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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. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

  

1 – Sugestões localizadas1  

Não foram localizadas sugestões 

2 – Audiências públicas 

Consulte nas 3ª, 4ª, 8ª, 11ª reuniões 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 

                                                      
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/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
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
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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3 – Subcomissões temáticas 

SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTES E 

MINORIAS – VII-C 
 

FASE A – 
Anteprojeto do 

relator 

Art. 15 - Os índios, as comunidades indígenas, suas organizações e o  

Ministério Público são partes legítimas para ingressar em juízo em  

defesa dos interesses e dos direitos indígenas.  

§ 1º - A competência para dirimir disputas sobre os direitos  

indígenas será sempre da Justiça Federal.  

§ 2º - O Ministério Público tem a responsabilidade da defesa e  

proteção desses direitos, judicial e extrajudicialmente, devendo agir  

de ofício ou mediante provocação.  

§ 3º - A proteção compreende a pessoa, o patrimônio material e  

imaterial, o interesse dos índios, bem como a preservação e  

restauração de seus direitos, reparação de danos e promoção de  

responsabilidade dos ofensores. 

 

FASE B – Emenda 
ao anteprojeto do 

relator 

Total de emendas localizadas: 5.  

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

FASE C – 
Anteprojeto da 
subcomissão 

Art. 14 - 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.  

Parágrafo único - A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas 

será sempre da Justiça Federal. 

Art. 15 - Ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios, 

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 de  

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. 

 

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

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

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

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

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

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/subcomissao7c 

 

4 – Comissões temáticas 

COMISSÃO DA ORDEM SOCIAL - VII 

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/comissao7/subcomissao7c
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FASE E – Emendas 
ao anteprojeto da 
subcomissão, na 

comissão 

Total de emendas localizadas: 8.  

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

 

FASE F – 
Substitutivo do 

relator 

Art. 83 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por  

determinação do Congresso Nacional, os índios, suas comunidades e  

organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  

dos interesses e direitos dos índios.  

Parágrafo único - A competência para dirimir disputas sobre  

os direitos indígenas será sempre da Justiça Federal. 

FASE G – Emenda 
ao substitutivo 

Total de emendas localizadas: 5.  

(consulte a íntegra das emendas no Anexo da Fase G). 

 

FASE H – 
Anteprojeto da 

comissão 

Art. 104 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por  

determinação do Congresso Nacional, os índios, suas comunidades e  

organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  

dos interesses e direitos indígenas, cabendo também ao Ministério  

Público Federal, de ofício ou mediante provocação, defendê-los  

extrajudicialmente.  

Parágrafo único - A competência para dirimir disputas sobre  

os direitos indígenas será sempre da Justiça Federal. 

 

Consulte na 9ª reunião da Comissão da Ordem Social a votação do Substitutivo do 

Relator.  

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

http://www2.camara.gov.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. 435 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por  

determinação do Congresso Nacional, os índios, suas comunidades e  

organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  

dos interesses e direitos indígenas, cabendo também ao Ministério  

Público Federal, de ofício ou mediante provocação, defendê-los  

extrajudicialmente.  

Parágrafo único - A competência para dirimir disputas sobre  

os direitos indígenas será sempre da Justiça Federal. 

 

FASES J e K – 
Emendas de mérito 

(CS) e de 
adequação ao 

anteprojeto 

 

Total de emendas localizadas: 7.  

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

documento). 

 

FASE L – Projeto 
de Constituição 

Art. 428 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por  

determinação do Congresso Nacional, os índios, suas comunidades e  

http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7
http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao7/comissao7


Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 5  

 

organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  

dos interesses e direitos indígenas, cabendo também ao Ministério  

Público Federal, de ofício ou mediante provocação, defendê-los  

extrajudicialmente. 

 

FASE M – 
Emendas (1P) de 

Plenário e 
populares 

Total de emendas localizadas: 15.  

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

 

FASE N – Primeiro 
substitutivo do 

relator 

Art. 304 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos indígenas. 

FASE O – Emendas 
(ES) ao primeiro 
substitutivo do 

relator 

Total de emendas localizadas: 18.  

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

 

FASE P – Segundo 
substitutivo do 

relator 

 

Art. 263 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos indígenas. 

 

6 – Plenário 

FASE Q – Projeto A  

(início 1º turno) ou 

FASE R Ato das 
Disposições 
Transitórias 

Art. 270. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos indígenas. 

 

 

FASE S – Emendas 
de Plenário (2P) 

Total de emendas localizadas: 3. 

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

Emenda Substitutiva do Centrão2 nº 02044, art. 265. 

 

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. 235. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

 

FASE U – Emendas 
ao Projeto B (2T) 

 

Total de emendas localizadas: 1.  

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

 

FASE V – Projeto C Art. 231. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

                                                      
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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(fim 2º turno) 

 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

 

7 – Comissão de Redação 

FASE W – Proposta 
exclusivamente de 

redação 

Não foram localizadas emendas. 

 

 

FASE X – Projeto D 
– redação final 

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 

Público em todos os atos do processo. 

 

Não foram localizadas emendas. Só ocorreu a renumeração dos artigos. 

 

 

 

EMENDAS APRESENTADAS POR FASE3 
___________________________________________________________________ 

FASE B 

EMENDA:00037 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. 15. Os índios, as comunidades indígenas, suas organizações e o Ministério Público são  
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos interesses e dos direitos indígenas.   
Proposta  
Alteração do texto.  
"Art. 15. Os índios, as comunidades indígenas e suas organizações, através do Órgão da  
Administração Federal, e o Ministério Público são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  
dos interesses e dos direitos indígenas." 
Justificativa: 
É incompreensível excluir a competência do Órgão da Administração Federal para ingressar em juízo 
na defesa dos indígenas. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada tendo em vista que a redação original do Anteprojeto garante de forma mais 
eficiente a proteção dos direitos dos índios. 
 

                                                      
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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   EMENDA:00040 REJEITADA 
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. 15 O Ministério Público tem a responsabilidade da defesa e proteção desses  
direitos, judicial e extrajudicialmente, devendo agir de ofício ou mediante provocação.  
§ 3o. do Art. 15 A proteção compreende a pessoa, o patrimônio material e imaterial, o  
interesse dos índios, bem como a preservação e restauração de seus direitos, reparação de danos e  
promoção de responsabilidade dos ofensores.  
Proposta  
Cancelar os parágrafos. 
Justificativa: 
A matéria não tem expressão para figurar no texto Constitucional devendo ser objeto de legislação 
ordinária. 
Parecer:   
   Emenda rejeitada pois é fundamental que se garanta constitucionalmente a proteção às populações 
indígenas por meio do Ministério Público. 
 
    
   EMENDA:00044 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. 15. A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas será sempre  
da Justiça Federal.  
............................................  
Proposta  
Alterar o texto.  
§ 1o. A competência para dirimir disputas sobre o patrimônio da União, de posse das  
populações indígenas, será sempre da Justiça Federal. 
Justificativa: 
De acordo com a tradição brasileira, no assunto em pauta, a Justiça Federal somente é acionada 
quando há interesse da União.  
Parecer:   
   Emenda rejeitada tendo em vista que a redação original atende de forma mais abrangente os 
direitos dos índios. 
 
    
   EMENDA:00081 APROVADA 
Fase:   
   B - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Subcomissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOSÉ CARLOS SABÓIA (PMDB/MA) 
Texto:   
   Acrescente, onde couber, o presente artigo e seus parágrafos:  
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"Art. Ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios, 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." 
Justificativa: 
O papel do Ministério Público e a questão da proteção dos direitos indígenas justifica um artigo 
específico, resgatando as meritórias considerações presentes no parecer do relator. 
Parecer:   
   Emenda aprovada. É plenamente justificável a inserção, em artigo específico, do papel do 
Ministério Público e da proteção que deve merecer o direito dos índios. 
 
    
EMENDA:00082 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 artigo 15 e suprime os §§ 2º e 3º, transformando o § 1º em § Único:  
"Art. 15. 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." 
Justificativa: 
Essa emenda sugere a inclusão do Congresso Nacional como parte legítima para ingressar em juízo 
em defesa dos interesses indígenas.  
Sugere-se que as matérias tratadas nos parágrafos 2º e 3º, aqui suprimidos, sejam objeto de outro 
artigo em separado. 
Parecer:   
   Aprovada. A ideia de inclusão do Congresso Nacional entre as partes legítimas para ingressar em 
Juízo ou defesa dos interesses indígenas é meritória e merece nossa aprovação. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE E 

EMENDA:00164 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. 15 - Ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios,  
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 de seus direitos, à 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.  
PROPOSTA  
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a) Cancelar o art. 15 e seu parágrafo 1o.  
b) Transformar o parágrafo 2o. no art. 15. 
Justificativa: 
A matéria não tem expressão para figurar no texto Constitucional devendo ser objeto de legislação 
ordinária. 
Parecer:   
   Rejeitada. Em nosso entendimento a matéria que o insigne Constituinte pretende suprimir é 
indispensável para o completo entendimento da garantia a ser proporcionada, pelo novo Diploma 
Básico, às populações indígenas.  
Com a supressão dos textos em questão não haveria a caracterização do que deve ser protegido, 
tornando vagas as demais disposições do conjunto. 
 
 
   EMENDA:00165 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. 14 - ..................................  
Parágrafo único - A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas será sempre  
da Justiça Federal.  
PROPOSTA  
Alterar o texto.  
Parágrafo único - A competência para dirimir disputas sobre o patrimônio da União, de posse das  
populações indígenas, será sempre da Justiça Federal. 
Justificativa: 
De acordo com a tradição brasileira, no assunto em pauta, a Justiça Federal somente é acionada 
quando há interesse da União.  
Parecer:   
   Rejeitada. A sugestão não altera o conteúdo do texto. Já se sabe, de disposição anterior, que as 
terras ocupadas pelos índios se incluem entre os bens da União. Daí, o não acatamento da sugestão. 
 
    
   EMENDA:00166 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. 14 - Os índios, suas comunidades e organizações, o Ministério Público e o Congresso  
Nacional, são partes legítimas para ingresso em juízo em defesa dos interesses e direitos dos índios.  
PROPOSTA  
Alteração do texto.  
Art. 14 - Os índios, suas comunidades e organizações, através do Órgão da Administração  
Federal, o Ministério Público e o Congresso Nacional, são partes legítimas para ingressarem em  
juízo em defesa dos interesses e direitos dos índios. 
Justificativa: 
É incompreensível excluir a competência do Órgão da Administração Federal para ingressar em juízo 
na defesa dos indígenas. 
Parecer:   
   Rejeitada. Não existe no Brasil Órgão da Administração Federal efetivamente capacitado para 
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garantir, de fato, os direitos indígenas. Daí, sua exclusão, de vez que o órgão existente não é 
representativo das comunidades indígenas. 
    
 
   EMENDA:00331 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. 14.  
Seja incluída a seguinte norma:  
Art. Os índios, as comunidades indígenas e suas organizações, através do Órgão da  
Administração Federal e os Ministérios Públicos são parte legítima para ingressar em juízo em  
defesa dos interesses e dos direitos indígenas. 
Justificativa: 
É incompreensível excluir a competência do Órgão da Administração Federal para ingressar em juízo 
na defesa dos indígenas. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
A Emenda foi rejeitada por entendermos que o ingresso em juízo, para defesa dos interesses e 
direitos dos índios, praticado diretamente pelos interessados, pelas associações que os representam 
e pelo Ministério Público, conferem maior autenticidade à ação judicial. 
    
 
   EMENDA:00425 PREJUDICADA 
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. 14 e seu parágrafo único e supressiva do Art. 15 das  
Populações Indígenas, elaboradas pela SUBCOMISSÃO DOS NEGROS, POPULAÇÕES 
INDÍGENAS, PESSOAS DEFICIENTES E MINORIAS.  
Dê-se ao Art. 14 a seguinte redação:  
Art. 14 - ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios,  
Judicial e extrajudicialmente, devendo agir de ofício ou mediante provocação.  
§ 1o. A proteção compreende a pessoa, o patrimônio material, o interesse a preservação e  
restauração de seus direitos, a reparação de danos e promoção de responsabilidade dos ofensores, 
bem como a assistência nas relações contratuais em que o índio ou a população indígena por parte.  
§ 2o. A competência para dirimir os litígios relativos à população indígena será sempre da Justiça 
Federal.  
Suprima-se o contido no Art. 15. 
Justificativa: 
O disposto no Art. 14 de autoria do eminente Relator, contraria frontalmente os princípios contidos em 
todo os dispositivos e essencialmente o preceito do Art.152. 
Tentamos, com a presente emenda, abraçar disposições coerentes com a vontade manifesta do 
eminente relator. Assim, dentro do princípio da Tutela abraçado em todo o Título, a competência para 
representar os índios ou ingressar em juízo em seu nome é do Ministério Público. 
Desta forma, propomos a supressão do Art.15 passando a adotar sua redação no Art.14. Da mesma 
forma, transformamos o parágrafo único do Art.14 em parágrafo 2º, bem como uma redação nova ao 
§1º do mesmo Artigo. 
Parecer:   
   REJEITADA.  
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A emenda foi rejeitada tendo em vista que, com a manutenção da redação original, atinge-se de 
forma mais autêntica o objetivo contido na proposta de anteprojeto constitucional, que é o de 
defender os interesses e direitos das populações indígenas. 
    
 
   EMENDA:00840 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Emenda modificada do art. 14, da Seção  
Populações Indígenas, do Capítulo Direitos e Garantias  
Altere-se a redação do art. 14, adotando-se a seguinte:  
Art. 14 - Os índios, suas comunidades e organizações, o Ministério Público Federal e o  
Congresso Nacional são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos interesses e  
direitos dos índios. 
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:          
   Aprovada. A emenda merece ser acolhida. Deve, de fato, figurar no texto: "Ministério Público 
Federal" a quem incumbe zelar pela observância das normas editadas. 
 
 
   EMENDA:00841 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
Texto:   
   Altere-se a redação do art. 15, adotando-se a seguinte:  
Emenda modificada do art. 15, da Seção  
Populações Indígenas, do Capítulo Direitos e Garantias  
Art. 15 - Ao Ministério Público Federal compete a defesa e proteção dos direitos dos  
índios, judicial e extrajudicialmente, devendo agir de ofício ou mediante provocação. 
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:   
   APROVADA.  
A sugestão é pertinente e merece acolhimento, de vez que ao Ministério Público Federal compete, de 
fato, a execução das atribuições contidas na disposição modificada. 
    
   EMENDA:00842 APROVADA 
Fase:   
   E - Emenda ao Anteprojeto do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   SIGMARINGA SEIXAS (PMDB/DF) 
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Texto:   
   Emenda modificativa do § 2o. do art. 15, da Seção  
Populações Indígenas, do Capítulo Direitos e Garantias.  
Altere-se, no art. 15, a redação do § 2o., adotando-se a seguinte:  
§ 2o. - Em toda relação contratual de que puder resultar prejuízo aos direitos dos índios,  
será obrigatória a interveniência do Ministério Público Federal, sob pena de nulidade. 
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:   
   APROVADA.  
A sugestão é pertinente e merece acolhimento. Ao Ministério Público Federal compete, de fato, a 
execução das atribuições enumeradas na disposição modificada. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE G 

EMENDA:00421 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   Emenda modificativa  
O artigo 83 passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 83 - Os índios, sua comunidades e organizações, representados pelo Órgão da  
Administração ou por ele assistidos, o Ministério Público e o Congresso nacional são partes  
legítimas para ingressarem em juízo na defesa dos direitos e interesses dos índios". 
Justificativa: 
Não se justifica a exclusão do Órgão da Administração Federal – que exerce a tutela especial dos 
índios – da capacidade de representar ou de assistir os índios em juízo.  
Parecer:   
   Rejeitada.  
Na realidade da sociedade brasileira o que temos assistido, até os nossos dias, é certa negação ou 
impossibilidade de avanço no que tange à ampliação dos direitos dos índios. Se no início existia 
cerca de cinco milhões, hoje estão reduzidos a cerca de duzentos mil. O Órgão da Administração 
Federal que exerce a tutela ou cuida das questões indígenas não tem a dimensão necessária que a 
altitude do assunto deve merecer.  
A redação do artigo 83 do substitutivo, destarte, nos parece mais condizente com a realidade sócio-
econômica do País. O que o novo Diploma Básico persegue é a extensão de sua proteção aos 
grupos minoritários desprotegidos da sociedade brasileira, corrigindo, no ensejo, as distorções até 
então existentes.  
Deixar a cargo do Órgão da Administração Federal a faculdade para ingressar em juízo em defesa 
dos interesses indígenas, como representante dessas pessoas, de suas comunidades e 
organizações, seria praticamente a manutenção da situação atual, e as populações indígenas do 
País, inquestionavelmente, permaneceria sem os direitos que a nova Constituição pretende 
assegurar-lhes.  
Por tais razões, deixamos de acolher a sugestão do nobre Constituinte Oswaldo Almeida. 
 
    
EMENDA:00772 REJEITADA 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
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Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   JOAQUIM SUCENA (PMDB/MT) 
Texto:   
   Emenda modificativa para o artigo 83  
Parágrafo único: passa a ter a seguinte redação:  
A competência para dirimir disputas sobre o patrimônio da União, de posse das populações  
indígenas, será sempre da Justiça Federal. 
Justificativa: 
A Justiça Federal somente é acionada quando há interesse da União. 
Parecer:   
   Rejeitada.  
A emenda foi rejeitada por entendermos que a redação original, constante do substitutivo, é mais 
abrangente.  
Na realidade, prevê-se que não apenas o direito à posse permanente das terras ocupadas pelos 
índios e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais do solo e subsolo, das utilidades nelas 
existentes e dos cursos fluviais podem ser transgredidos. O substitutivo estabelece outros direitos 
como por exemplo, o direito à educação na língua materna e portuguesa, o direito à cata, à faiscação 
e à garimpagem em suas terras, o reconhecimento à sua organização social, etc, direitos estes que 
podem igualmente ser desconsiderados. Assim, entendemos que a forma dada pela redação original 
é mais efetiva no que se refere à proteção ampla que se deve dar às populações indígenas. 
    
EMENDA:00859 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. 83 do substitutivo, e seu parágrafo único:  
Art.- 83. O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  
dos interesses e direitos dos índios, cabendo também ao Ministério Público Federal a defesa  
extrajudicial, devendo agir de ofício ou mediante provocação.  
Parágrafo único. A competência para dirimir disputas sobre os direitos e interesses indígenas  
será sempre da Justiça Federal. 
Justificativa: 
A emenda inova em relação ao texto original, resgatando o conteúdo inicial da proposta; nos termos 
em que foi apresentada à Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e 
Minorias. 
A inovação consiste em atribuir ao Ministério Público Federal, além da defesa extrajudicial dos 
direitos e interesses indígenas, também, sua defesa extrajudicial. A disposição contempla um amplo 
espectro de iniciativas que precedem ou não supõem o ingresso em juízo, cujo processo é, contudo, 
desconhecido pelas comunidades indígenas. É indispensável que a norma constitucional cubra este 
aspecto, sob pena de deixar grandemente desabrigados os direitos indígenas. 
Em relação ao parágrafo único, trata-se somente de adequá-lo à redação do caput, incluindo a 
expressão "interesses", que dá ao dispositivo o alcance que se deseja. 
Parecer:   
   Aprovada.  
A sugestão, efetivamente inova o texto original ao atribuir ao Ministério Público Federal também a 
defesa extrajudicial dos direitos e interesses indígenas, contemplando amplas ações que antecedem 
ou não dispõe o ingresso em juízo. Inova, complementa o texto e cobre um aspecto importante dos 
interesses dos índios. 
    
EMENDA:00966 PARCIALMENTE APROV 



Quadro Histórico dos Dispositivos Constitucionais | 14  

 

Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   DOMINGOS LEONELLI (PMDB/BA) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Acrescenta um parágrafo ao art. 83 do substitutivo, e modifica o seu parágrafo único, remunerando-o:  
Art. 83 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  
dos interesses e direitos dos índios.  
§ 1o. - Ao Ministério Público Federal compete também a defesa extrajudicial dos interesses e  
direitos dos índios, devendo agir de ofício ou mediante provocação. 
Justificativa: 
A emenda inova em relação ao texto original, resgatando o conteúdo inicial da proposta; nos termos 
em que foi apresentada à Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e 
Minorias. 
A inovação consiste em atribuir ao Ministério Público Federal, além da defesa extrajudicial dos 
direitos e interesses indígenas, também, sua defesa extrajudicial. A disposição contempla um amplo 
espectro de iniciativas que precedem ou não supõem o ingresso em juízo, cujo processo é, contudo, 
desconhecido pelas comunidades indígenas. É indispensável que a norma constitucional cubra este 
aspecto, sob pena de deixar grandemente desabrigados os direitos indígenas. 
Em relação ao parágrafo único, trata-se somente de adequá-lo à redação do caput, incluindo a 
expressão "interesses", que dá ao dispositivo o alcance que se deseja. 
Parecer:   
   Aprovada Parcialmente.  
A sugestão merece acatamento, desde que se efetive sua fusão com o "caput" do mesmo artigo, que 
deve ficar com a redação que se segue:  
"Artigo 83. O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional, os 
índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa 
dos interesses e direitos dos índios, cabendo também ao Ministério Público Federal, a defesa 
extrajudicial, devendo agir de ofício ou mediante procuração".  
Assim, a emenda possibilita a efetivação da competência ao Ministério Público Federal, além da 
defesa judicial dos direitos e interesses indígenas, sua defesa extrajudicial, contemplando uma série 
de questões que precedem o ingresso em juízo.  
Destarte, a sugestão do insigne Constituinte Domingos Leonelli foi parcialmente acolhida. 
    
EMENDA:01449 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   G - Emenda ao Substitutivo do Relator da Comissão 
Comissão:   
   7 - Comissão da Ordem Social 
Autor:   
   LOURIVAL BAPTISTA (PFL/SE) 
Texto:   
   Nova redação.  
Art. 83. Os índios, suas comunidades e organizações, representados pelo Órgão da  
Administração Federal ou por ele assistidos e o Ministério Público são partes legítimas para  
ingressarem em juízo na defesa dos direitos e interesses dos índios. 
Justificativa: 
Não se justifica a exclusão do Órgão da Administração Federal que exerce a tutela especial dos 
índios -- da capacidade de representar ou de assistir os índios em juízo. Por outro lado, não cabe a 
referência ao "Congresso Nacional" que é um dos Poderes da República e que tem funções 
constitucionais próprias e relevantes. Note-se que a própria Mesa do Congresso Nacional é que seria 
o órgão do Poder Legislativo com capacidade processual - não o próprio Congresso Nacional. Não 
poderia, por outro lado, a Mesa do Congresso Nacional submeter-se a juiz singular, senão ao próprio 
Supremo Tribunal Federal, o que demandaria norma constitucional regente dessa especialíssima e 
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inusitada competência constitucional para a defesa de direitos individuais, configurando a submissão 
de um Poder (Congresso Nacional) à decisão de outro Poder (Judiciário). 
 

___________________________________________________________________ 

FASES J e K 

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. 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.  
[...] 
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 do 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:01210 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 435  
Suprima-se o artigo 435 do anteprojeto. 
Justificativa: 
   As atribuições do Ministério Público Federal já estão previstas no inciso IV do artigo 237. 
    
EMENDA:01211 NÃO INFORMADO 
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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 435, parágrafo único  
Suprima-se o parágrafo único do artigo 435 do anteprojeto. 
Justificativa: 
   A competência da Justiça Federal já está prevista no artigo 213 do anteprojeto, não se justificando 
sua regulamentação em local inadequado. A melhor técnica de adequação concentra a competência 
naquele dispositivo, no qual foi criado o inciso XI. 
    
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:  
[...] 
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 ao Capítulo VIII, do Título IX, não foram 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:02695 NÃO INFORMADO 
Fase:   
   J - Emenda CS de Mérito ao Anteprojeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
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Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 435  
O artigo 435 do anteprojeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 435 - Os índios, suas comunidades e organizações, representados pelo órgão da  
Administração Federal ou por ele assistidos, o Ministério Público e o Congresso Nacional são  
partes legítimas para ingressarem em juízo na defesa dos direitos e interesse dos índios". 
Justificativa: 
   Não se justifica a exclusão do Órgão da Administração Federal que exerce a tutela especial dos 
índios da capacidade de representar ou de assistir os índios em juízo. 
    
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 1º, 2º e 3º. 
Os dispositivos que propomos suprimir; embora contendo normas relevantes sobre o assunto, são 
mais apropriados para Lei Complementar. Consideramos que não devam ficar “amarrados” ao texto 
Constitucional, pois será muito mais difícil realizar qualquer alteração que se fizer necessária 
futuramente. 
    
EMENDA:05259 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, art. 435, parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do Anteprojeto de Constituição a redação contida nos  
artigos seguintes:  
Art. 435 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
e os índios, através de suas organizações ou do órgãos 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. 
Justificativa: 
   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 do 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. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE M 

EMENDA:00417 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 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. 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.  
[...] 
Justificativa: 
   Os dispositivos emendados referem-se ao mesmo assunto. 
   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 do 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:01117 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   WILSON MARTINS (PMDB/MS) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo emendado: Artigo 428  
Suprima-se o artigo 428 do anteprojeto. 
Justificativa: 
   As atribuições do Ministério Público Federal já estão previstas no inciso IV do artigo 233. 
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Parecer:   
   A supressão do Art. 428, como propõe a Emenda, não deve ocorrer porquanto, são os próprios 
índios, suas comunidades e organizações indígenas, que figuram como partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos, indígenas.  
Como é natural, tal atribuição deve caber ao próprios ' índios, que melhor saberão cuidar de seus 
interesses.  
Por tais razões, a Emenda não deve ser acolhida.  
Pela rejeição. 
    
EMENDA:02549 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: ARTIGO 428  
O artigo 428 do projeto passa a ter a seguinte redação:  
"Art. 428 - Os índios, suas comunidades e organizações, representados pelo órgão da  
Administração Federal ou por ele assistidos, o Ministério Público e o Congresso Nacional são  
partes legítimas para ingressarem em juízo na defesa dos direitos e interesse dos índios". 
Justificativa: 
   Não se justifica a exclusão do Órgão da Administração Federal que exerce a tutela especial dos 
índios da capacidade de representar ou de assistir os índios em juízo. 
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir entre as partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos 
interesses e direito indígenas, previstos no Art. 428, o órgão da Administração Federal.  
Não vislumbramos quaisquer razões que aconselhem o acatamento da proposta. O órgão de 
Administração Federal, no caso, a FUNAI, tem inúmeras outras atribuições, e, nesse particular, não 
nos parece que os interesses e os direitos indígenas estejam sendo cuidados e protegidos 
adequadamente.  
Nos debates em torno do assunto na elaboração do texto constitucional concluiu-se que tal 
incumbência deveria caber ao Ministério Público Federal e aos índios, suas comunidades e 
organizações.  
Por tais razões a Emenda deixa de ser acatada.  
Pela rejeição. 
    
EMENDA:04893 REJEITADA 
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, art. 428, parágrafos 1o. e 2o.  
Dê-se ao Capítulo VIII, do Título IX, do Anteprojeto de Constituição a redação contida nos artigos 
seguintes:  
Art. 428 - 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.  
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§ 2o. - Ao Ministério Público Federal incumbe defender os direitos dos índios em juízo, e, ao  
órgão federal responsável pela política indigenista nacional fora dele. 
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 48, no Artigo 13 do inciso III, 
alínea “a”; no Artigo 49, inciso XIX, alínea “e” 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 emenda pretende incluir entre as partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos 
interesses e direitos indígenas, previstas no art. 428. o órgão da Administração Federal.  
Não vislumbramos quaisquer razões que aconselhem o acatamento da proposta. O Órgão de 
Administração Federal, no caso, a FUNAI, tem inúmeras outras atribuições, e, nesse particular, não 
nos parece que os interesses e os direitos indígenas estejam sendo cuidados e protegidos 
adequadamente.  
Nos debates em torno do assunto na elaboração do texto Constitucional concluiu-se que tal 
incumbência deveria caber aos índios, suas comunidades e organizações.  
Por tais razões, a emenda deixa de ser acatada.  
Pela rejeição. 
    
EMENDA:05060 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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.  
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   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 
seculadas de que são vítimas as populações indígenas, donos originais da terra brasileira, hoje 
reduzidas, de seus sete milhões existentes na época do descobrimento, a cerca 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: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:  
[...] 
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 acarreta 
uma série de desvantagens entre as quais vale ressaltar, por sua importância, a rigidez assumida por 
um texto dessa natureza. Além do mais, quando a Lei Maior entra em minúcias, 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, aprece 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, dedicando 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, criado o 
Conselho Deliberativo, com representação paritária dos índios, da União e da sociedade, a 
norma se esgota como diretriz de organização; 

   II – a supressão do art. 425, com a transposição da meteria 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-se, 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 envolvam terras 
ocupadas pelos índios, pala generalidade e amplitude da disposição, provoca total insegurança para 
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qualquer proprietário, sabido que, pelo menos em principio, um dia no passado as terras tiverem a 
presença de índios; 
   IV – a supressão do art. 427, com a transposição de matéria nele regulada para o art. 307, na 
medida em que as terras dos índios têm igual tratamento constitucional às terras de fronteiras, 
colocadas ambas no Capítulo da Ordem Econômica, visto como tratam do desenvolvimento de 
atividade 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. 223. 
Parecer:   
   A emenda propõe alteração de diversos dispositivos.  
Quanto ao art. 52, item X, a inalienabilidade, a imprescritibilidade e indisponibilidade de terras 
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:08407 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. 428:  
Art. 428 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  
dos interesses e direitos indígenas, cabendo também ao Ministério Público Federal, de ofício ou  
mediante provocação, defendê-los extrajudicialmente.  
..................................................  
Proposta  
Art. 428 - O Ministério Público Federal, de  
ofício ou por determinação do Congresso Nacional o órgão da Administração Federal, os índios, suas  
comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos interesses 
e direitos indígenas, cabendo também ao Ministério Público Federal, de ofício ou mediante 
provocação, defendê-los extrajudicialmente. 
Justificativa: 
   É inconcebível que o órgão da Administração Federal não participe do elenco de entidade com 
responsabilidade na defesa legal dos índios. O problema do índio no Brasil só terá solução através do 
fortalecimento do órgão da Administração Federal. 
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir entre as partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos 
interesses e direito indígenas, previstos no Art. 428, o órgão da Administração Federal.  
Não vislumbramos quaisquer razões que aconselhem o acatamento da proposta. O órgão de 
Administração Federal, no caso, a FUNAI, tem inúmeras outras atribuições, e, nesse particular, não 
nos parece que os interesses e os direitos indígenas estejam sendo cuidados e protegidos 
adequadamente.  
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Nos debates em torno do assunto na elaboração do texto constitucional concluiu-se que tal 
incumbência deveria caber aos índios, suas comunidades e organizações  
Por tais razões a Emenda deixa de ser acatada.  
Pela rejeição. 
    
EMENDA:08675 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 428 do Projeto de  
Constituição elaborado pela Comissão de Sistematização. 
Justificativa: 
   De forma mais adequada e redação mais precisa, a matéria já está contemplada no item IV  
do art. 223. 
Parecer:   
   A supressão do Art. 428, como propõe a Emenda, não deve ocorrer porquanto, os próprios índios, 
suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos 
interesses e direitos, indígenas.  
Como é natural, tal atribuição deve caber aos próprios interessados.  
Por tais razões, a Emenda não pode ser acolhida.  
Pela rejeição. 
    
EMENDA:11514 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OSWALDO ALMEIDA (PL/RJ) 
Texto:   
   EMENDA MOTIFICATIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Art. 428  
O Artigo 428 do Projeto passa ter a seguinte redação:  
"Art. 428 - Os índios, suas comunidades e organizações, representados pelo órgão da  
Administração Federal ou por ele assistidos, o Ministério Público e o Congresso Nacional são  
partes legítimas para ingressarem em juízo na defesa dos direitos e interesse dos índios". 
Justificativa: 
   Não se justifica a exclusão do Órgão da Administração Federal que exerce a tutela especial dos 
índios da capacidade de representar ou de assistir os índios em juízo. 
Parecer:   
   A Emenda pretende incluir entre as partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos 
interesses e direito indígenas, previstos no Art. 428, o órgão da Administração Federal.  
Não vislumbramos quaisquer razões que aconselhem o acatamento da proposta. O órgão da 
Administração Federal, no caso, a FUNAI, tem inúmeras outras atribuições, e, nesse particular, não 
nos parece que os interesses e os direitos indígenas estejam sendo cuidados e protegidos 
adequadamente.  
Nos debates em torno do assunto na elaboração do texto constitucional concluiu-se que tal 
incumbência deveria caber aos índios, suas comunidades e organizações.  
Por tais razões a Emenda deixa de ser acatada.  
Pela rejeição. 
    
EMENDA:14056 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   JOAQUIM FRANCISCO (PFL/PE) 
Texto:   
   Título IX  
Capítulo VIII  
Do Índio  
Art. 428 - O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  
dos interesses e direitos indígenas, cabendo também ao Ministério Público Federal, de ofício ou  
mediante provocação, defendê-los extrajudicialmente. 
Justificativa: 
O órgão da administração federal, tutor dos índios, deve participar do elenco dos responsáveis pela 
defesa legal dos índios. 
A este órgão cabe a responsabilidade maior do apoio, proteção, promoção do bem-estar dos índios e 
de suas comunidades. 
Parecer:   
  A Emenda pretende incluir entre as partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos 
interesses e direito indígenas, previstos no Art. 428, o órgão da Administração Federal.  
Não vislumbramos quaisquer razões que aconselhem o acatamento da proposta. O órgão da 
Administração Federal, no caso, a FUNAI, tem inúmeras outras atribuições, e, nesse particular, não 
nos parece que os interesses e os direitos indígenas estejam sendo cuidados e protegidos 
adequadamente.  
Nos debates em torno do assunto na elaboração do texto constitucional concluiu-se que tal 
incumbência deveria caber aos índios, suas comunidades e organizações.  
Por tais razões a Emenda deixa de ser acatada.  
Pela rejeição. 
   
EMENDA:16140 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   DÉLIO BRAZ (PMDB/GO) 
Texto:   
   Emenda supressiva  
Dispositivo emendado: artigos 424 a 428.  
Suprima-se os artigos 424 a 428. 
Justificativa: 
   É flagrante o aspecto extremado de que se revestem os dispositivos mencionados, não podendo 
figurar no texto constitucional. Basta se atente para o que estatui o art. 426, com força retroativa, 
anulando, extinguindo e cancelando os efeitos jurídicos de quaisquer atos que envolvam terras 
ocupadas pelos índios, sem fazer qualquer limitação no tempo ou no espaço, o que levará este País 
a buscar suas origens históricas, quanto todo o território, segundo o principio de “res nullius, primi 
possidentis”, pertencia aos selvícolas aqui residentes. 
Parecer:   
   Parece-nos compreensível a preocupação de corrigir o Projeto de Constituição em suas 
incorreções, excessos e aspectos extremados a que se reporta a Emenda. Não nos parece 
aconselhável, entretanto, que, com esse intento, devamos deixar de assegurar, no texto da nova 
Carta magna, os inalienáveis direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
EMENDA:19240 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
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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. 428 - 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. 429 - Ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios,  
judicial e extra-judicialmente, 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.  
[...] 
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. 
   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:19394 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: Título Nono do Projeto de Constituição  
Dê-se ao Título nono do projeto de constituição a seguinte redação:  
"Título IX  
Da ordem social  
[...] 
CAPÍTULO VIII  
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DOS ÍNDIOS  
[...] 
Art. 200 O Ministério Público Federal, de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
os índios e suas comunidades e organizações são parte legítima para ingressar em Juízo em defesa  
dos interesses e direitos indígenas, cabendo também àquele órgão, de ofício ou mediante  
provocação, defendê-lo extrajudicialmente. 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
Parecer:   
   A emenda apresentada prende-se essencialmente ao Projeto da Comissão de Sistematização, 
constituindo uma tentativa de simplificar a redação. Para tal, eliminou, em alguns casos, expressões 
prescindíveis, e, noutros casos, aglutinou dois ou três dispositivos num só.  
Entretanto, não levou em consideração o propósito atual de excluir do texto a matéria referente a 
legislação infra-constitucional - que, em ocasião propícia, deverá merecer apreciação favorável. 
Assim, apesar de reconhecermos que tal contribuição vem ao encontro do esforço do Relator em 
tornar mais sucinto o Substitutivo, não poderá ser acolhida na íntegra, já que se optará por outra 
redação.  
Em suma, a maior parte dos pontos expostos pela emenda em análise coincide com o que se 
pretende manter no Projeto de Constituição. 
    
EMENDA:20714 REJEITADA 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Emenda no.  
Popular  
1 - Inclui, onde couber, no Título I (Dos  
Princípios Fundamentais), o seguinte artigo:  
[...] 
Art. - As Nações Indígenas , suas organizações, O Ministério Público Federal e o  
Congresso são partes legítimas para entrar em juízo na defesa dos direitos e interesses nas  
Nações Indígenas.  
§ 1o. - Compete à Justiça Federal conhecer e processar as ações que envolvam direitos e  
interesses das Nações Indígenas.  
§ 2o. - Ao Ministério Público Federal cabe a defesa e proteção destes direitos, judicial e  
extrajudicialmente, devendo agir de ofício ou mediante provocação.  
§ 3o. - A defesa e proteção compreendem a pessoa, o patrimônio material e imaterial, bem  
como a preservação e restauração destes direitos, a reparação de danos e promoção da  
responsabilidade dos ofensores.  
[...] 
Justificativa: 
   “Nós nascemos primeiro, aqui no Brasil. Hoje temos muitos problemas no meu povo. O povo dos 
senhores (dos brancos) matava o meu povo, coitado! Nós estamos acabando nas mãos de vocês. 
Você tem que respeitar meu povo. Não é dono de terra. Não me queriam deixam entrar no 
Congresso. Pediram documento. Minha orelha furada – esse é documento”. 
   Estas são algumas das frases do discurso que o cacique Raoni Metuktire fez na Subcomissão da 
Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, da Assembleia Nacional Constituinte, em 
07 de maio de 1987. 
   Desde a chegada dos primeiros europeus, em 1500, os índios passaram a sofrer uma história de 
opressão que ainda não terminou. Hoje existem cerca de 170 Nações Indígenas diferentes, que 
sobreviveram ao longo de quase 500 anos. Desde o inicio da conquista, os índios foram considerados 
inferiores. Até hoje as leis para os índios, no Brasil, têm por objetivo fazer com que eles deixem de 
ser índios, tornando-se brancos – como se este fosse o único e melhor destino para eles. 
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   As nações indígenas que sobreviveram ao longo da história colonial e neocolonial, foram obrigadas 
a abrir mão de muitos direitos, riquezas e costumes. Contudo, continuam como Nações Indígenas, 
fundamentalmente diferentes da sociedade não indígena, porém não inferiores a ela. Esta diferença 
pode-se observar na sua organização social, na sua cultura e nos seus conhecimentos e sua 
sabedoria sobre a natureza que precisa ser preservada. 
   O índio tem direito a uma vida que preserva esta diferença, que é uma riqueza para o país. O Brasil 
será muito mais brasileiro, se os índios puderem manter-se distintos da sociedade não indígena. 
Continuar sendo índio não significa deixar de ser brasileiro, os índios são, aliás, os brasileiros mais 
autênticos. 
   Está na hora de parar a guerra da sociedade não-indígena contra as sociedades indígenas. Isto 
pode ser feito se ficarem garantidos na Constituição os direitos indispensáveis para que eles possam 
viver permanecendo índios. 
   Para isto, a melhor fórmula jurídica é a que reconhece que os índios constituem verdadeiras 
Nações Indígenas, cujos membros possuem nacionalidade própria, sendo todos, porém, cidadãos 
brasileiros. Este é o princípio adotado nas Constituições de Espanha e Romênia entre outras. O 
reconhecimento constitucional das Nações Indígenas, as suas garantias territoriais, inclusive do 
subsolo, e o pleno exercício de sua cidadania não ameaçam a integridade física ou a soberania 
política do Estado Brasileiro, ao qual nacionais não-indígenas e indígenas igualmente se submetem. 
   Além disso, devem ficar garantidos sues direitos originários às terras que ocupam, à sua 
organização social própria, aos seus costumes, tradições, usos e línguas próprios. Devem ser 
incluídos na Constituição mecanismos eficientes de defesa destes direitos, e deve ser assegurada a 
participação das Nações Indígenas em todas as instituições e instâncias onde se tomem decisões 
que as afetem. 
   Esta proposta de Emenda Popular, inspirada na história e nos anseios indígenas, não somente no 
Brasil, mas em toda América Latina, confirmada pela palavra Igreja (Por uma Nova Ordem 
Constitucional, nº 81-83, João Paulo II em Manaus, 10 de julho de 1980), e redigida com base em 
outras constituições, e em estudos de juristas, antropólogos e documentos internacionais, dará uma 
dimensão mais justa às relações entre índios e não-índios, abrindo caminho para a paz, a democracia 
étnica e a verdadeira grandeza do Brasil. 
AUTOR. OSMAR GOMES RIBEIRO E OUTROS (44.171 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
   - CONSELHO INDIGENISTA MISSIONÁRIO (CIMI) 
   - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOIO AO ÍNDIO (ANAÍ/RS) 
   - MOVIMENTO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS 
   - OPERAÇÃO ANCHIETA (OPAN) 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
   EMENDA POPULAR Nº PE- 39, 1987 
   “Dispõe sobre as nações indígenas”. 
Entidades Responsáveis. 
   - Conselho Indigenista Missionário (CIMI); 
   - Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ/RS); 
   - Movimento de Justiça e Direitos Humanos, e  
   - Operação Anchieta (OPAN). 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
   Subscrita por 44.171 eleitores e apresentada pelas entidades associativas acima mencionadas, a 
presente emenda pretende incluir, na futura Constituição, vários dispositivos relacionados, 
especialmente, a direitos das populações indígenas. 
   Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº 
00039-3, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   A emenda popular protocolada sob o no. PE-39, de 1987, de autoria do nobre Constituinte Osmar 
Gomes e outros (44.171 subscritores) e que assinam como entidades responsáveis o Conselho 
Indigenista Missionário (CIMI), Associação Nacional de Apoio ao Índio (ANAÍ/RS), Movimento de 
Justiça e Direitos Humanos e Operação Anchieta (OPAN), foi analisada em todos os seus 
dispositivos.  
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A emenda em referência é uma sugestão de substitutivo ao Cap. VIII - Dos Índios - que é parte 
integrante do Título IX do Anteprojeto da Comissão de Sistematização.  
Como proposta de substituição dos princípios do Cap.VIII, a emenda foi rejeitada porque, 
considerada na sua totalidade de substitutivo, julgamos mais adequado, após feitos os necessários 
aprimoramentos, o texto proposto pelo Relator, conforme consta do Projeto de Constituição, segundo 
substitutivo.  
Convém ressaltar que algumas sugestões foram contempladas e aparecem no texto constitucional 
com modificações na redação. Como exemplo, podemos citar a aceitação do princípio da 
determinação da responsabilidade da União em relação à proteção das populações indígenas, entre 
outras. Outras propostas foram reconsideradas e transferidas para seus títulos específicos no 
Anteprojeto conferindo ao texto constitucional maior coerência, racionalidade e clareza. Assim é, por 
exemplo, que não foi suprimida a competência de o Ministério Público defender e proteger os direitos 
originários das populações indígenas, mas realocada em capítulo específico. Da mesma forma, por 
entendermos a necessidade de demarcação das  
terras ocupadas pelos índios, aspiração expressa na emenda em análise, como uma atividade que 
demandará período de tempo determinado, não deverá ser elaborada norma que faça parte do corpo 
principal da Carta Magna e sim do Capítulo "Disposições Transitórias". Uma vez, cumprida a 
exigência constitucional  
cessará a sua vigência.  
Considerando os princípios que orientam a elaboração da norma constitucional foram rejeitadas 
algumas propostas que, no nosso entender, melhor se adequam à legislação ordinária.  
Nesse caso, se enquadra a execução da política indigenista contida como princípio constitucional na 
emenda popular apresentada.  
Assim, entendemos que mesmo tendo sido rejeitado o substitutivo ao Cap. VIII, do Título IX, 
configurado na emenda PE 39, 1987, o Anteprojeto da Comissão de Sistematização satisfaz ao 
princípio básico de reconhecer aos índios seus direitos originários sobre a terra que ocupam e sua 
cultura na diversidade das suas manifestações. Na forma do substitutivo apresentado pelo relator são 
oferecidas, ainda, as garantias  
constitucionais necessárias à preservação física e étnico-cultural das populações indígenas 
brasileiras. Pelo exposto, opinamos pela rejeição. 
    
EMENDA:20715 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   M - Emendas 1P ao Projeto de Constituição 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   EMENDA POPULAR (/) 
Texto:   
   Emenda no.  
Popular  
Inclui, onde couber, no Título I (Dos Princípios Fundamentais), o seguinte artigo:  
[...]  
Art. - 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. - Ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios,  
judicial e extra-judicialmente, 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." 
Justificativa: 
   Aos índios devem ser reconhecidos: 
   - o direito, enquanto brasileiro culturalmente diferenciados, a suas formas de organização social; 
   - o direito, enquanto primeiros habitantes do Brasil, às terras que ocupam e a suas riquezas 
naturais, do solo e do subsolo; e 
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   - o direito, enquanto vulneráveis sobreviventes de um extermínio e de uma espoliação seculares, a 
uma proteção especial da União. 
AUTOR: MARIA JOSÉ TAVARES PEREZ E OUTROS (41.114 subscritores) 
ENTIDADES RESPONSÁVEIS: 
   - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROLOGIA (ABA) 
   - COORDENAÇÃO NACIONAL DOS GEÓLOGOS (CONAGE) 
   - SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC) 
COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO: 
   EMENDA POPULAR N° PE 00040-7, 1987 
   “Dispõe sobre as populações indígenas”. 
Entidades Responsáveis: 
   - Associação Brasileira de Antropologia (ABA); 
   - Coordenação Nacional dos Geólogos (CONAGE), e  
   - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
Relator Constituinte BERNARDO CABRAL 
   Subscrita por 41.114 eleitores e apresentada pelas entidades associativas acima mencionadas, 
com apoio de varias outras associações, a presente emenda visa a estabelecer, no futuro texto 
constitucional, princípios que asseguram proteção e direitos aos índios. 
   Como, nesta fase dos trabalhos, compete a este Colegiado analisar a proposta apenas em seus 
aspectos formais e considerando que a iniciativa sob exame, segundo as informações da Secretaria, 
atende às exigências previstas no art. 24 do Regimento Interno para sua regular tramitação, meu 
parecer é no sentido de que esta Comissão se manifeste pelo recebimento da Emenda Popular nº PE 
00040-7, reservada a apreciação de mérito para a ocasião própria. 
Parecer:   
   Subscrita por 41.114, eleitores, a Emenda Popular sob exame foi apresentada pela associação 
Brasileira de Antropologia -ABA, pela Coordenação Nacional dos Geólogos - CONAGE e pela 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC.  
Propõe a Emenda seja estabelecido no texto da futura constituição um conjunto de normas que 
garanta proteção e direitos às populações indígenas.  
A inclusão, no Título I (Dos Princípios Fundamentais), da norma que registra o caráter pluriétnico da 
sociedade brasileira não nos pareceu aconselhável, desde que, no nosso entendimento, a 
preocupação maior do legislador da nova Carta deve ser assegurar a igualdade de direitos de todos 
os cidadãos, sem distinção de qualquer natureza.  
A disposição que considera ser competência exclusiva do Congresso Nacional legislador sobre as 
garantias dos direitos indígenas parece-nos desnecessária, levando-se em conta o estabelecido no 
nosso Segundo Substitutivo. Com efeito, o mencionado Substitutivo dispõe, em seu artigo 201, inciso 
XIV, que cabe privativamente à União legislar sobre populações indígenas e, em seu artigo 54, que 
cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre todas as 
matérias de competência da União, ressalvadas as concernentes à competência exclusiva do 
Congresso Nacional ou de  
cada uma de suas Casas.  
No que se refere especificamente à autorização para exploração de riquezas minerais em terras 
indígenas , preferimos, dada sua relevância, subordiná-la à competência exclusiva do Congresso 
Nacional, conforme artigo 55, inciso XVIII.  
A Emenda sugere, igualmente, a isenção de dezenove dispositivos no Capítulo VIII (Dos Índios), do 
Título IX (Da Ordem Social). Podemos afirmar, analiticamente, que esse elenco de normas engloba 
os direitos dos índios em quatro esferas: a dos direitos gerais, e das terras, a da exploração mineral e 
a dos organismos envolvidos na defesa dos interesses e direitos indígenas.  
Os direitos gerais estão assegurados no artigo 261, onde está expresso que "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". A educação dos índios, como, de resto, dos demais cidadãos, está 
contemplada no Capítulo próprio, com referência específica no artigo 236, parágrafo primeiro.  
A garantia de posse permanente sobre as terras de posse imemorial e de usufruto exclusivo das 
riquezas naturais do solo, dos recursos fluviais e de todas as utilidades nelas existentes está 
registrada no artigo 262 e seus parágrafos.  
Não acolhemos a sugestão de assegurar aos índios direito de usufruto exclusivo, dos bens do 
subsolo, uma vez que, a par de garantir os direitos que assegurem a preservação étnica e cultural 
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das populações indígenas, é necessário, no interesse nacional, assegurar o acesso às riquezas 
existente no subsolo do território ocupado por essas populações.  
A exploração mineral em terras dos índios deve , à nossa compreensão, efetivar-se mediante 
autorização do Congresso  
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, e não como privilégio da união, com prévia autorização 
dos índios, como propõe a Emenda. A esse respeito, a autorização dos índios representaria figura 
jurídica inusitada, pois, conquanto tenham eles o usufruto exclusivo, não podem dispor de bens 
pertencentes à União.  
No que diz respeito à defesa dos interesses e direitos indígenas, acolhemos o substancial da 
proposta da Emenda, nos termos do artigo 151, inciso V, do artigo 261, parágrafo 1o., e do  
artigo 263.  
Consideradas as ressalvas quanto ao usufruto exclusivo do subsolo e à autorização necessária à 
exploração de riquezas minerais, cremos ter acolhido parte essencial da Emenda, deixando de 
abrigar matérias que, a nosso ver, devem ser mais apropriadamente contempladas no âmbito da 
legislação ordinária.  
Dessa forma, somos pela aprovação parcial da Emenda, nos termos do Substitutivo. 
 

___________________________________________________________________ 

FASE O 

   EMENDA:20973 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Supressiva  
Dispositivo Emendado: Artigo 304 do Substitutivo do Relator.  
Suprima-se o Art. 304 
Justificativa: 
   A supressão do Artigo 304 é absolutamente indispensável para que a Constituição não revogue a 
própria Constituição, estabelecendo, assim, um conflito irreparável para os interesses das 
comunidades indígenas. E isto porque o precitado dispositivo confere aos índios legitimidade para 
postular em juízo, quando se sabe que eles são civil e criminalmente incapazes. Não é por outra 
razão que a União Federal tutela as comunidades indígenas e, nessa condição, exerce em seu favor 
o direito de representação judicial. A emenda ora proposta é, pois, plenamente justificada. 
Parecer:   
   A Emenda sugere a supressão do Art. 304. Optamos pela rejeição da proposta do nobre 
Constituinte por entendermos ser de fundamental importância a manutenção de dispositivo 
constitucional que represente uma efetiva garantia da defesa dos direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   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. 
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   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:22246 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: Artigo 304 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao Art. 304 a seguinte redação:  
"Art. 304 - Os Índios e suas comunidades são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  
de seus direitos e interesses, mediante representação a cargo dos órgãos federais  
responsáveis pela execução de sua tutela." 
Justificativa: 
   A presente emenda corrige uma alteração, certamente incluída no Substitutivo por omissão 
involuntária ou erro escusável do nobre Relator. Como é notório, os índios são civilmente incapazes e 
criminalmente inimputáveis. Logo não gozam do direito de postulação própria, mas através da 
representação, a qual incumbe aos órgãos oficiais da União encarregados de exercer a tutela do 
Estado sobre os índios. A exclusão das organizações do texto do dispositivo também é crucial, já que 
o poder de representação é deferido com exclusividade ao Estado por meio de seus órgãos próprios. 
Justifica-se, por conseguinte, a apresentação da emenda. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração redacional no art. 304. Optamos pela manutenção do dispositivo, na 
forma como está redigido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, por 
considerarmos mais claro e preciso no que se refere ao atendimento do objetivo de defesa dos 
direitos e interesses das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:22464 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: Art. 304 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao art. 304 a seguinte redação:  
"Art. 304- Mediante representação de órgãos federais próprios, as comunidades indígenas  
poderão ingressar em juízo para defesa de seus direitos e interesse". 
Justificativa: 
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   Seguramente o nobre Relator foi traído por equívoco escusável ao admitir a redação do Art. 304. E 
isto porque, sendo os índios civilmente incapazes, não podem gozar dos direitos de postulação 
judicial, salvo por representação. A emenda cogita exatamente dessa hipótese, assim evitando que a 
Constituição consagre verdadeira aberração jurídica. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração redacional no art. 304. Optamos pela manutenção do dispositivo, na 
forma como está redigido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, por 
considerarmos mais claro e preciso no que se refere ao atendimento do objetivo de defesa dos 
direitos e interesses das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24039 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   EMENDA SUPRESSIVA  
DISPOSITIVO EMENDADO: Artigo 304 do Substitutivo do Relator.  
Suprima-se o art. 304. 
Justificativa: 
   Não podem figurar na Constituição as disposições do Art. 304, sob pena de maculá-la com uma 
verdadeira aberração jurídica. São os índios civilmente incapazes e criminalmente inimputáveis. Não 
dispõem, pois, de capacidade postulatória para invocar a proteção jurisdicional do Estado. Cabe aos 
órgãos próprios da União representá-los em Juízo, como é notório. Assim, pois, a supressão do 
Artigo atende a um imperativo incontornável de ordem jurídica. 
Parecer:   
   A Emenda sugere a supressão do Art. 304. Optamos pela rejeição da proposta do nobre 
Constituinte por entendermos ser de fundamental importância a manutenção de dispositivo 
constitucional que represente uma efetiva garantia da defesa dos direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:24270 PARCIALMENTE APROV 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   SIQUEIRA CAMPOS (PDC/GO) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dispositivo emendado: Título IX do Substitutivo do Relator  
O Título IX do Substitutivo do Relator passa a ter a seguinte redação:  
"Título IX  
Da Ordem Social  
[...] 
Capítulo VIII  
Dos Índios  
[...] 
Art. 200. O Ministério Público Federal, o de ofício ou por determinação do Congresso Nacional,  
os índios e suas comunidades e organizações são parte legítima para ingressar em Juízo em defesa  
dos interesses e direitos indígenas, cabendo também àquele órgão, de ofício ou mediante  
provocação, defendê-los extrajudicialmente." 
Justificativa: 
   Emenda sem justificativa. 
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Parecer:   
   Pela aprovação parcial. 
    
   EMENDA:24351 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ARNALDO PRIETO (PFL/RS) 
Texto:   
   Suprima-se o art. 304 do Substitutivo do Relator pelo qual "os índios, suas comunidades e  
organizações são partes legítimas para ingressar em juízo na defesa dos interesses e direitos 
indígenas". 
Justificativa: 
   O Substitutivo do Relator precisa tomar uma definição coerente para aos índios que compõem a 
comunidade nacional brasileira. Ou são populações que necessitam de garantias sociais especiais, a 
requerer inclusive assistência jurídica de órgão federal específico e do Ministério Público, como o faz 
o Substitutivo, ou são populações capazes de se defender a si próprias, em igualdade de condições 
com os demais segmentos étnicos da nacionalidade brasileira, dispensada qualquer tutela, inclusive a 
jurídica. 
   Ora, o Substitutivo do Relator optou claramente pelo primeiro caminho, razão pela qual o dispositivo 
do artigo 304 torna-se contraditório, cumprindo seja suprimido. Ademais o disposto nesse artigo é 
desnecessário as populações indígenas, à medida que ganharem uma situação social de autonomia 
e de plena maturidade, e dispensarem as garantias especiais que hoje lhe são atribuídas, passarão, 
independentemente de norma e política da Constituição, a ser partes legítimas para ingressar em 
juízo na defesa de seus interesses e direitos. 
Parecer:   
   A Emenda sugere a supressão do Art. 304. Optamos pela rejeição da proposta do nobre 
Constituinte por entendermos ser de fundamental importância a manutenção de dispositivo 
constitucional que represente uma efetiva garantia da defesa dos direitos das populações indígenas.  
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.  
[...] 
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 direitos indígenas 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 justificadas 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. 
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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.  
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.  
[...] 
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 termos 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:26273 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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  
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seus §§, 304 e 305, nos termos do Art. 23, § 2o. do Regimento Interno.  
[...] 
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 dos 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: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. 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,  
judicial e extra-judicialmente, 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.  
[...] 
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 
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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:31393 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. 304, do Substitutivo do Relator ao Projeto de Constituição.  
Art. 304. - Suprima-se 
Justificativa: 
   Não há como reconhecer aos índios, que não têm responsabilidade social definida, pleitear, em 
juízo, direitos sociais próprios. 
Parecer:   
   A Emenda sugere a supressão do Art. 304. Optamos pela rejeição da proposta do nobre 
Constituinte por entendermos ser de fundamental importância a manutenção de dispositivo 
constitucional que represente uma efetiva garantia da defesa dos direitos das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:32639 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: Artigo 304 do Substitutivo do Relator.  
Dê-se ao Art. 304 a seguinte redação:  
"Art. 304 - Mediante representação de órgãos federais próprios, as comunidades indígenas  
poderão ingressar em juízo para defesa de seus direitos e interesses". 
Justificativa: 
   Seguramente o nobre Relator foi traído por equívoco escusável ao admitir a redação do Art. 304. E 
isto porque, sendo os índios civilmente incapazes, não podem gozar dos direitos de postulação 
judicial, salvo por representação. A emenda cogita exatamente dessa hipótese, assim evitando que a 
Constituição consagre verdadeira aberração jurídica. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração redacional no art. 304. Optamos pela manutenção do dispositivo, na 
forma como está redigido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, por 
considerarmos mais claro e preciso no que se refere ao atendimento do objetivo de defesa dos 
direitos e interesses das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
     
   EMENDA:33023 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   MÁRIO MAIA (PDT/AC) 
Texto:   
   Substitutiva:  
Substitua-se os Arts. 302, 303, 304 e 305 pelos seguintes:  
[...] 
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 objetivava garantir aos índios o direito à preservação de suas identidades próprias, 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:33536 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ROSE DE FREITAS (PMDB/ES) 
Texto:   
   EMENDA ADITIVA  
Ao artigo 304, do Projeto, que passa à forma seguinte:  
"Art. 304 - O Ministério Público Federal, os índios, suas comunidades e organizações são partes  
legítimas para ingressar em juízo em defesa dos interesses e direitos indígenas". 
Justificativa: 
   A presente emenda visa reconhecer legitimidade de ação ao Ministério Público Federal para as 
medidas judiciais necessárias à defesa das terras e demais interesses dos índios. 
   Como se sabe, durante as últimas décadas, à medida que a atividade econômica se aproxima das 
terras indígenas, estas muitas vezes são invadidas ou sujeitas à exploração irracional, que se reflete 
em prejuízos de vida dos índios ao meio-ambiente. 
   A participação ativa do Ministério Público Federal se fará perante especialmente nos casos das 
comunidades sem recursos técnicos e econômicos para defesa de seus interesses perante a Justiça, 
será de grande valia para assegurar na prática o que a Lei Brasileira já declarou como direito 
inadiável de nossos irmãos indígenas (art. 1º, CAPUT e parágrafo único do Estado do Índio – Lei nº 
6.001, de 19/12/1973). 
Parecer:   
   A Emenda propõe a inclusão da expressão "O Ministério Público" no início do Art. 304. A sugestão 
foi rejeitada por constar do Anteprojeto da Comissão de Sistematização dispositivo específico que 
trata da competência do Ministério Público para a defesa das populações indígenas. Somos pela 
rejeição da proposta. 
    
   EMENDA:34305 REJEITADA 
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Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   OTTOMAR PINTO (PTB/RR) 
Texto:   
   EMENDA MODIFICATIVA  
Modifique-se a redação do art. 304 pela seguinte:  
Art. 304 - "O órgão tutelar é a única parte legítima para ingressar, em Juízo, para defesa dos  
interesses e direitos indígenas, individual ou comunal". 
Justificativa: 
   Já que o índio é considerado “relativamente incapaz”, como consagrado juridicamente no País, 
caberá ao órgão tutor a defesa dos interesses e direitos dos indígenas, perante a Justiça. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração redacional no art. 304. Optamos pela manutenção do dispositivo, na 
forma como está redigido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, por 
considerarmos mais claro e preciso no que se refere ao atendimento do objetivo de defesa dos 
direitos e interesses das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34449 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 Artigo 304, para a seguinte:  
Artigo 304 - 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.  
§ 1o. - A competência para dirimir disputas sobre os direitos indígenas será sempre da Justiça 
Federal.  
§ 2o. - Ao Ministério Público compete a defesa e proteção dos direitos dos índios,  
judicial e extrajudicialmente, devendo agir de ofício ou mediante provocação.  
§ 3o. - A proteção compreende a pessoa, o patrimônio material e imaterial, o interesse dos  
índios, a preservação e restauração de seus direitos, a reparação de danos e a promoção de  
responsabilidade dos ofensores. 
Justificativa: 
   Entendemos que sob esta redação, os índios estarão melhor protegidos judicialmente. 
Parecer:   
   A Emenda do nobre constituinte propõe a retomada do Art. 304 nos termos em que constou dos 
Anteprojetos anteriores, nas fases da Subcomissão e da Comissão Temática da Ordem Social. A 
sugestão não foi acolhida por considerarmos que na forma como se apresenta na atual fase, o 
dispositivo garante a defesa dos direitos e interesses das populações indígenas.  
Registre-se, ainda, o fato de existir princípio específico, no Anteprojeto da Comissão de 
Sistematização, que dispõe sobre a competência de o Ministério Público defender os direitos 
daquelas populações. Pela rejeição. 
    
   EMENDA:34833 REJEITADA 
Fase:   
   O - Emendas ES ao Primeiro Substitutivo do Relator 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   ADOLFO OLIVEIRA (PL/RJ) 
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Texto:   
   Dê-se ao art. 304 a seguinte redação:  
"Art. 304 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressão  
em juízo em defesa dos seus direitos e interesses." 
Justificativa: 
   Redação aprimorada. 
Parecer:   
   A Emenda propõe alteração redacional no art. 304. Optamos pela manutenção do dispositivo, na 
forma como está redigido no Anteprojeto do Relator da Comissão de Sistematização, por 
considerarmos mais claro e preciso no que se refere ao atendimento do objetivo de defesa dos 
direitos e interesses das populações indígenas.  
Pela rejeição. 
 

___________________________________________________________________ 

 

FASE S 

EMENDA:00510 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   RUBEM BRANQUINHO (PMDB/AC) 
Texto:   
   TÍTULO VIII  
CAPÍTULO VIII  
DOS ÍNDIOS  
Art. 270 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar  
em juízo em defesa dos interesses e direitos indígenas.  
............................................  
Nova redação  
Art. 270 - Mediante representação do Órgão próprio da Administração Federal, os índios e as  
comunidades indígenas poderão ingressar em juízo para defesa de seus direitos e interesses. 
Justificativa: 
   Os índios na condição relativamente incapazes não podem gozar dos direitos de postulação 
judicial, salvo por representação. Da mesma forma e, “a fortiori”, suas comunidades e suas 
organizações. 
   Ao órgão da Administração Federal, na qualidade de Órgão Tutor, caberá a representação formal 
na defesa dos direitos e interesses dos índios e de suas comunidades. 
Parecer:   
   A presente emenda sugere modificação na redação do artigo 270 do Projeto (A) da Comissão de 
Sistematização. Propõe a inclusão da expressão "mediante representação do Órgão próprio da 
Administração Federal" antes de se iniciar a redação original dada pelo Relator da Comissão de 
Sistematização. A emenda foi rejeitada por entendermos que os índios, as comunidades indígenas e 
as organizações que os representam são capazes de expressarem com autenticidade os problemas 
que os afetam diretamente. Somos pela rejeição da emenda. 
 
 
   EMENDA:01110 REJEITADA 
Fase:   
   S - Emendas de Plenário - 2P 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
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Autor:   
   GUSTAVO DE FARIA (PMDB/RJ) 
Texto:   
   Emenda Modificativa  
Dê-se ao art. 270 do Projeto de Constituição (A) a seguinte redação:  
"Art. 270. As comunidade indígenas, mediante representação do Ministério Público, ou de órgão  
federal próprio, são partes legítimas para ingressar em juízo na defesa dos interesse e  
direitos indígenas." 
Justificativa: 
   A presente emenda tem o objetivo de não permitir que os índios, individualmente, ou suas 
comunidades e organizações tenham capacidade de, em nome próprio, ingressarem em Juízo. Pelo 
texto proposto, trata-se o índio como incapaz, como, aliás, se impõe. E como incapaz não deve se 
apresentar em juízo desassistido do Ministério Público, o que evitará que eles, os índios, sejam 
presas de profissionais menos escrupulosos, os quais, poderão arrastá-los para aventuras ineficazes 
e ruinosas. 
Parecer:   
   A presente Emenda tem por finalidade modificar a redação original do art. 270 do Projeto (A) da 
Comissão de Sistematização propondo a supressão das expressões "os índios ...", "...e 
organizações..." e sugerindo a inclusão "as comunidades indígenas, mediante representação do 
Ministério Público ou de órgão federal próprio...". Pela análise da Emenda, bem como da justificativa 
apresentadas pelo autor, concluímos que se retira dos índios e de suas organizações o direito de 
ingressarem em juízo em defesa dos interesses e direitos indígenas. A emenda foi rejeitada, pois 
entendemos que os índios e as organizações que os representam expressarão com maior 
autenticidade os problemas que os afetam diretamente. A redação original do dispositivo em pauta 
tem por objetivo defender e garantir a sobrevivência dos índios e neste sentido garantir-lhes, 
constitucionalmente, o direito à defesa de seus próprios interesses e direitos. Pela rejeição da 
proposta. 
 
 
   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 VIII 
DOS ÍNDIOS 
[...] 
Art. 265. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo 
em defesa dos interesses e direitos indígenas, mediante representação do Ministério Público.  
[...] 

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 
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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 
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  
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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  
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). 
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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. 
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:01498 REJEITADA 
Fase:   
   U - Emendas - 2T - ao Projeto B 
Comissão:   
   9 - Comissão de Sistematização 
Autor:   
   FLÁVIO ROCHA (PL/RN) 
Texto:   
   TEXTO ATUAL  
Art. 235 - Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar  
em juízo em defesa dos seus interesses e direitos, intervindo o Ministério Público em todos os atos  
do processo  
TEXTO PROPOSTO  
Art. 235 - Os índios e suas comunidades são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa  
dos seus interesses e direitos, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 
Justificativa: 
   As organizações ditas de apoio à causa indígena, nacionais e internacionais, reconhecidamente propugnam 
por teses e reivindicações que nem sempre coincidem com as legítimas aspirações das comunidades indígenas 
e em acordo com a política oficial do País. Diversas propostas apresentadas em todas as etapas do processo 
Constituinte configuram exemplos nítidos da afirmação acima.  
   Os índios e suas comunidades possuem níveis de organização que lhes permitem defender os seus direitos 
legais. 
Parecer:   
   É propósito da Emenda em exame suprimir a palavra "organização" do art. 235 do Projeto, por entender o 
Autor que elas nem sempre defendem as legítimas aspirações das comunidades indígenas.  
Entendemos que, apesar das distorções entre os chamados defensores dos indígenas, não devemos discriminar 
a grande maioria que propugna seriamente pela defesa da causa indígena. O perigo também estará afastado 
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desde que a justiça se manifeste sobre os interesses e direitos dos índios.  
A vista do exposto, somos pela rejeição. 

 

___________________________________________________________________ 
 

Nota: Como citar no formato Documento Eletrônico (ABNT): BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Centro de 
Documentação e Informação. Quadro histórico artigo 232 da Constituição Federal de 1988. [Mensagem institucional]. 
Disponível em: <colocar link da BD aqui>. Acesso em: colocar a data da consulta, por exemplo, 10 nov. 2014.  

 


