentual sobre os  
resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma da lei. 
Justificativa: 
   Retira-se do “Caput” do Art. a palavra originários, como qualificativos dos direitos dos índios com a 
finalidade de dar mais consistência, mais objetividade e maior segurança às populações indígenas 
nacionais. 
   Direitos originários ou direitos originais, são aqueles que se transmitem inalterados, desde a 
origem, para sempre, no mesmo estado, sem modificação. Ao ser um direito intrínseco e assim 
transmissível, está sujeito a ser reivindicado por todo o sempre, na sua incerteza, como era no 
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princípio (origem), desprezando-se toda e qualquer mutação verificada, ainda que por força de leis 
tenham sido editadas entre o momento do nascimento do direito (origem) até o momento de 
reivindicação.  
   A manter a expressão direitos originários, eleva-se o direito do índio acima da estrutura legal do 
Brasil e se consagra hoje um direito, que por ser original ou originário, é anterior à própria formação 
do Estado Brasileiro e portanto não alcançado, nem sujeito às suas leis. 
   Retira-se do § 1º a participação do Ministério Público nos atos que envolvem interesses das 
comunidades indígenas, por já constar a participação de órgão federal próprio, com funções 
específicas. 
   Afasta-se, assim, um óbice burocrático que ao invés de beneficiar, viria causar danos às 
comunidades indígenas, não por falta de qualificação do Ministério Público, mas, e tão somente, 
pelos entraves burocráticos ao qual a tramitação de qualquer indígena seria submetido. 
   Ademais, desnecessária a intervenção e até mesmo contraditória com o que já dispõe o Art. 158 e 
seu inciso V deste Projeto de Constituição (A), que estabelece ser função institucional do Ministério 
Público: defender, judicial e extrajudicialmente, os direitos e interesses das populações indígenas, 
quanto às terras que ocupam, seu patrimônio material e imaterial, e promover a responsabilidade dos 
ofensores. 
   Ou o Ministério Público é eleito para defender os direitos dos índios, inclusive em relação aos atos 
que envolvem tais direitos e interesses, promovendo a responsabilidade dos ofensores, ou o mesmo 
Ministério Público é eleito para praticar esses atos, por serem atribuições excludentes entre si. 
   Retira-se do § 2º a atribuição do Congresso Nacional autorizar a exploração das riquezas minerais 
em terras indígenas por já constar do projeto de Constituição (A) essa atribuição, conforme dispõe o 
incido XVI do art.59. 
   Ainda que não contasse em dispositivo anterior, trata-se de atribuição tipicamente do poder 
Executivo, com a participação de órgão federal próprio, como hoje é a FUNAI, além do órgão 
especificamente ligado à mineração, como hoje igualmente é o DNPM. Verifica-se ainda, que a 
própria comunidade indígena deverá ser ouvida para o subsolo correspondente às suas terras possa 
ser explorado. 
   Por certo, ao Congresso Nacional deve estar reservada a atribuição mais alta, que mero expeditor 
de autorizações. Tal entendimento, aliás, se acha cristalizado no próprio Projeto de Constituição (A) 
quando trata das concessões de emissoras de rádio e televisão, quando ficou reservado o encargo 
de apreciar-lhes os atos respectivos (Art. 59 Inciso XII). 
   Ademais, a função fiscalizadora atribuída ao Congresso Nacional em relação aos atos do Poder 
Executivo já se acha consagrado no texto do atual projeto de Constituição (A) de acordo com os 
termos do inciso IX, do mesmo artigo 59, que atribui ao Congresso Nacional a condição de: 
“Fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por qualquer das casas, os atos do poder Executivo, 
inclusive os de administração indireta.” 
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação no art. 268 e §§ 1o. e 2o.  
Propõe a supressão dos vocábulos "... originários..." do caput do art. 268, e "...e do Ministério Público" 
do § 1o. do referido artigo. No que de refere ao § 2o. sugere a inclusão da expressão "... por 
empresas nacionais..." após o vocábulo "... efetivada..." e a supressão da expressão "... com 
autorização do Congresso Nacional...".A emenda foi rejeitada, pois, acatou-se a proposta contida na 
emenda de nº 2P01471-2, apresentada pelo nobre constituinte Alceni Guerra, que modifica a redação 
do caput do artigo 268, suprime o § 1o. por já estar a matéria contemplada no artigo 158 do Projeto 
(A) da Comissão de Sistematização e do § 2o. por estar o tema previsto no artigo 206 do mesmo 
projeto.  
Assim, opinamos pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:00505 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUY NEDEL (PMDB/RS) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
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Dispositivo Emendado: Artigo 268.  
Dê-se ao Artigo 268, do Substitutivo da Comissão de Sistematização, a seguinte redação,  
suprimindo-se o seu Parágrafo Primeiro:  
Art. 268 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a  
proteção desses bens.  
Parágrafo único. A pesquisa e exploração das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser  
efetivadas pela União, mediante autorização do Congresso Nacional, e obriga à destinação de  
percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio-
ambiente, na forma da lei. 
Justificativa: 

I- A redação proposta para o caput retira as condições de imemorialidade da posse e 
localização permanente, retomando os termos do texto aprovado pela Comissão da Ordem 
Social (Anteprojeto, Art. 100), bem como do Anteprojeto da Comissão de Estudos 
Constitucionais, presidida pelo Senador Afonso Arinos.  A expressão e o conceito de posse 
imemorial foi abandonada com a promulgação do Código Civil Brasileiro e constou pela 
última vez na Nova Consolidação das Leis Civis de Carlos Augusto de Carvalho (Porto, Art. 
432). 
  A única definição conhecida de posse imemorial é a de Teixeira de Freitas (Consolidação 
das Leis Civis, nota 15 do Art. 1333), segundo a qual “posse imemorial é aquela que 
ninguém sabe do princípio, nem por ter visto, nem por ter ouvido a quem visse, ou ouvisse”, 
demonstrando dificuldade de identificá-la ou prová-la.  
  A constituição atual, Emenda nº 1 de 1969, editada pela junta militar, no Art. 4º, IV, não 
faz referência a posse imemorial, mas simplesmente às terras ocupadas pelos silvícolas, 
enquanto no Art. 198, que trata da proteção aos direitos das populações indígenas, faz 
menção as terras habitadas pelos silvícolas. Uma ou outra expressão, como reconhece a 
doutrina e jurisprudência, destinam-se a garantir o habitat dos índios. 
   Posse imemorial é expressão em desuso e vaga e que poderá permitir a expulsão ou a 
perda do direito à terra pelas populações indígenas, deixando ao desabrigo as 
comunidades já vitimadas por expulsões. 
   A localização permanente poderá ser apreendida em concepção civilista, inadequada e 
inaceitável à situação das comunidades indígenas, muitas das quais praticam modo de 
produção extensivo. 
   A utilizar as expressões posse imemorial e localização permanente, o substitutivo da 
Comissão de Sistematização opõe-se ao que consta do item V do Art. 158 que atribui ao 
Ministério Público a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas quanto às 
terras que ocupam, bem como a formulação idêntica à do Art. 206 e o que trata, nas 
disposições transitórias, da demarcação das terras indígenas. 
   A formulação constante da Emenda, ora proposta, harmoniza-se com os termos da 
Convenção nº 107, da OIT, sobre as populações indígenas, promulgada pelo Decreto nº 
58.824, de 14 de julho de 1966, e com as disposições da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do 
Índio). 

II- A redação proposta implica a supressão do § 1º do Art. 268, constante do Substitutivo da 
Comissão de Sistematização, que fulmina de nulidade os atos de interesse das 
comunidades indígenas se praticados sem participação obrigatória do órgão federal próprio 
e do Ministério Público. 
   Tal nulidade juris et jure sempre supõe a incapacidade absoluta do agente, de modo que 
o texto suprimido permitirá, entender-se estabelecida a total capitis diminutio em desfavor 
dos índios, em fórmula completamente anacrônica e superada, a que nem sequer o 
legislador de 1916 atreveu-se a chegar e que é estranha à sede constitucional. 
   A incapacidade absoluta do agente como pressuposto da nulidade dos atos praticados é 
da tradição jurídica, constando do item I, do Art. 145, do Código Civil (confira-se em Sílvio 
Rodrigues, Direito Civil, São Paulo, Saraiva, 1985-1987, v. 1, pág. 43). 
   Na sistemática atual, os índios são considerados relativamente incapazes (Código Civil, 
Art.6º, II). 
   Além disso, esta incapacidade privaria os índios dos seus direitos políticos, na 
sistemática do substitutivo (Art.17,II). 
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   A participação da União e do Ministério Público nos atos de interesse das populações 
indígenas, ademais, já está prevista, respectivamente, no caput deste artigo e no item V do 
Art. 158. 

III- O Parágrafo Único substitui o § 2º do Art. 268 do Substitutivo da Comissão de 
Sistematização, com algumas modificações. 
Como as terras ocupadas pelos índios se incluem entre os bens da União, a que pertence, 
também, subsolo (Art. 22 IX e X) e a quem compete a proteção especial destas 
populações, não se justifica que a União – que tem condições próprias, através de suas 
empresas – delegue a empresas privadas a pesquisa e exploração das riquezas minerais , 
com os riscos decorrentes da improvisada convivência entre os índios e os brancos. 
   Ademais, a empresa privada tem como objetivo o lucro, através da minimização de 
custos, o que poderá resultar na falta de medidas necessárias – e que implicam em 
despesas – à produção das comunidades afetadas. 
   As empresas estatais terão condições de melhor compatibilizar a exploração econômica 
com os interesses das populações indígenas. 
   O preceito específico deste parágrafo, ao condicionar a exploração das riquezas minerais 
à aprovação do Congresso Nacional e às disposições da Lei a ser editada, segue o 
princípio geral já previsto no Art. 206 do mesmo Substitutivo. 
   Como a atividade de mineração em terras indígenas estará subordinada à 
regulamentação legal, caberá à lei dispor sobre a forma de consulta das comunidades 
indígenas, razão pela qual se retira do texto constitucional da expressão “ouvidas as 
comunidades afetadas”. 

Parecer:   
   A emenda propõe alteração da redação do artigo 268 e de seu parágrafo 2o., bem como a 
supressão do parágrafo 1o. do citado dispositivo. Analisando a proposta do Nobre Constituinte, 
optamos pela sua rejeição, considerando que a mesma matéria foi tratada na emenda de nº. 
2P01471-2 apresentada pelo Constituinte Alceni Guerra, aprovada nos termos da redação da 
emenda de No. 2P00281-1 de autoria do Ilustre Senador  
Jarbas Passarinho. Somos pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:00584 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CLEONÂNCIO FONSECA (PFL/SE) 
Texto:   
   Emenda Substitutiva  
Dispositivo Emendado: Art. 268.  
Dê-se ao Art. 268 do projeto de Constituição (A), a seguinte redação:  
"Art. 268 - São reconhecidos aos índios seus direitos sobre as terras de posse imemorial, onde  
se acham permanentemente localizados, sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças e tradições, competindo à União a proteção desses bens."  
§ 1o. - Os atos que envolvem interesse das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só poderá ser efetivada por  
empresas nacionais, ouvidas as comunidades afetadas, e obriga à destinação de percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma 
da lei. 
Justificativa: 
   Retira-se do “Caput” do Art. a palavra originários, como qualificativos dos direitos dos índios com a 
finalidade de dar mais consistência, mais objetividade e maior segurança às populações indígenas 
nacionais. 
   Direitos originários ou direitos originais, são aqueles que se transmitem inalterados, desde a 
origem, para sempre, no mesmo estado, sem modificação. Ao ser um direito intrínseco e assim 
transmissível, está sujeito a ser reivindicado por todo o sempre, na sua incerteza, como era no 
princípio (origem), desprezando-se toda e qualquer mutação verificada, ainda que por força de leis 
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tenham sido editadas entre o momento do nascimento do direito (origem) até o momento de 
reivindicação.  
   A manter a expressão direitos originários, eleva-se o direito do índio acima da estrutura legal do 
Brasil e se consagra hoje um direito, que por ser original ou originário, é anterior à própria formação 
do Estado Brasileiro e, portanto, não alcançado, nem sujeito às suas leis. 
   Retira-se do § 1º a participação do Ministério Público nos atos que envolvem interesses das 
comunidades indígenas, por já constar a participação de órgão federal próprio, com funções 
específicas. 
   Afasta-se, assim, um óbice burocrático que ao invés de beneficiar, viria causar danos às 
comunidades indígenas, não por falta de qualificação do Ministério Público, mas, e tão somente, 
pelos entraves burocráticos ao qual a tramitação de qualquer indígena seria submetido. 
   Ademais, desnecessária a intervenção e até mesmo contraditória com o que já dispõe o Art. 158 e 
seu inciso V deste Projeto de Constituição (A), que estabelece ser função institucional do Ministério 
Público: defender, judicial e extrajudicialmente, os direitos e interesses das populações indígenas, 
quanto às terras que ocupam, seu patrimônio material e imaterial, e promover a responsabilidade dos 
ofensores. 
   Ou o Ministério Público é eleito para defender os direitos dos índios, inclusive em relação aos atos 
que envolvem tais direitos e interesses, promovendo a responsabilidade dos ofensores, ou o mesmo 
Ministério Público é eleito para praticar esses atos, por serem atribuições excludentes entre si. 
   Retira-se do § 2º a atribuição do Congresso Nacional autorizar a exploração das riquezas minerais 
em terras indígenas por já constar do projeto de Constituição (A) essa atribuição, conforme dispõe o 
incido XVI do art.59. 
   Ainda que não contasse em dispositivo anterior, trata-se de atribuição tipicamente do poder 
Executivo, com a participação de órgão federal próprio, como hoje é a FUNAI, além do órgão 
especificamente ligado à mineração, como hoje igualmente é o DNPM. Verifica-se ainda, que a 
própria comunidade indígena deverá ser ouvida para o subsolo correspondente às suas terras possa 
ser explorado. 
   Por certo, ao Congresso Nacional deve estar reservada a atribuição mais alta, que mero expedidor 
de autorizações. Tal entendimento, aliás, se acha cristalizado no próprio Projeto de Constituição (A) 
quando trata das concessões de emissoras de rádio e televisão, quando ficou reservado o encargo 
de apreciar-lhes os atos respectivos (Art. 59 Inciso XII). 
   Ademais, a função fiscalizadora atribuída ao Congresso Nacional em relação aos atos do Poder 
Executivo já se acha consagrado no texto do atual projeto de Constituição (A) de acordo com os 
termos do inciso IX, do mesmo artigo 59, que atribui ao Congresso Nacional a condição de: Fiscalizar 
e controlar, conjuntamente ou por qualquer das casas, os atos do poder Executivo, inclusive os de 
administração indireta.  
Parecer:   
   A Emenda sugere modificação no art. 268 e parágrafos 1o. e 2o. Propõe a supressão dos 
vocábulos "...originários..." do caput do art. 268, e "...e do Ministério Público" do parágrafo referido 
artigo. No que se refere ao parágrafo 2o. sugere a inclusão da expressão "... por empresas 
nacionais..." após o vocábulo "... efetivada..." e a supressão da expressão"... com autorização do 
Congresso Nacional...".A emenda foi rejeitada, pois acatou-se a proposta contida na emenda de nº 
2P01471-2, apresentada pelo nobre constituinte Alceni Guerra, que modifica a redação do caput do 
artigo 268, suprime o § 1o. por já estar a matéria contemplada no artigo 158 do Projeto(A)da 
Comissão de Sistematização e parágrafo 2o. por estar o tema previsto no artigo 206 do mesmo 
projeto.  
Assim, opinamos pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:00777 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   CÉLIO DE CASTRO (PMDB/MG) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Aditiva  
Art. 269 do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização.  
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Dê-se ao art. 269 do Projeto (A) a seguinte redação, acrescentando-lhe um parágrafo:  
Art. 269 - As terras ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-lhes o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e dos cursos fluviais, e de todas as utilidades nelas 
existentes.  
§ 1o. - São terras ocupadas pelos índios as por eles habitadas, as utilizadas para suas  
atividades produtivas, segundo seus usos, costumes e tradições, e as áreas necessárias à sua  
reprodução física e cultural, incluídas as necessárias à preservação do meio ambiente e do  
seu patrimônio cultural.  
§ 2o. - As terras referidas no parágrafo anterior são inalienáveis e indisponíveis a  
qualquer título, e os direitos sobre elas são imprescritíveis.  
§ 3o. - Fica vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de  
epidemia, catástrofe da natureza e outros similares e de interesse da soberania nacional, na  
forma dos artigos 159 a 166, ficando garantido o seu retorno quando o risco estiver eliminado.  
§ 4o. - São nulos e extintos e não produzidos efeitos jurídicos os atos de qualquer natureza que  
tenham por objetivo o domínio, a posse, o uso, a ocupação ou a concessão de terras ocupadas pelos  
índios ou das riquezas naturais do solo e cursos fluviais nelas existentes, não dando, tais  
nulidades e extinção direito de ação ou indenização contra os índios. 
Justificativa: 

I- O Caput e o § 1º sofrem apenas as modificações necessárias à sua compatibilização com a 
nova formulação já proposta para o art. 268, excluindo-se as expressões posse imemorial e 
localização permanente. 

II- O § 2º, com pequena alteração, teve suprimida a expressão final quanto à demarcação, 
porquanto já é objeto de dispositivo próprio das disposições transitórias. 

III- O § 3º deste Artigo, embora tinha a finalidade de proteger as populações indígenas, 
proibindo a remoção de suas terras, todavia, deixa em branco uma das exceções referente 
aos interesses da soberania nacional. Esse parágrafo se constitui em efetivo e peculiar 
estado de sítio atípico, pois destinado exclusivamente aos índios e subtraído ao sistema 
geral de constrição de direitos previstos no Capítulo I do Título V (Estado de Defesa e 
Estado de Sitio). 
A redação do texto desse § 3º deste artigo não esclarece o que entende por interesse da 
soberania nacional, nem as condições em que se realiza a remoção, formas de 
procedimento, duração de medida e sua fiscalização – elementos indispensáveis, 
presentes no citado Capítulo I do Título V. 
O próprio Conselho de Defesa Nacional, incumbido de propor critérios e condições de 
utilização de áreas indispensáveis à segurança nacional, tem sua organização e 
funcionamento remetidos à legislação ordinária, conforme Substitutivo aprovado pela 
Comissão de Sistematização. 
   Assim, a Emenda ora proposta ao parágrafo 3º visa tão só, submeter a exceção prevista 
quanto à remoção de grupos indígenas aos preceitos da própria Constituição, assegurando 
aos Índios igualdade de tratamento aos demais brasileiros. 

IV- A inserção do parágrafo 4º a esse artigo objetiva retomar o preceito do art. 198 e 
parágrafos da Constituição em vigor, resgatando o texto do anteprojeto da Comissão da 
Ordem Social. (art. 102 e §§). Reitera, igualmente, preceito do anteprojeto da Comissão de 
Estudos Constitucionais presidida pelo Senador Afonso Arinos. 
Por seu caráter protecionista e relevante na política de se coibir qualquer tipo de turbação à 
posse permanente e ao usufruto exclusivo das riquezas minerais existentes nas terras 
ocupadas pelos índios, impõe-se o seu reconhecimento no texto constitucional. 

Parecer:   
   Postula a Emenda redação alternativa ao artigo 269, ao qual, igualmente, sugere a adição de novo 
parágrafo.  
São idênticas a Emenda sob exame e a apresentada pelo eminente Constituinte Jarbas Passarinho 
sobre a matéria, à exceção de algumas poucas diferenças quanto à redação, que, de resto, não 
impõem diversidade de enfoque. Entre tais pequenas diferenças, inclui-se a de que a Emenda do 
nobre Constituinte Célio de Castro faz uso do conceito de "terras ocupadas pelos índios", enquanto a 
sugestão do ilustre Constituinte Jarbas Passarinho utiliza o conceito de "terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios", o qual, a nosso juízo, oferece maior precisão ao texto constitucional.  
Nesse sentido, louvando a justeza da contribuição apresentada pela Emenda, somos pela sua 
aprovação, nos termos da redação integral da Emenda número 2P00281-1, do Constituinte Jarbas 
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Passarinho.  
Pela aprovação. 
    
   EMENDA:00907 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Emenda substitutiva ao art. 269.  
"Art. As terras ocupadas pelos índios são inalienáveis, a eles cabendo a sua posse  
permanente e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e todas as utilidades nelas 
existentes.  
§ 1o. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer  
natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas pelos índios.  
§ 2o. A nulidade e extinção de que trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a  
qualquer ação ou indenização contra a União." 
Justificativa: 
   Esta Emenda reproduz o texto da Constituição vigente, no que diz respeito aos índios. Não é 
admissível que num processo de democratização venhamos a produzir um texto que não assegure 
aos índios pelo menos os direitos constitucionais que não lhes foram usurpados nem mesmo pelos 
ministros militares da ditadura, que promulgaram a Constituição atual. A presente Emenda não 
contempla um texto ideal, mas o mínimo necessário para impedir um retrocesso genocida sobre os 
índios, parcela mais vulnerável da sociedade brasileira. 
Parecer:   
   Sugere a Emenda nova redação ao artigo 269, que diz respeito aos direitos das populações 
indígenas.  
Nosso propósito, ao tratar da matéria, foi o de garantir da forma mais precisa os direitos dos índios 
sobre as terras por eles tradicionalmente ocupadas. Nesse sentido, o "caput" do artigo 269, com as 
precisões oferecidas pela Emenda número 2P00281-1, do nobre Senador Jarbas Passarinho, garante 
aos índios o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e dos curso fluviais, ao contrário da 
Emenda sob exame, que confere, de forma genérica, usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 
todas as utilidades existentes nas terras ocupadas pelos índios.  
Por outro lado, a matéria contemplada nos parágrafos 1o. e 2o. da Emenda está consolidada no 
parágrafo 4o. da Emenda 2P00281-1, por nós aprovada.  
Finalmente, ao contrário do que propõe a Emenda, julgamos imprescindível a manutenção dos 
parágrafos 1o., 2o. e 3o. do artigo 269, com as correções propostas pela Emenda 2P00281-1, a fim 
de ordenar, com a necessária justeza, o direito dos índios às terras por eles tradicionalmente 
ocupadas.  
Diante do exposto, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:01109 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
O artigo 268, do capítulo VIII, da Comissão de Sistematização e seus parágrafos, passa a ter a 
seguinte redação:  
"Art. 268. São reconhecidos aos índios seus direitos sobre as terras de posse imemorial, onde  
se acham permanentemente localizados, sua organização social, seus usos, costumes, línguas,  
crenças e tradições, competindo à União a proteção desses bens."  
"§ 1o. Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
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obrigatória de órgão federal próprio, sob pena de nulidade."  
"§ 2o. A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só poderá ser efetivada por  
empresas nacionais, ouvidas as comunidades afetadas, e obriga a destinação de percentual  
sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades indígenas e do meio ambiente, na forma 
da lei." 
Justificativa: 
   Pela redação proposta, foram modificados os seguintes dispositivos: 

a) “Caput” do artigo 268, do qual se retirou a palavra originários. É imperioso que assim se 
proceda, visto que atribuir aos índios de hoje os direitos originários corresponde a atribuir-
lhes, não direitos atuais ou que lhes tenham sido reconhecidos pela lei brasileira, mas sim, 
aqueles direito que os índios tinham antes da formação do Estado brasileiro, em toda sua 
inteireza, e por isso não alcançados, nem sujeitos às suas leis. 

b) No § 1º, do artigo 268 do qual suprime-se a participação do Ministério Público nos atos que 
envolvam  interesses e direitos dos índios, permanecendo a participação, sob pena de 
nulidade, de órgão federal específico afasta-se, dessa forma, um óbice burocrático no trato 
das questões indígenas, sendo que ao Ministério Público já é conferido, através do artigo 
158, inciso V do mesmo Projeto de Constituição (A), a função institucional de defender judicial 
e extrajudicialmente os direitos e interesses indígenas. 

c) No § 2º, do artigo 268, retira-se do texto a atribuição do Congresso Nacional de autorizar a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas por já constar, tal atribuição, no inciso 
XVI, do artigo 59. 

Parecer:   
   A Emenda sugere modificação no art. 268 e §§ 1o. e 2o.  
Propõe a supressão dos vocábulos "... originários..." do caput do art. 268, e "...e do Ministério Público" 
do § 1o. do referido artigo. No que se refere ao § 2o. sugere a inclusão da expressão "... por 
empresas nacionais..." após o vocábulo "... efetivada..." e a supressão da expressão "... com 
autorização do Congresso Nacional...".A emenda foi rejeitada, pois, acatou-se a proposta contida na 
emenda de no. 2P01471-2, apresentada pelo nobre constituinte Alceni Guerra, que modifica a 
redação do caput do artigo 268, suprime o § 1o. por já estar a matéria contemplada no artigo 158 do 
Projeto (A) da Comissão de Sistematização e do § 2o. por estar o tema previsto no artigo 206 do 
mesmo projeto.  
Assim, opinamos pela rejeição da emenda. 
    
   EMENDA:01358 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   HAROLDO LIMA (PC DO B/BA) 
Texto:   
   EMENDA SUBSTITUTIVA  
DISPOSITIVO EMENDATO: Art. 268 e seus parágrafos  
Dê-se ao art. 268 e seus parágrafos do Projeto de Constituição a seguinte redação:  
"Art. 268 - São reconhecido aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a  
proteção desses bens.  
§ 1o. - Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação  
obrigatória de órgão federal próprio e do Ministério Público, sob pena de nulidade.  
§ 2o. - A exploração das riquezas minerais em terras indígenas só poderá ser efetivada, como  
privilégio da União, no caso de o exigir o interesse nacional e de inexistirem reservas  
conhecidas e suficientes para o consumo interno e exploráveis, em outras partes do território  
nacional, após a autorização das populações indígenas envolvidas e do Congresso nacional e  
obriga à destinação de percentual sobre os resultados da lavra em benefício das comunidades  
indígenas e do meio-ambiente, na forma da lei". 
Justificação: 
   A formulação proposta tem como objetivo garantir que a exploração mineral nas terras indígenas só 
seja feita em caso de extrema necessidade nacional, após autorização expressa das comunidades 
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indígenas e do Congresso Nacional, garantido aos indígenas um percentual sobre os resultados da 
lavra exploradora. Além disso, propomos que a proteção dos direitos dos indígenas seja extensiva às 
terras que eles ocupam, por ser um conceito mais abrangente. 
Parecer:   
   A emenda sugere a substituição da redação do art. 268 e parágrafos 1o. e 2o.. A proposta 
apresentada foi rejeitada por considerarmos que a emenda de no. 2p01471-2, de autoria do 
Constituinte Alceni Guerra, que trata da mesma matéria, modifica de forma clara e racional os 
dispositivos em pauta.  
Nesta, foi aprovada a sugestão de substituição da expressão "...de posse imemorial onde se acham 
permanentemente localizados..." por "...que ocupam..." bem como a supressão do § 1o. por já estar a 
matéria contemplada no art. 158 do Projeto (A) da Comissão de Sistematização e do § 2o. por já 
estar o tema previsto no art. 206 do mesmo projeto. Assim, analisando as sugestões oferecidas na 
presente emenda optamos pela sua rejeição. 
    
   EMENDA:01471 APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ALCENI GUERRA (PFL/PR) 
Texto:   
   Emenda Modificativa/Supressiva  
Art. 268 do projeto de constituição da Comissão de Sistematização  
Dê-se ao art. 268 do Projeto (A) a seguinte redação, suprimindo-lhe os §§ 1o. e 2o.:  
Art. 268 - São reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam,  
sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, competindo à União a 
proteção desses bens. 
Justificativa: 

I. A redação proposta para o artigo retira as condições de imemorialidade da posse e 
localização permanente, retomando os termos do texto aprovado pela Comissão da 
Ordem Social. A expressão e o conceito de posse imemorial foi abandonada com a 
promulgação do Código Civil Brasileiro (1916). 
A Constituição atual, Emenda nº 1 de 1969, editada pela Junta Militar, no art. 4º, IV, não 
faz referência à pose imemorial, mas simplesmente às terras ocupadas pelos silvícolas, 
enquanto no art. 198, que trata da proteção aos direitos das populações indígenas, faz 
menção às terras habitadas pelos silvícolas. Uma ou outra expressão destinam-se a 
garantir o habitat dos Índios. 
Posse imemorial é expressão em desuso e vaga que poderá permitir a expulsão ou a 
perda do direito à terra pelas populações indígenas, deixando ao desabrigo as 
comunidades já vitimadas por expulsões. 
   A localização permanente poderá ser apreendida em concepção civilista, inadequada e 
inaceitável à situação das comunidades indígenas, muitas das quais praticam modo de 
produção extensivo. 
   Por outro lado, a utilizar as expressões posse imemorial e localização permanente, o 
Substitutivo da Comissão de Sistematização opõe-se ao que consta do item V do art. 158 
que atribui ao Ministério Público e defesa dos direito e interesses das populações 
indígenas quanto às terras que ocupam, bem como à formulação idêntica à do art. 206 e 
o de que trata, nas disposições transitórias, da demarcação das terras indígenas. 
   A formulação constante da Emenda harmoniza-se com os termos da Convenção nº 
107, da OIT, sobre as populações indígenas, promulgada pelo Decreto nº 58.824, de 14 
julho 1966, e com as disposições da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio). 

II. A redação proposta implica a supressão do § 1º do art. 268 que fulmina de nulidade os 
atos de interesse das comunidades indígenas se praticados sem a participação 
obrigatória do órgão federal próprio e do Ministério Público. 
Tal nulidade sempre supõe a incapacidade absoluta do agente, de modo que o texto 
suprimido permitirá entender-se estabelecida a total capitis diminutio em desfavor dos 
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índios, em fórmula completamente anacrônica e superada, a que nem sequer o legislador 
de 1916 atreveu-se a chegar e que é estranha ao texto constitucional. 
   A incapacidade absoluta do agente como pressuposto da nulidade dos atos praticados 
é da tradição jurídica; na sistemática atual, os índios são considerados, para 
determinados atos, como relativamente incapazes, (Código Civil, art. 6º, III). Conforme o 
texto do Substitutivo os índios estariam privados de seus direitos políticos (art. 17, II, do 
Substitutivo da Comissão de Sistematização). 
   A participação da União e do Ministério Público nos atos de interesse das populações 
indígenas, ademais, já está prevista no próprio artigo, bem como no item V do art. 158 do 
mencionado Substitutivo. 

III. A Emenda proposta também suprime o § 2º, de vez que a matéria já está contemplada no 
art. 206 do Substitutivo aprovado pela Comissão de Sistematização, sendo dispensável a 
reiteração. 

Parecer:   
   A presente emenda propõe a modificação do caput do artigo 268 e a supressão dos parágrafos 1o. 
e 2o. do referido artigo. Pela análise da justificação apresentada percebe-se uma profunda 
preocupação do autor da emenda com a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas. 
Acatamos os argumentos apresentados sobre a necessidade de substituição da expressão "...de 
posse imemorial onde se acham permanentemente localizados..." por "...que ocupam"..., pois 
entendemos que a redação proposta oferece a garantia à terra necessária à reprodução física e 
cultural daquelas populações, não dando margem a outras interpretações que violem o direito básico 
dos índios à terra. Na presente emenda, o nobre constituinte tendo sempre como meta a defesa dos 
índios, propõe a supressão do §1o., justificando que a nulidade prevista no parágrafo citado, 
pressupõe a incapacidade absoluta dos índios, em desfavor dos mesmos. O próprio Código Civil que 
data de 1916, considera-os como relativamente incapazes. E ainda, a supressão do § 2o. 
fundamenta-se no fato do artigo 205 do projeto (A) da Comissão de Sistematização regular a mesma 
matéria.  
Somos pela aprovação nos termos da redação da emenda no. 2p00281-1, apresentada pelo 
Constituinte Senador Jarbas Passarinho. 
    
 
   EMENDA:01873 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Art. 22, X, do Substitutivo da Comissão de Sistematização  
Dê-se ao item X do art. 22 do Substitutivo a seguinte redação:  
Art. 22 - Inclua-se entre os bens da União:  
I a IX - ....................................  
X - as terras ocupadas pelos índios; 
Justificativa: 
O substitutivo da Comissão de Sistematização, com a redação constante do substitutivo 2 do 
deputado Bernardo Cabral consigna a redação acima. 
O preceito que se pretende inserir na atual Constituição não se compatibiliza com a evolução 
constitucional do Brasil, mas representa uma involução jurídico-sociológica. 
A 1ª Constituição a reconhecer aos índios o direito de posse foi a de 1934, art. 129: “Será respeitada 
a posse de terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no 
entanto, vedado aliená-las.” 
A Constituição de 1937, art. 154, com pequena modificação repete a mesma norma; da mesma forma 
a Constituição de 1946, no art. 216. 
A Constituição atual, de 1967, e Emenda nº 1 /1969, além de dispor - art.49, inciso IV – que as terras 
ocupadas pelos silvícolas se incluem entre os bens da União, também, assegura no art. 198 aos 
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índios a posse permanente sobre as terras que habitam, reconhecendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 
A Emenda nº 1/1969, embora promulgada pela Junta Militar, representa, em relação ao 
reconhecimento dos direitos das populações indígenas, um avanço que deverá ser aperfeiçoado e 
melhor explicitado na Nova Carta Constitucional. 
Fruto das disposições constitucionais, o Estatuto do Índio, Lei 6.001, de 19.12.73, define no seu art. 
17, I, as terras indígenas como “as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas”, nos termos dos 
arts. 4º, IV e 198 da Constituição. 
Em seu art. 22, o Estatuto dispõe que “Cabe aos Índios ou Silvícolas a posse permanente das terras 
que habitam e o direito exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 
existentes.” 
Diversas emendas procuram restabelecer o texto aprovado na Subcomissão dos Negros, Populações 
Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias e na Comissão de Ordem Social, bem como do 
anteprojeto da Comissão de Estudos Constitucionais, presidida pelo Senador Afonso Arinos. 
A norma proposta no substitutivo da Comissão de Sistematização – art.22, X – representa um 
retrocesso na medida em que se utiliza de expressão já em desuso no direito atual. 
O conceito de posse imemorial foi abandonado com a promulgação do Código Civil Brasileiro (1916) 
e foi mencionado pela última vez na Nova Consolidação das Leis Civis de Carlos Augusto de 
Carvalho (Porto, 1915, art. 432). 
Teixeira de Freitas (Consolidação das Leis Civis, nota 15 ao artigo 1333) definia como posse 
imemorial aquela “de que ninguém sabe o princípio, nem por ter visto, nem por ter ouvido a quem 
visse, ou ouvisse”. 
Plácido e Silva, em seu Vocabulário Jurídico (Forense, 10ª ed. Vol III) anota que posse imemorial “é 
aquela cuja origem é remota e se perde em um passado longínquo, de modo que não se tenha exata 
notícia de seu começo ou de sua origem”. 
A Constituição não poderá conter expressões que além de estarem em desuso, não tem a 
conceituação definida, resultando, num futuro, em dificuldades, quanto à sua identificação. 
No caso especifico, a permanência dos termos utilizados no Substitutivo poderá permitir a expulsão 
ou a perda do direito à terra pelas populações indígenas, deixando ao desabrigo as comunidades já 
vitimadas por expulsões. 
João Mendes Jr. (Os Indígenas do Brasil, Seus Direitos Individuais e Políticos, 1912) anota que a 
posse indígena é distinta da posse civilista do direito pátrio derivada da exteriorização da 
propriedade, porquanto a posse indígena é legítima por si, fonte primária da ocupação territorial. 
Ismael Marinho Falcão (O Estatuto do Índio, 1985, pá. 65) observa que a posse indígena é 
caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do silvícola, ocupação que deverá se 
comportar de acordo com os usos, costumes tribais, exercendo-se sobre toda a área necessária à 
realização não somente das atividades economicamente úteis ao grupo tribal, como sobre aquela que 
lhe é propícia à realização dos seus cultos religiosos. 
Utiliza-se a expressão “terras ocupadas” e não terras habitadas, porque o conceito de habitação, 
conforme o vocabulário jurídico do Plácido e Silva, é mais restrito, relacionada com o local de 
morada, de residência, enquanto ocupação é mais abrangente, apropriada à realidade das 
comunidades indígenas. 
A terra é base para a vida dos povos indígenas, dando-lhes sentido de vivência, habitualidade e de 
organização sócio-econômico-cultural. 
Evidentemente, a modificação proposta importará na alteração de outras disposições referentes ao 
capítulo VIII, Título VIII -  Dos Índios- onde se definirá o conceito de “terras ocupadas pelos índios”. 
Aliás, o substitutivo aprovado pela Comissão de Sistematização já consagra o conceito de ”terras 
ocupadas pelas populações indígenas” ao atribuir, no art. 158, V, ao Ministério Público a defesa dos 
direitos e interesses dessas populações e ao consignar no art. 206, um tratamento especial quanto à 
exploração de riquezas minerais em “terras indígenas”. 
Outrossim, cabe registrar que o mesmo substitutivo consagrar nas Disposições Transitórias, no que 
diz com as providências para a demarcação, a expressão terras ocupadas pelos índios.   
Parecer:   
   A Emenda propõe modificação do item X do art. 22, do Projeto de Constituição.  
Pelo Projeto, incluem-se entre os bens da União: "X - as terras de posse imemorial, onde se acham 
permanentemente localizados os índios".  
Com a modificação proposta, incluem-se entre os bens da União: "X - as terras ocupadas pelos 
índios".  
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Considerando que o Projeto define com clareza o conceito de posse imemorial, no Título VIII, 
Capítulo VIII - Dos Índios, art. 269, § 1o., concluímos pela rejeição da Emenda. 
 
 
   EMENDA:02044 PARCIALMENTE APROVADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FERES NADER (PTB/RJ) 
Texto:   
   Dispositivo emendado – TÍTULO VIII 
Dê-se ao Título VIII do Projeto de Constituição da Comissão de Sistematização, a seguinte redação: 
TÍTULO VIII 
DA ORDEM SOCIAL 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO GERAL  
[...] 
CAPÍTULO VIII 
DOS ÍNDIOS 
Art. 263. São reconhecidas aos índios seus direitos originários sobre as terras de posse imemorial 
onde se acham permanentemente localizados, e sua organização social, seis usos, costumes, 
línguas, crenças e tradições serão respeitados e protegidos pela União.  
Parágrafo 1º Os atos que envolvam interesses das comunidades indígenas terão a participação 
obrigatória de órgão federal próprio, na forma da lei, sob pena de nulidade.  
Parágrafo 2º O aproveitamento de recursos hídricos, inclusive dos potenciais energéticos e a 
exploração das riquezas minerais em terras indígenas observadas a legislação específicas, obriga à 
concessão de participação no resultado em favor das comunidades indígenas, na forma da lei.  
Art. 264. As terras de posse imemorial dos índios são destinadas à sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e dos recursos fluviais nelas existentes.  
Parágrafo 1º As terras referidas neste artigo são bens inalienáveis e imprescritíveis da União, 
cabendo a esta demarca-las, ouvindo o Senado Federal. 
Parágrafo 2º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo nos casos de epidemia, 
catástrofe natural ou de relevante interesse público, garantindo o seu retorno quando o risco estiver 
eliminado.  
[...] 

Assinaturas  

1. Feres Nader 
2. Amaral Netto 
3. Antônio Salim Curiati 
4. José Luiz Maia  
5. Carlos Virgílio  
6. Expedito Machado  
7. Manuel Viana 
8. Luiz Marques  
9. Orlando Bezerra  
10. Furtado Leite  
11. Roberto Torres 
12. Arnaldo Faria de Sá 
13. Sólon Borges dos Reis 

(Apoiamento) 
14. Ézio Ferreira  
15. Sadie Hauache  
16. Jose Dutra 
17. Carrel Benevides  
18. Joaquim Sucena 

(Apoiamento)  
19. Siqueira Campos 

20. Aluizio Campos 
21. Eunice Micheles 
22. Samir Achôa 
23. Maurício Nasser  
24. Francisco Dorneles  
25. Mauro Sampaio  
26. Stélio Dias 
27. Airton Cordeiro  
28. José Camargo 
29. Mattos Leão 
30. José Tinoco  
31. João Castelo 
32. Guilherme Palmeira  
33. Ismael Wanderley  
34. Antônio Câmara 
35. Henrique Eduardo Alves 
36. Daso Coimbra 
37. João Resek 
38. Roberto Jefferson 
39. João Menezes 
40. Vingt Rosado 

41. Cardoso Alves 
42. Paulo Roberto  
43. Lourival Babtista  
44. Rubem Branquinho  
45. Cleonâncio Fonseca  
46. Bonifácio de Andrada  
47. Agripino de Oliveira Lima 
48. Narciso Mendes 
49. Marcondes Gadelha  
50. Mello Reis  
51. Arnold Fiorante  
52. Jorge Arbage 
53. Chagas Duarte  
54. Álvaro Pacheco 
55. Felipe Mendes 
56. Alysson Paulinelli 
57. Aloysio Chaves 
58. Sotero Cunha 
59. Messias Góis  
60. Gastone Righi 
61. Dirce Tutu Quadros 
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62. Jose Elias Murad 
63. Mozarildo Cavalcanti 
64. Flávio Rocha 
65. Gustavo De Faria 
66. Flávio Pamier  
67. Gil César  
68. João da Mata  
69. Dionisio Hage  
70. Leopoldo Peres 
71. Carlos Sant’anna  
72. Délio Braz 
73. Gilson Machado  
74. Nabor Junior  
75. Geraldo Fleming 
76. Oswaldo Sobrinho  
77. Oswaldo Coelho  
78. Hilário Braun 
79. Edivaldo Motta 
80. Paulo Zarzur  
81. Nilson Gibson 
82. Milton Reis 
83. Marcos Lima 
84. Milton Barbosa  
85. Mario Bouchardet  
86. Melo Freire  
87. Leiopoldo Bessone  
88. Aloisio Vasconcelos  
89. Victor Fontana  
90. Orlando Pacheco  
91. Ruberval Piloto  
92. Jorge Bornhausen 
93. Alexandre Puzyna 
94. Artenir Werner 
95. Cláudio Ávila 
96. José Agripino  
97. Divaldo Suruagy 
98. Marluce Pinto 
99. Ottomar Pinto 
100. Olavo Pires 
101. Djenal Gonçalves 
102. José Egreja 
103. Ricardo Izar 
104. Afif Domingos  
105. Jayme Paliarin 
106. Delfin Neto 
107. Farabulani Junior  
108. Fausto Rocha  
109. Tito Costa  
110. Caio Pompeu 
111. Felipe Cheidde 
112. Virgilio Galassi 
113. Manoel Moreira  
114. Jose Mendonça Bezerra  
115. Jose Lourenço  
116. Vinicius Cansanção  
117. Ronaro Corrêa  
118. Paes Landin 
119. Alércio Dias  
120. Mussa Demes 
121. Jessé Freire 
122. Gandi Jamil 
123. Alexandre Costa 
124. Albérico Cordeiro  
125. Iberê Ferreira  
126. José Santana de 

Vasconcelos  

127. Chistovam Chiaradia  
128. Rosa Prata  
129. Mário De Oliveira  
130. Silvio Abreu  
131. Luiz Leal  
132. Genésio Bernardino 
133. Alfredo Campos  
134. Theodoro Mendes  
135. Amilcar Moreira  
136. Oswaldo Almeida  
137. Ronaldo Carvalho  
138. José Freire  
139. Francisco Salles 
140. Assis Canuto  
141. Chagas Netto  
142. Jose Viana  
143. Lael Varella  
144. Telmo Kirst 
145. Darcy Pozza  
146. Arnaldo Prieto  
147. Oswaldo Bender  
148. Adylson Motta 
149. Paulo Mincarone  
150. Adroaldo Streck 
151. Luis Roberto Ponte  
152. João de Deus Antunes  
153. Denisar Arneiro  
154. Jorge Leite  
155. Aloisio Teixeira  
156. Roberto Augusto  
157. Messias Soares 
158. Dalton Canabrava 
159. Arolde De Oliveira  
160. Rubem Medina  
161. Júlio Campos 
162. Ubiratan Spinelli 
163. Jonas Pinheiro  
164. Louremberg Nunes Rocha 
165. Roberto Campos 
166. Cunha Bueno  
167. Matheus Iensen 
168. Antonio Ueno 
169. Dionisio Dal Prá 
170. Jacy Scanagatta 
171. Basilio Villani 
172. Oswaldo Trevisan  
173. Renato Jonhsson 
174. Ervian Bonkoski 
175. Jovani Masini 
176. Paulo Pimentel  
177. Jose Carlos Martinez 
178. João Lobo  
179. Inocêncio Oliveira  
180. Salatiel Carvalho  
181. Jose Moura  
182. Marco Maciel  
183. Ricardo Fuiza  
184. Paulo Marques 
185. Asdrubal Bentes 
186. Jarbas Passarinho  
187. Gerson Peres 
188. Carlos Vinagre  
189. Fernando Velasco  
190. Arnaldo Moraes 
191. Costa Fernandes  
192. Domingos Juvenil  

193. Oscar Corrêa  
194. Mauricio Campos  
195. Sérgio Werneck 
196. Raimundo Rezeck 
197. Jose Geraldo  
198. Álvaro Antonio  
199. Jose Elias  
200. Rodrigues Palma  
201. Levy Dias  
202. Ruben Figueiró 
203. Rachid Saldanha Derzi 
204. Ivo Cersósimo 
205. Enoc Vieira  
206. Joaquim Haickel  
207. Edison Lobão  
208. Victor Trovão 
209. Onofre Corrêa  
210. Albérico Filho 
211. Vieira da Silva 
212. Eliézer Moreira  
213. José Teixeira  
214. Irapuan Costa Júnior  
215. Roberto Balestra  
216. Luiz Soyer  
217. Naphali Alves Souza 
218. Jales Fontoura  
219. Paulo Roberto Cunha 
220. Pedro Canedo 
221. Lúcia Vânia  
222. Nion Albernaz 
223. Fernando Cunha 
224. Antonio De Jesus 
225. José Lourenço  
226. Luiz Eduardo  
227. Eraldo Tinoco  
228. Benito Gama 
229. Jorge Vianna 
230. Ângelo Magalhaes  
231. Leur Lomanto 
232. Jonival Lucas 
233. Sérgio Brito  
234. Waldeck Ornellas  
235. Francisco Benjamim 
236. Etevaldo Nogueira  
237. João Alves  
238. Francisco Diógenes  
239. Antônio Carlos Mendes 

Thame  
240. Jairo Carneiro 
241. Paulo Marques  
242. Rita Furtado  
243. Jairo Azi 
244. Fábio Raunhaitti 
245. Manoel Ribeiro  
246. Jose Melo 
247. Jesus Tajra 
248. César Cals Neto  
249. Eliel Rodrigues  
250. Joaquim Benilacqua 
251. Carlos De’carli 
252. Nyder Barbosa  
253. Pedro Ceolin 
254. Jose Lins 
255. Homero Santos  
256. Chico Humberto  
257. Osmudo Rebouças  
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258. Aécio De Borba  
259. Bezerra De Melo 
260. Francisco Carneiro 
261. Meira Filho 
262. Márcia Kubtchek 
263. Annibal Barcellos  
264. Geovani Borges  
265. Eraldo Trindade  
266. Antonio Ferreira  
267. Maria Lúcia  
268. Maluly Neto 

269. Carlos Alberto  
270. Gidel Dantas 
271. Adauto Pereira  
272. Arnaldo Martins  
273. Érico Pegoraro 
274. Francisco Coelho  
275. Osmar Leitão  
276. Simão Sessim  
277. Odacir  Soares 
278. Mauro Miranda  
279. Miraldo Gomes  

280. Antônio Carlos Franco 
281. José Carlos Coutinho  
282. Wagner Lago 
283. João Machado Pollemberg 
284. Albano Franco  
285. Sarney Filho  
286. Fernando Gomes  
287. Evaldo Gonçalves  
288. Raimundo Lira 

 
Justificativa:   

   Os capítulos contidos neste Título referem-se a matérias de extremo relevo para a sociedade brasileira e os rumos do País.  
Do seu tratamento adequado pode resultar a diferença entre as perspectivas de transformamos o Brasil e nação moderna, 
apta a entrar no próximo milênio em condições de atingir, seus objetivos, ou de tornar ainda mais distante a possibilidade de 
aproximá-lo, econômica e socialmente, dos países mais desenvolvidos e adiantados.  
Para tanto, tudo aquilo que se refira a Seguridade Social, Previdência e Assistência Social, Educação, Cultura e Desporto, 
Ciência e Tecnologia, Comunicação, Meio Ambiente, Família, Criança, Adolescente, Idoso e índios há de ser tratado com 
realismo e bom senso. 
Deve ser descartado o Estado provedor. Não pode o sistema de seguridade social tornar-se sorvedouro de recursos, que não 
são infindáveis, do tesouro e do contribuinte. A sua universalização deve ser procedida com sobriedade, a despeito dos 
justificados anseios gerais por melhor atendimento, extensivo a todos.  
Embora reconhecendo a responsabilidade precípua do Estado no campo da Saúde e da Educação, não há porque 
desconhecer a importância da colaboração da iniciativa dos particulares nestes setores.  
O necessário desenvolvimento tecnológico e científico nacional não poderá ser feito com algum país, numa econômica 
mundial cada vez mais integrada a interdependente, pudesse bastar-se a si próprio.  
É preciso conciliar a proteção e a defesa do meio ambiente com o nosso desenvolvimento econômico. Ambos os objetivos 
não devem ser tratados como se fossem excludentes entre si. 
Todo este Título, enfim, versando sobre a ordem social, não pode esquecer que dependerá da adequada consideração das 
questões econômicas, a viabilização dos objetivos por ela traçados. 
Parecer:   

   Respeitando a técnica regimental, aprovo a emenda, com ressalva dos destaques pedidos por membros da Bancada do 
PMDB e de outras emendas a este Título, por mim já aprovadas. 
CAPÍTULO I 
PELA APROVAÇÃO: Art. 226 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: NIHIL. 
CAPÍ TULO II: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 228, incisos II, III e IV §§ 2º e 3º. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 227 ("caput"), Parágrafo único, incisos I, II, III, IV, V e VI; Art. 228 ("caput"), inciso I (Emenda nº 1946-3, 
José Fogaça), § 4º. 
SEÇÃO I: 
PELA APROVAÇÃO: 
Parágrafo único do Art. 229; inciso IV do Art. 230; § 2º do Art. 230; §§ 1º e 2º do Art. 231; incisos VI e VII do Art. 232; 
PELA REJEIÇÃO: Art. 229 ("caput"); Art. 230 ("caput"), incisos I, II e III; § 1º do Art. 230; Art. 231 ("caput"), § 3º (Emenda nº 
875-5, Márcio Braga), § 4º (Emenda nº 977-8, José Fogaça e Emenda nº 477-6, Maurílio Ferreira Lima e outros); Art. 232 
("caput"), incisos I, II, III, IV e V. 
SEÇÃO II: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 235 ("caput"); Art. 236 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 233 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI (Emenda nº 1904-8, José Serra), VII, VIII e IX (Emenda nº 
1815-7, Almir Gabriel); Art. 234 ("caput”), §§ 1º , 2º , 3º , 4º e 5º (Emenda nº 1818-1, Almir Gabriel e Emenda nº 1474-7, 
F1oriceno Paixão). 
SEÇÃO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 237 (“caput”), incisos I, II, III, IV e V. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 238 ("caput"). 
CAPÍTULO III: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 239 ("caput"), § 1º, incisos I, II, III e IV, § 2º; Art. 240 ("caput"), incisos I, II, III, IV, V e VI, §§ 1º e 2º; 
Art. 241, inciso I e §§ 1º e 3º; Art. 242, §§ 1º, 2º e 3º; Art. 243 ("caput"), § 2º ; Art. 244 ("caput"), Parágrafo único; §§ 2º e 3º do 
Art. 247; Art. 248 ("caput"), incisos II, III e IV, e Parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: Inciso I do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 1736-3); inciso V do § 2º do Art. 239 (Emenda Coletiva nº 
1735-5); incisos VII do Art. 240 (Emenda Coletiva nº 1738-0); inciso II do Art. 241 (Emenda Coletiva nº 1795-9); § 2º do Art. 
241 (Emenda Coletiva  
nº 1811-4); §§ 1º, 2º e 3º do Art. 243; Art. 245 ("caput"); Art. 246 ("caput") e seu Parágrafo único; Art. 247 ("caput") e § 1º. 
CAPÍTULO IV: 
PELA APROVAÇÃO: NIHIL. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 249 ("caput"), §§ 1º , 2º e 3º. 
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CAPÍTULO V: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 251 ("caput"), § 1º, incisos I e II, §§ 2º e 3º; Art. 253 ("caput"), §§ 1º e 2º; Art. 254 ("caput"), §§ 2º, 3º 
e 4º; Art. 255 ("caput"); Art. 256 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 252; § 1º do Art. 254. 
CAPÍTULO VI: 
PELA APROVAÇÃO: Inciso VI do Art. 257; §§ 2º e § do Art. 257. 
PELA REJEIÇÃO: Art. 257 ("caput") § 1º, incisos I, II, III, IV e V e §§ 3º e 5º do Art. 257. 
CAPÍTULO VII: 
PELA APROVAÇÃO: Art. 258 ("caput"), §§ 3º, 4º ; §§ 1º , 2º , incisos IV e V, §§ 3º, 4º e 5º do Art. 259; Art. 260 ("caput"); Art. 
261 ("caput"); Art. 262 ("caput") e parágrafo único. 
PELA REJEIÇÃO: § 1º do Art. 258; §§ 2º e 3º do Art. 258 (Emenda nº 1564-6, Nelson Carneiro); Art. 259 ("caput"), incisos I, II 
e III. 
CAPÍTULO VIII: 
PELA APROVAÇÃO: § 1º do Art. 263; Art. 265 ("caput"). 
PELA REJEIÇÃO: Art. 263 ("caput") (Emenda nº 1471-2, Alceni Guerra); § 2º do Art. 263; Art. 264 ("caput") (Emenda nº 281-
1, Jarbas Passarinho); § § 1º, 2º do Art. 264 (Emenda nº 281-1, Jarbas Passarinho); Art. 266 (“caput ") (Emenda nº 1686-3, 
Fábio Feldman). 

 
___________________________________________________________________ 

FASE U 

 
   EMENDA:00191 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PSB/MA) 
Texto:   
   Dê-se ao § 2o. do art. 234 a seguinte redação:  
Art. 234. ......................... 
§ 2o. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são destinadas à sua posse  
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, fluviais e lacustres nelas existentes. 
Justificativa: 
   A emenda objetiva sanar omissão do Relator, que não reproduziu os exatos termos do “caput” do art. 269 – 
que deu origem ao § 2º do art. 234 – conforme foi aprovado pelo voto de 497 Senhores Constituintes, na 
sessão do dia 19 de junho de 1988 (Diário da Assembleia Nacional Constituinte nº 254, ano II, pág. 10923 e 
segs.) A omissão implica em subtrair do texto a destinação constitucional das terras ocupadas pelos índios, 
afetação esta que não consta em nenhum outro dispositivo, e que tampouco deflui, automaticamente, de 
nenhum outro preceito. A redação original do “caput” do art. 269 inspirava-se nos dispositivos constitucionais 
que, desde a Carta de 1934 inspirava-se nos dispositivos constitucionais que, deste a Carta de 1934, 
preocuparam-se em explicitar a destinação constitucionalmente atribuída a tais terras. 
Parecer:   
   Objetiva o Autor da Emenda alterar a redação do § 2o. do art. 234 do Projeto (B) para restabelecer o texto 
do caput do art. 269 do Projeto (A).  
Entendemos, conforme os argumentos do proponente, que a modificação proposta dará maior clareza ao 
texto constitucional, definindo a destinação das terras ocupadas pelos índios.  
Somos, pois, pela aprovação. 
    
 
   EMENDA:00248 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   VASCO ALVES (PSDB/ES) 
Texto:   
   Suprima-se do § 6o. do art. 234 a sentença  
"ressalvado relevante interesse da União, segundo o que dispuser lei complementar", dando a seguinte  
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redação ao dispositivo:  
Art. 234. ...................................... 
§ 6o. - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a  
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas  
naturais do solo, fluviais e lacustres nelas existentes, não gerando, a nulidade e a extinção,  
direito a indenização ou ações contra a União, salvo quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. 
Justificativa: 
   Desde a Constituição de 1934 (art.129), todas as Magnas Cartas brasileiras fixaram a destinação das terras 
indígenas, afetando-as a posse permanente dos índios que as ocupam. Escrevendo sobre o alcance do 
preceito, Pontes de Miranda (Comentários à Constituição de 1946, vol. V, 1953, pp. 335/336) esclareceu que 
são nulos quaisquer atos de disposição sobre as terras indígenas, mesmo aqueles que só se referem a 
elementos do direito de propriedade ou da posse (uso, fruto, garantia real, locação). Ora, o texto aprovado 
em 1º de outubro já determinou duas exceções, relativas, respectivamente, à exploração de riquezas 
minerais em terras indígenas (§ 3º do art. 234). Coerentemente, as exceções deverão ser autorizadas pelo 
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas. 
   Não há como se admitir uma terceira exceção, vagamente definida como “relevante interesse da União”, 
que não passe, como as anteriores, pelo crivo do Congresso Nacional. Ficará ao talante do Executivo 
determinar o que se consiste “relevante interesse da União”, cabendo praticamente tudo na expressão, 
estradas, construções diversas, exploração de recursos florestais, etc., caracterizando-se, assim, a exceção 
como daquelas que, afinal, derrogam a regra. Historicamente, já se cobrou excessivamente dos índios, em 
terra e gente, em nome dos interesses da sociedade adventícia. É imoral exigir-lhes que continuem a arcar 
com o ônus destes interesses, considerando os poucos índios sobreviventes. Por isso, propõe-se a 
supressão do trecho. 
Parecer:   
   A Emenda tem por finalidade suprimir do § 6o. do art. 234 a expressão "ressalvado relevante interesse da 
União, segundo o que dispuser lei complementar", considerando o Autor mais uma exceção danosa sobre a 
posse de terra indígena, sem ser submetida à apreciação do Congresso Nacional.  
Entendemos que a exceção deverá ser mantida no texto constitucional para se preservar relevante interesse 
da União em terras indígenas, pois a supressão pretendida poderá gerar sérios entraves à Administração 
Pública.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:00767 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FÁBIO FELDMANN (PSDB/SP) 
Texto:   
   Dê-se ao § 1o. do artigo 234 a seguinte redação:  
"São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter  
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos  
recursos ambientais necessários ao seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural,  
segundo seus usos, costumes e tradições". 
Justificativa: 
   Ao redigir o § 1º do art. 234, oriundo do§ 1º 269 aprovado pelo Plenário, em 1º turno, por 497 votos, na 
sessão de 1º de junho de 1988, o Relator modificou a flexão do verbo “utilizar”, que no texto aprovado estava 
no particípio, acompanhando o verbo “habitar”, este também no particípio, e ambos qualificando, juntamente 
com os adjetivos “imprescindíveis” e “necessárias”, as terras que, no conjunto, constituem a definição dada 
as “Terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”. A reflexão dada pelo Relator, apenas ao verbo “utilizar”, 
colocando-o no presente do indicativo, além de romper a concordância geral do texto, possibilita que na 
aplicação correta do dispositivo constitucional se dê ao fator “utilização para atividades produtivas” uma 
apreensão temporariamente estática, limitando-o às áreas que estejam em produção no exato momento da 
identificação de determinada terra indígena. Isto excluiria glebas que sejam igualmente utilizadas para 
atividades produtivas em outro instante, em prejuízo do espaço que a Constituinte decidiu garantir às 
populações indígenas. Por outro lado, se há razões para retornar o texto à forma original, não ocorre nenhum 
motivo pelo qual apenas este verbo – “utilizar” – devesse sofrer a modificação que lhe deu o Relator. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Autor alterar a flexão do verbo "utilizar" do § 1o. do art. 234 do Projeto, passando-o do  
presente do indicativo para o particípio, como estava redigido no Projeto (A) de Constituição, para evitar que, 
na sua aplicação, lhe seja dada interpretação estática.  
Entendemos, de acordo com os argumentos expendidos pelo proponente, que a Emenda merece aprovação. 
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   EMENDA:01288 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PMDB/RR) 
Texto:   
   Suprimir o § 7o. do artigo 234 do Título VIII. 
Justificativa: 
A imensa maioria dos índios brasileiros já está aculturado ou semiaculturado e vive frequentes contatos com 
os civilizados. 
Afastar as Cooperativas de garimpeiros das terras indígenas, de comunidades aculturadas, é discriminar em 
favor dos grandes grupos econômicos e em prejuízo dos interesses de milhares de garimpos. 
Parecer:   
   Pretende o ilustre Autor suprimir o § 7o. do art. 234 do Projeto, por entender que esse dispositivo discrimina 
os garimpeiros em favor dos grandes grupos econômicos.  
Entendemos que carece de fundamento a preocupação proponente, pois a pesquisa e lavra de recursos 
minerais em terras indígenas só pode efetivar-se com autorização do Congresso Nacional (art. 234, § 3o.).  
Pelo exposto, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:01434 APROVADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANNA MARIA RATTES (PSDB/RJ) 
Texto:   
   Título VIII - DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO VIII - DOS ÍNDIOS  
Restabelece, no final do texto do § 6o. do artigo 234, a expressão "na forma da lei",  
constante do texto do § 4o. do artigo 269 aprovado em Plenário, ficando com a seguinte redação:  
Art. 234 ............................ 
§ 6o. - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a  
ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas  
naturais do solo, fluviais e lacustres neles existentes, ressalvado relevante interesse público  
da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e extinção direito a  
indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto as benfeitorias derivadas da  
ocupação de boa-fé. 
Justificativa: 
 A remissão à forma de Lei da ressalva constante do final do texto do § 4º do art. 269, constitui parte 
relevante do acordo que resultou na fusão das emendas pertinentes ao Capítulo VIII, “Dos Índios.” 
No processo de negociação que anteceder a votação em primeiro turno, chegaram a ser aventadas várias 
condicionantes ao dispositivo que ressalva “o direito de indenização ou de ações contra a União quanto às 
benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé, como, por exemplo, a da permanência ou não dos índios nas 
suas terras durante a tramitação das eventuais ações de indenização. 
Diante da necessidade de se dar curso ao processo de votação que, então, dependia do acordo sobre 
Capítulo “Dos índios”, e não havendo consenso sobre os termos destas condicionantes, optou-se pela 
remissão “à forma da lei”, para que esta pudesse definir as esfericidades das ações nos casos em que 
envolvessem as terras indígenas. 
Em respeito, portanto, à abrangência do acordo então formulado, aprovado por 497 votos no primeiro turno, 
proponho que seja restabelecida a expressão “na forma da lei”, sem prejuízo das outras alterações formais e 
de redação efetivadas pelo Exmo. Sr. Relator, no texto do Projeto “B” de Constituição. 
Parecer:   
   A Emenda tem por finalidade restabelecer no § 6o. do art. 234 do Projeto (B) a expressão "na forma da lei" 
após a palavra "salvo", constante do § 4o. do art. 269 aprovado no 1o. Turno.  
Entendemos que a proposta merece nossa acolhida, por ter sido originado o referido art. 269 de acordo que 
ressaltou em fusão de emendas, optando-se pela remissão "à forma da lei" para que esta pudesse regular as 
ações sobre terras indígenas. Somos, pois, pela aprovação. 
    
   EMENDA:01496 REJEITADA 
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Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ÂNGELO MAGALHÃES (PFL/BA) 
Texto:   
   TEXTO ATUAL  
"Art. 234 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e  
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupem, competindo à  
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens".  
TEXTO PROPOSTO  
"Art. 234 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas crenças e  
tradições, e os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União  
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 
Justificativa: 
O que é direito “originário”? 
Como pode ser formalmente caracterizado? 
Na realidade não há diferença, formal entre  “o direito originário sobre a terra” e “o direito sobre a terra”, há, 
porém, uma perspectiva de inferências altamente subjetivas na expressão, o que se deseja é caracterizar o 
direito do índio sobre a terra. 
Parecer:   
   O Autor pretende suprimir palavra do art. 234 do Projeto (B) para caracterizar o direito do índio sobre a 
terra.  
Entendemos que o termo que se quer eliminar deve ser mantido no texto constitucional para maior clareza do 
assunto e para se evitar especulação de terra indígena.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:01665 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LYSÂNEAS MACIEL (PDT/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se do § 5o. do art. 234 do Projeto de Constituição (B) o seguinte trecho: " ou no  
interesse da soberania nacional, após deliberação do Congresso Nacional", dando ao dispositivo a  
seguinte redação:  
Art. 234. .............................. 
§ 5o. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum"  
do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população,  
garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. 
Justificativa: 
   A presente emenda visa reestabelecer, em prol das populações indígenas, a coerência de tratamento, 
segundo o que se aplica aos demais cidadãos brasileiros, na sistemática do Projeto. É entendimento pacífico 
que os direitos individuais somente podem sofrer restrições em casos especialíssimos, e mesmo assim 
mediante rigorosos mecanismos de controle e fiscalização quanto à legalidade da restrição. 
   O direito de locomoção, integrado pelos direitos de ir, vir e permanecer, é dos direitos individuais assim 
protegidos, segundo o disposto dos incisos X e LXIX do art. 5º do Projeto. Os direitos da pessoa humana, 
portanto, são em princípio invioláveis. As restrições cabíveis integram o sistema de constrição de direitos, 
previstos, na sistemática do Projeto, no Título V, Capítulo I (Do Estado de Defesa e do Estado de Sítio). 
Constituem os mecanismos de fiscalização e controle, antes mencionados, comuns ao estado de sítio e 
estado de defesa: iniciativa presidencial; prazo determinado; motivos previamente estabelecidos 
(preservação da ordem pública e paz social; ineficácia do estado de defesa, comoção grave de repercussão 
nacional ou guerra); controle pelo Congresso Nacional, designação expressa do executor das medidas; 
prestação de contas pelo Presidente da República, cessado o estado de defesa ou estado de sítio. Somente 
mediante o implemento de tais condições, podem ser restringidos os direitos individuais. Pois bem. Em 
relação aos índios, este § 5º do art. 234 prevê a possibilidade de lhes ser severamente restringido o direito de 
locomoção, em sua parte integrativa consistente no direito de permanecer (que outra coisa é a remoção?), 
em hipótese completamente excluída do sistema geral de constrição de direitos previsto no Projeto – 
consagrando-se um inaceitável estado de exceção de aplicação exclusiva aos índios. A só-previsão de 
deliberação prévia do Congresso Nacional está longa de preencher os requisitos exigidos quando se trata de 
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restringir os direitos de demais cidadãos. Não por outro motivo, aliás, a emenda que origina a matéria deste 
dispositivo (emenda 2P0028I-1, do se. Jarbas Passarinho), remeta a remoção dos grupos indígenas a este 
mesmo sistema geral de constrição de direitos. 
   Acaso são os índios cidadãos de segunda categoria? Por que, apenas em relação aos índios, é possível a 
restrição de direitos sob condições muito menos severas que as exigíveis quando se trata de restringir os 
direitos dos demais brasileiros? A supressão que ora se propões elimina uma iniquidade, mas não exclui os 
índios, como brasileiros que são, das mesmas hipóteses de restrição de direitos, previstas no Capítulo I do 
Título V. Não há, pois, com a supressão, nenhum prejuízo à soberania nacional, garantida que está nas 
disposições relativas à segurança do Estado; mas há, sim, a reafirmação de que o Estado de Direito e a 
democracia também se estendem às populações indígenas. 
Parecer:   
   Objetiva a Emenda suprimir do art. 234, § 5o., do Projeto (B) a expressão "ou no interesse da soberania 
nacional, após deliberação do Congresso Nacional" para haver coerência de tratamento entre os grupos 
indígenas e a grande maioria da população brasileira quanto aos direitos individuais.  
Entendemos que o trecho que se pretende eliminar deve permanecer no texto constitucional, pois não há, 
como quer o Autor, um inaceitável estado de exceção de aplicação exclusiva aos índios. A soberania 
nacional deve preponderar sobre os direitos individuais dos cidadãos e, no caso, isso somente ocorrerá "ad 
referendum" do Congresso Nacional. Portanto, a remoção de indígenas, não será efetivada aleatoriamente.  
Somos, pois, pela rejeição. 
    
   EMENDA:01704 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ANTERO DE BARROS (PMDB/MT) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
Suprima-se a expressão "tradicionalmente” constante no artigo 234. 
Justificativa: 
A comunidade indígena, no decorrer dos tempos passou por um processo constante de deslocamento dos 
seus habitats originais. 
Entendemos que a expressão “tradicionalmente”, não considerando o referido processo, dificultará o 
entendimento de quais são as terras que os indígenas terão direito. 
Parecer:   
   O Autor pretende suprimir palavra do art. 234 do Projeto (B) para caracterizar o direito do índio sobre a 
terra.  
Entendemos que o termo que se quer eliminar deve ser mantido no texto constitucional para maior clareza do 
assunto e para se evitar especulação com terra indígena.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
    
   EMENDA:01754 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEN FIGUEIRÓ (PMDB/MS) 
Texto:   
   TEXTO ATUAL  
Art. 234 - ............................  
§ 3o. - O aproveitamento dos recursos hídricos, inclusive dos potenciais energéticos, a  
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados, com autorização  
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada a participação  
nos resultados da lavra, na forma da lei.  
TEXTO PROPOSTO  
Art. 234 - ..............................  
§ 3o. - O aproveitamento dos recursos hídricos, inclusive dos potenciais energéticos, a  
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização  
do Congresso Nacional, ficando assegurada às comunidades indígenas afetadas a participação nos  
resultados da lavra, na forma da lei. 
Justificativa: 
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   A autorização do Congresso Nacional é soberana. A decisão de parcela do povo brasileiro não pode 
superpor a uma decisão do Congresso Nacional que é a decisão de todo povo brasileiro. Naturalmente, que o 
desejo da comunidade indígena afetada será um parâmetro a ser considerado no processo de decisão do 
Congresso Nacional. 
   Fato relevante também é a impossibilidade de se obter um consenso legítimo de um determinado grupo 
indígena: por exemplo, no caso dos Yanomami, cerca de 10 mil índios estão espalhados em pequenos 
agrupamentos autônomos, sem qualquer comunicação entre si no Estado do Amazonas e do Território 
Federal de Roraima. 
Parecer:   
   É propósito da Emenda suprimir do § 3o. do art. 234 do Projeto a expressão "ouvidas as comunidades 
afetadas" porque entende que a decisão do Congresso Nacional é soberana.  
Entendemos que carece de fundamento a proposta em exame, vez que o fato de se ouvir as comunidades 
indígenas sobre assunto de seu interesse não diminuirá em nada a decisão do Congresso. Aliás, essa não 
será a primeira vez que assim procederá a Casa Legislativa.  
Ante o exposto, somos pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE W 

   EMENDA:00297 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   NELSON JOBIM (PMDB/RS) 
Texto:   
   TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL  
CAPÍTULO VIII - DOS ÍNDIOS  
Dê-se nova sistematização ao Capítulo acima identificado, através da criação de um novo  
artigo, com o teor dos parágrafos 3o. e 7o. do art. 230, ao qual sucederá e cujo texto restante  
fica mantido, remunerando-se o art. 231, cujos termos ficam, também, mantidos. Ao novo artigo,  
dê-se a seguinte redação:  
"Art. - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a  
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização  
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos  
resultados da lavra, na forma da lei.  
Parágrafo único - não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3o. e 4o. 
Justificativa: 
A emenda não inova no mérito, limitando-se a propor nova sistematização para o Capítulo “Dos Índios”. Com 
a alteração sugerida, retiram-se dois parágrafos do dispositivo que inicia o Capítulo, atualmente com sete 
parágrafos, e cria-se um artigo que trata de uma única matéria – exploração de recursos hídricos, energéticos 
e minerais em terras indígenas – que por sua relevância pode e deve ser tratado em dispositivo próprio. Com 
isto, atende-se também aos preceitos da boa técnica legislativa, que não pode ser preterida apenas pelo 
desejo de se limitar o número dos artigos da nova Constituição. 
 
   EMENDA:00036 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   LÚCIO ALCÂNTARA (PFL/CE) 
Texto:   
   Dê-se ao art. 230, § 4o, esta redação:  
Art. 230. ...............................  
§ 4o. As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis sendo imprescritíveis  
os direitos sobre elas. 
Justificativa: 
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   A oração, expressa de forma direta, fica bem mais fácil de ser entendida. Com esta emenda, evita-se a 
colocação inadequada da vírgula, após a palavra “indisponíveis”, bem como a repetição das aditivas “e”. 
 
   EMENDA:00762 EM ANALISE 
Fase:   
   W - Proposta de Redação 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JORGE MEDAUAR (PMDB/BA) 
Texto:   
   Desdobre-se o § 6o. do art. 230 do Projeto, nos seguintes termos:  
"§ 6o. São nulos os atos que tenham por objetivo a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se  
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais de seu solo, rios e lagos, ressalvados  
relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar.  
§ 7o. Os atos que se aplica o parágrafo anterior não geram direito a indenização ou ações contra a  
União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé." 
Justificativa: 
   Se o ato é nulo, isto é, juridicamente inexistente, por que o declarar extinto? 
   Incorreto nos parece, também, dizer que a nulidade de um ato gere ou não gere direitos. O ato é que o 
sujeito do verbo gerar. 
   Pensamos que nossa proposta dá melhor forma ao dispositivo, cujo alcance não se restringe nem se 
amplia. 
 

___________________________________________________________________ 
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