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APRESENTAÇÃO 

O ano de 2013 foi intenso para a Política Indigenista e para os povos indígenas no que 

compete à defesa de seus territórios e dos seus direitos constitucionalmente reconhecidos. 

De janeiro a dezembro a questão indígena esteve em destaque no país, nos gabinetes do 

poder executivo, nos plenários legislativos, nas manifestações públicas e mesmo na 

imprensa. 

Apesar de algumas conquistas do ano de 2012, como a desintrusão da Terra Indígena 

Marãiwatsédé e a suspensão da Portaria n° 303 da Advocacia Geral da União (AGU) após 

muitos protestos que se espalharam pelo país - como o exemplo da articulação entre os povos 

indígenas de Mato Grosso - para fechar simultaneamente a BR 174 (na altura do município 

de Comodoro) e a BR 163 (na altura da Serra de São Vicente), ainda assim muitos projetos 

de lei (PLs) e projetos de emendas constitucionais (PECs) de caráter anti-indígena seguiram 

avançando em 2013 na pauta do Congresso Nacional. 

Portanto, este relatório tem como objetivo fazer uma retrospectiva dos principais momentos 

do ano de 2013 relacionados aos rumos da política indigenista no Brasil diante das graves 

ameaças que têm cercado o contexto da questão indígena. Nossa intenção é que este registro 

possa servir como material de consulta que contribua para a compreensão dessas situações 

nas aldeias, seja através das escolas, associações ou outros espaços e formas de organização 

de cada comunidade. Que possa assim, fortalecer os processos de tomada de decisão e da 

mobilização indígena para a defesa de seus direitos.  

Vale observar que as reações às propostas e projetos de lei anti-indígenas conseguiram 

mostrar também a força do movimento indígena e seus aliados, pois encontramos nas 

diferentes manifestações de notas públicas, cartas e matérias jornalísticas uma convergência 

nos documentos e análises por parte de juristas, movimento indígena, ONGs e imprensa que 

revelam a inconstitucionalidade de muitas propostas que estavam e continuam em 

discussão no Congresso Nacional. 
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1. ONDE NASCEM AS LEIS DO BRASIL 

Praça dos Três Poderes em Brasília/Distrito Federal 

 

Casa do Poder Judiciário      Casa do Poder Legislativo    Casa do Poder Executivo   

O chefe maior da Casa do Poder Judiciário é o Presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF). Esta casa tem o dever de julgar e cuidar para que as leis sejam cumpridas. Além do 

Supremo Tribunal Federal onde estão ligados os poderes do Ministério da Justiça e do 

Ministério Público Federal através dos Juízes, Desembargadores, Procuradores e 

Promotores, existem também os Tribunais Estaduais. Nos municípios não há poder 

judiciário.      

O chefe maior da Casa do Poder Legislativo é o Presidente da Câmara dos Deputados. Esta 

casa tem como dever criar as leis e cuidar para que o poder executivo faça bem o seu trabalho, 

de acordo com as leis. Os vereadores criam as leis dos municípios na Câmara dos 

Vereadores, os Deputados Estaduais criam as leis dos estados nas Assembleias Legislativas 

e os Senadores criam as leis para todo o território nacional no Senado Federal. O Senado 

Federal junto com a Câmara dos Deputados (federais) é que ficam nesta casa do meio na 

foto que chamamos de Congresso Nacional.  Para uma lei ser federal deve ser conhecida 

e aprovada tanto pelos deputados federais quanto pelos senadores.      

O chefe maior da Casa do Poder Executivo é o Presidente da República. Esta casa tem o 

dever de executar as leis por meio dos programas de governo e políticas públicas (saúde, 

educação, transporte...) através do Presidente da República e seus ministros; dos 

Governadores e seus secretários estaduais; dos Prefeitos e seus secretários municipais.       
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Como podemos perceber, estes três poderes – Judiciário, Legislativo, Executivo - devem 

atuar em conjunto e de forma equilibrada, onde cada casa e cada chefe têm o seu papel e o 

seu lugar.  

O poder executivo é quem nomeia os membros do poder judiciário, os ministros e os 

secretários. O Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos (poder executivo) e 

todos os membros do poder legislativo que são responsáveis por criar as leis e fiscalizar o 

poder executivo seja na esfera federal (senadores), estadual (deputados estaduais) ou 

municipal (vereadores) são eleitos pelo povo através do voto direto. 

Esses três poderes estão unidos e organizados em seus papéis e seus lugares por uma lei 

maior que é a Constituição Federal do Brasil. É na Constituição Federal que estão escritas 

todas as leis do país que tratam dos deveres e direitos dos cidadãos e que deve ser, portanto, 

obedecida por todos, inclusive pelos governantes. Eles não podem criar leis que não estejam 

de acordo com a Constituição, porque ela expressa a vontade do povo que deve ser o 

verdadeiro e grande chefe da nação.  

 

1988: Movimento Indígena presente no Congresso Nacional, em Brasília, para garantir o 

reconhecimento dos seus direitos na Constituição Federal de 1988. 

Foto: Instituto Socioambiental (ISA). 
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A Constituição Federal do Brasil de 1988 

O Brasil já teve sete constituições federais, mas a última, que é a atual, é a Constituição 

Federal de 1988. Esta constituição é conhecida como a Constituição Cidadã, pois o Brasil 

demorou muitos séculos para expressar na forma escrita um conjunto de leis preocupado de 

fato com a diversidade de povos e grupos que formam o Estado brasileiro. 

É nesse sentido que existe um capítulo dedicado aos povos indígenas, o capítulo VIII “Dos 

Índios”, resultado da luta e participação indígena direta e de seus aliados, onde o Artigo 231 

da Constituição Federal do Brasil de 1988 institui (cria) os Direitos Indígenas ao reconhecer 

que esses povos foram os primeiros habitantes do que hoje é conhecido como território 

brasileiro e, sendo assim, possuem direitos originários, ou seja, são povos que ocupam essas 

terras antes mesmo dos não índios aqui chegarem e construírem o Estado, suas leis, suas 

constituições. Portanto, essa Constituição de 88 estabelece que os povos indígenas têm o 

direito de viverem nas suas terras de ocupação permanente de acordo com as suas tradições, 

seus costumes, praticando suas formas de se organizar, falando sua língua e sendo 

respeitados nas suas particularidades, nas diferenças. 

É como se a partir de 1988, pela lei, os índios tivessem o direito de ser e de continuarem 

sendo índios, pois podem continuar vivendo nas terras de seus ancestrais. Assim, passa a ser 

responsabilidade do Estado (da União) demarcar, proteger e fazer respeitar os bens e a 

cultura indígena, criando e promovendo também políticas públicas (saúde, educação, gestão 

territorial...) que atendam a essa regra maior de respeito aos modos de ser e viver dos 

diversos povos indígenas.  

A partir desse momento (marco legal), os indígenas tornam-se o que chamamos de “Sujeitos 

de Direito” porque podem, como qualquer cidadão, reclamar pela defesa de seus interesses 

e direitos agora reconhecidos pelo Estado. Para isso, os povos indígenas na presença de 

qualquer ameaça ou ilegalidade devem recorrer ao Ministério Público Federal que é o órgão 

que tem o dever de Estado de defender judicialmente os direitos dos índios. Apenas juízes 

federais podem julgar em processos relativos aos direitos indígenas. 

É importante lembrar que a Constituição que é a “Lei Maior do Brasil”, não é como uma 

escrita morta, suas leis podem ser revisadas, complementadas e até alteradas conforme o 

tempo vai passando e as coisas vão mudando.  
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Porém, muitos estudiosos das leis chamam essas leis que protegem e reconhecem os direitos 

dos índios na Constituição de “Cláusulas Pétreas da Constituição”. Isso significa que 

justamente o conjunto de leis que reconhece os direitos dos índios como direitos originários 

é como uma pedra (pétrea) que sustenta as outras leis que se apoiam nesse esteio central. É 

o caso, por exemplo, do direito à terra e também de ser da competência da União (e só dela) 

ditar sobre as leis que garantam esses direitos e demarcar e proteger as Terras Indígenas 

(Terras da União).  

Por isso, por mais que a gente saiba que as leis possam mudar algumas não podem. Devem 

atravessar gerações e transformações sociais e se manter como estão. Se qualquer grupo da 

sociedade quiser em algum momento mudar uma clausula pétrea da constituição, sua 

tentativa será acusada de inconstitucional, ou seja, não só não está de acordo com a 

Constituição, como fere a base da sua construção, sua pedra de sustentação, fazendo parte 

da casa cair. E isso é ir contra a Lei Maior, ir contra a Constituição, ser inconstitucional. É 

como cometer um crime contra as leis fundamentais construídas pelo seu próprio povo. Um 

crime contra a Nação, contra o Estado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Constituição Federal de 1988 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 

originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas 

para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-

estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o 

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

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 

minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 

§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§ 5º - É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em 

caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após 

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

§ 6º - São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e 

a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não 

gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às 

benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-federal-de-1988#art-231


7 
 

2. OS CONFLITOS EM TORNO DAS TERRAS INDÍGENAS 

Quando uma parte das Terras Indígenas foi demarcada no país, ainda durante a década de 70 

e no decorrer das décadas de 80 e 90, não estava tão organizado como está hoje um grupo 

da sociedade vindo das regiões sul e sudeste do Brasil interessado em transformar o Cerrado 

e a floresta em áreas de pastagem e lavouras de monocultura (soja, algodão, milho) para 

vender para fora do Brasil. Naquele tempo também, as terras onde os índios estavam não 

tinham o valor monetário (em dinheiro) que têm hoje. 

Como nos contam muitos indígenas, nessa época, primeiro chegaram ao centro-oeste e ao 

norte do Brasil, os madeireiros, os garimpeiros, grileiros e depois os fazendeiros. Como os 

espaços foram sendo ocupados com muita rapidez e com incentivo do próprio Estado durante 

o governo dos militares (de 1964 a 1984), com a abertura de estradas e a criação de muitos 

novos municípios, a maioria das demarcações realizadas antes da Constituição de 1988 

foram encaminhadas pela Funai (criada em 1968) em estado de urgência, pois os povos 

estavam sofrendo com tantas mortes e perdas diante da invasão de suas terras e da 

contaminação por doenças que há tanto tempo afetavam as populações indígenas.  

Nessa emergência, muitas Terras Indígenas foram demarcadas para garantir uma proteção 

mínima à situação de massacre que estavam vivendo e, portanto, foram feitas sem os devidos 

estudos que identificam onde de fato eram realmente as terras habitadas por esses povos. 

Mesmo quando, a partir do Decreto n.76.999 de 1976 que obrigava que estudos fossem feitos 

para garantir a demarcação correta das terras, muitas continuaram a ser demarcadas com 

pressa sem cumprir corretamente este Decreto.  

Como muitos povos haviam sido empurrados de seus lugares de ocupação tradicional, não é 

raro que diversas demarcações ficassem incompletas já que cercaram apenas onde 

encontraram os índios naquele momento, sem considerar que sua área de uso era maior ou 

mesmo, em alguns casos, outra. Sem falar naqueles povos que foram transferidos de uma 

área para outra para dar espaço aos recém-chegados tendo sido negado o vínculo de vida e 

morte que os índios mantêm com as terras de seus ancestrais. Ou seja, esse direito só veio a 

ser reconhecido pelo Estado bem mais tarde, como vimos, pela Constituição de 1988. 

Os conflitos foram ficando mais graves quando, de um lado, após a Constituição de 1988, 

os processos de demarcação de Terras Indígenas vão ficando mais rigorosos em atender as 

leis e se ampliando na intenção de concluir as demarcações que aguardavam estudos há 



8 
 

décadas e, de outro, a permanência e ocupação dos espaços por proprietários de terras 

também já estava bastante estendida por sobre áreas que ainda seriam identificadas e 

declaradas como Terras da União de direito de uso e permanência indígena. 

A partir dos anos 2000, os fazendeiros, sem conhecer essa história das demarcações de terra 

indígena e estabelecidos nas áreas que aguardavam há muitas gerações de indígenas seu 

devido reconhecimento de Estado, começaram a desconfiar dos processos de demarcação, 

de ampliação e de revisão de terras sem entender que isso não era ‘inventar’ terra de índio, 

e sem entender que não se tratava também de devolver tudo o que um dia havia sido terra de 

índio, mas simplesmente deveria garantir como dita a lei, as terras que não podem faltar 

(imprescindíveis), pois são áreas sagradas ou que abrigam recursos fundamentais e 

necessários à reprodução física e social do contingente indígena que tinha sobrevivido ao 

cerco violento sobre suas aldeias e áreas de produção. Não compreenderam porque alguns 

casos precisavam ser revistos e outros ampliados, e que muitas demarcações não estavam 

sequer iniciadas em seus estudos de identificação. 

Quando tudo parecia que poderia ficar em paz, foi com o caso da Declaração da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol no estado de Roraima, que desde então revivemos no país uma 

guerra contra os direitos indígenas. Se por um curto e breve espaço de tempo a Constituição 

de 1988 nos fez crer que a injustiça histórica cometida contra os povos indígenas no Brasil 

ia ser minimamente reparada, que nasceria um tempo de esperança e ordem social, o 

conturbado e longo processo de homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

reacende o ódio ao reunir proprietários de terra que se colocam na posição de vítimas, 

fazendo uma campanha nacional que quer convencer os brasileiros de que há muita terra 

para pouco índio. 

Contestar o processo de demarcação de terras indígenas é também um ato previsto no 

Decreto Presidencial 1775 de 1996, sendo um direito reconhecido a qualquer cidadão que se 

sinta prejudicado. Contudo, este grupo de proprietários de terras foi encontrando, para além 

de seu direito de contestação, formas de entrar nos espaços políticos de criar as leis. Foram 

eleitos para ocupar lugares no poder legislativo e querem mudar as regras do país a seu favor. 

Enquanto ocupam lugares no Senado e na Câmara dos Deputados, os índios permanecem 

apenas como eleitores, sem representantes indígenas dos seus interesses no Congresso 

Nacional.  
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O caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

Em 1998, após décadas de luta dos povos indígenas de Roraima e finalizados os estudos de 

identificação, a União determinou a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol que, 

depois foi homologada em 2005 como uma área contínua de 1 milhão e 74 hectares para 

usufruto de 20 mil indígenas de cinco etnias. A reação de parte da população não indígena 

na região e a organização dos grandes produtores de arroz para além do estado de Roraima, 

junto com outros produtores do país, provocou contestações judiciais ao processo de 

homologação em todas as instâncias da justiça, até o caso parar no Supremo Tribunal Federal 

(STF).  

Foi também após a demarcação da T.I Raposa Serra do Sol (1998) que a partir dos anos 2000 

e por toda esta década foram propostos muitos projetos de lei e de emendas constitucionais 

que querem alterar ou modificar o Art. 231 da Constituição Federal de 1988.  

Após anos de processo, os ministros do STF julgaram o caso da T.I Raposa Serra do Sol em 

2009 com a intenção de por fim aos conflitos em Roraima que já duravam mais de dez anos. 

Decidiram a favor da validação da homologação da terra contínua e pela saída dos não índios 

do local. Porém, estabeleceram 19 condições (condicionantes) para evitar que os conflitos 

permanecessem na região. 

Dentre estas 19 condições (condicionantes), existem aquelas que estabelecem o direito da 

União de uso e aproveitamento das riquezas minerais, recursos hídricos, potenciais 

energéticos em terras indígenas sem necessariamente dialogar ou consultar os indígenas, 

bem como o estabelecimento de bases militares ou mesmo a construção de estradas, vias de 

transporte e comunicação sempre que ficar demonstrado o “relevante interesse público da 

União”, ou seja, sempre que o Estado considerar que seria de interesse da maioria dos 

brasileiros, sempre que fosse de interesse da Nação. A 17° condicionante proibia a ampliação 

de terras indígenas já demarcadas. 

A partir dessa decisão do STF é que os argumentos das condicionantes do caso Raposa Serra 

do Sol foram se transformando em diferentes projetos de lei na mão dos parlamentares 

interessados em fazer com que a decisão dos juízes do STF valesse para a situação de todas 

as terras indígenas do país. Foi também a partir daí que os processos de demarcação das 

terras indígenas começaram a encontrar muitos obstáculos, pois com base na 17° 

condicionante os proprietários de terras passaram a exigir que se anulassem os processos de 
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ampliação e revisão de terras em curso. Muitos juízes começaram a julgar favoravelmente à 

suspensão ou anulação dos processos administrativos de demarcação. 

Ao mesmo tempo, dentro do poder judiciário esse debate sobre a validade das condicionantes 

de um caso específico se tornar regra para todos os outros casos dividiu a opinião dos 

magistrados (juízes, procuradores, desembargadores, promotores). Nessa hora, o Ministério 

Público Federal que tem o dever de Estado de defender a Constituição e os direitos dos 

cidadãos e em especial das chamadas minorias, como é o caso dos povos indígenas, reagiu 

imediatamente e em 18 de março de 2010, através da Procuradoria Geral da República 

(PGR), enviou documento (embargo declaratório) ao STF se opondo à ideia de que as 

condicionantes deveriam valer de forma geral para a legislação indigenista, com base em 28 

argumentos jurídica e legalmente muito bem exposto pela Procuradora-Geral da República 

em exercício na época, Sra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. 

Neste documento, além de questionar quase uma a uma das condicionantes demonstrando 

que elas não podem se tornar leis, pois não estão de acordo principalmente com a 

Constituição Federal e também com a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), ferindo os direitos indígenas, ela argumenta de forma central que a decisão 

do STF para Raposa Serra do Sol não pode ter efeito de lei, pois não é papel do Poder 

Judiciário fazer as leis, em respeito à outra cláusula pétrea da Constituição que é a separação 

dos três poderes (Artigos 1° e 2° da Constituição Federativa do Brasil). 

Mesmo assim, em 2012, já no mandato de Dilma Rousseff, a Advocacia Geral da União 

(AGU) editou uma Portaria (303) que entendia o contrário da Procuradoria Geral da 

República (PGR). A Portaria 303 entendia que sim, que as condicionantes da Raposa Serra 

do Sol deveriam valer para qualquer processo de demarcação de terra indígena e mais: que 

inclusive as terras já demarcadas poderiam ser revistas não para serem corrigidas, mas para 

serem diminuídas se assim fosse julgado, orientando as ações dos advogados e promotores 

públicos para considerarem as 19 condicionantes com força de lei cada vez que fossem 

analisar um processo de terras indígenas. Isso gerou manifestações gigantescas dos índios e 

do movimento social mais amplo, além de juristas, entidades e a própria Funai por todas as 

regiões do Brasil, fazendo com que a portaria fosse suspensa em 24 de outubro de 2012.  

Um ano depois, em 23 de outubro de 2013, chega o dia em que novamente se reúnem os 

ministros do Superior Tribunal Federal para julgar se, afinal, as condicionantes valeriam 
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apenas para o caso da T.I Raposa Serra do Sol ou se valeriam automaticamente também para 

todos os casos (vinculantes/com efeito de lei). 

 

2013: Indígenas de diversas etnias acompanham a Corte do STF em Brasília na decisão do julgamento 

dos embargos declaratórios da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

Foto: Agência Brasil 

O resultado foi que o STF reafirmou o que está posto na Constituição Federal de 1988 quanto 

ao direito originário dos índios sobre suas terras e determinou que as condicionantes diziam 

respeito apenas ao caso da T.I Raposa Serra do Sol não sendo aplicáveis automaticamente 

para os casos das outras terras indígenas no país e confirmando a validade da demarcação de 

Raposa Serra do Sol já reconhecida pela Corte em 2009. Essa decisão tira a força da Portaria 

303 da AGU que provavelmente será redefinida quando a decisão do STF for publicada. 
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3. OS PROJETOS DE LEI CONTRA OS DIREITOS INDÍGENAS 

 

 

2013: Os Povos Indígenas se reúnem em Brasília em outubro de 2013, durante as comemorações de 25 

anos da Constituição Federal do Brasil, numa mobilização nacional para defesa de seus direitos 

constitucionais ameaçados. Foto: APIB 

São mais de 70 propostas contra os direitos indígenas apresentadas por senadores e 

deputados. Algumas estão na pauta, outras não. Aproximadamente 30 estão transitando pelas 

comissões da Câmara dos Deputados. A maioria dessas propostas foi apresentada por 

deputados federais e senadores de diversos partidos políticos, algumas pelo PSC, PFL, 

PSDB, PPB, PTB, muitas pelo PP e PR e DEM e a maioria pelo PMDB. Só em 2013 foram 

seis novas propostas. Não há nenhuma proposta de lei contra os interesses dos índios 

apresentada pelo PV, PSOL e no PT, ao contrário, os projetos de lei apresentados pelos 

parlamentares deste partido são os únicos favoráveis aos interesses indígenas. 

Enquanto a Portaria 303 da AGU foi pauta permanente em 2012, o Projeto de Emenda 

Constitucional - PEC 215 – foi o centro das manifestações em 2013. 

Este projeto é do ano de 2000 de autoria de um deputado federal de Roraima, Almir Moraes 

Sá do PPB, que pretende que as demarcações de terras indígenas deixem de ser da 

competência do poder executivo (Funai e Presidência da República) e passe a ser 
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competência do poder legislativo (Congresso Nacional). Outras tentativas de alterar o texto 

da Constituição de 1988 passando a competência do poder executivo para o poder legislativo 

no processo de demarcação de terras indígenas já haviam sido propostas antes em 1992 (PEC 

133 - PMDB do Pará) e em 1999 (PEC 038 - PTB de Roraima), e também depois em 2007 

(PL 490 – PR do Mato Grosso de autoria de Homero Pereira). Contudo, a PEC 215 é mais 

ampla, pois propõe que essa alteração seja válida também inclusive para os processos de 

reconhecimento de terras quilombolas e de criação de unidades de conservação. 

Em março de 2012, recomeça a movimentação dos parlamentares, pois a PEC 215 estava 

pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara 

dos Deputados. Foi aprovada pela comissão iniciando nova onda de protestos no país que se 

estendeu por todo o ano de 2013 e tende a continuar na pauta. 

Um ano depois, no mês de abril de 2013 que ficou conhecido como um Abril Indígena 

histórico, a força da manifestação indígena no Plenário da Câmara em Brasília fez com que 

fosse adiada por mais seis meses a votação da PEC 215.  

 

2013 – Abril Indígena, Brasília, 2013 

Foto: site racismoambiental 
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Após essas manifestações, os indígenas conseguiram chamar a atenção da opinião pública e 

principalmente dos parlamentares exigindo voz diante do investimento contra os seus 

direitos por parte de alguns deputados e senadores.  

Foi a partir disso que congressistas se aliaram à causa indígena e criaram um grupo de 

trabalho (GT paritário de Terras Indígenas da Câmara). É paritário porque garante a 

participação dos indígenas no grupo de trabalho em número igual ao da participação dos 

parlamentares: dez de cada lado. Foram realizadas reuniões durante o ano de 2013 com a 

intenção de discutir o processo de demarcação das terras indígenas, algo que foi de grande 

importância para o esclarecimento dos próprios parlamentares sobre os riscos presentes 

naquelas propostas de lei.  

Entre os requerimentos aprovados e diversos encaminhamentos deste GT, destacamos dois. 

O primeiro, que exigia uma audiência com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffman e o 

presidente da Embrapa. Esta exigência aconteceu porque a ministra declarou em público, em 

maio de 2013, durante os conflitos em torno das terras Guarani e Terena no Mato Grosso do 

Sul que aconteceriam mudanças no processo da demarcação de terras indígenas, 

regulamentado pelo decreto presidencial 1775 de 1996, passando a incluir a necessidade de 

pareceres de outras instituições como a Embrapa e o Incra nos processos.  

Esse debate também se estendeu por todo o ano de 2013 com muitas reações dos índios, 

juristas, ONGs, acadêmicos e movimentos sociais organizados, culminando com uma 

audiência pública em 10 de julho de 2013, quando, pela primeira vez em seu mandato, Dilma 

Rousseff recebe um grupo de lideranças indígenas de 19 etnias que se manifestam contrárias 

às modificações que o governo queria fazer no processo de demarcação (alterar o Decreto 

1775), pois consideravam que se tratava de mais um golpe contra os direitos indígenas, além 

de enfraquecer ainda mais o papel da Funai.  
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2013: Indígenas reúnem-se em Brasília com a Presidente Dilma Rousseff e o Ministro da Justiça José 

Eduardo Cardozo.  Foi a primeira reunião deste tipo em dois anos e meio de mandato.      Foto: 

Agência Brasil. 

No resultado da reunião o governo disse que se comprometeria em fazer esforços para que a 

PEC 215 não fosse aprovada no Congresso Nacional, mas manteve a decisão de seguir 

adiante com as modificações no processo de demarcação. O ministro da justiça, José 

Eduardo Cardozo, declarou que não haveria alteração do Decreto 1775, mantendo o papel 

central da Funai nos processos e que a intenção era apenas de melhorar os procedimentos 

administrativos ouvindo os outros órgãos. Disse ainda que isso não seria feito sem ouvir os 

indígenas.  

Hoje esta discussão não está finalizada e se tornou pauta no fim do ano de 2013 da Comissão 

Nacional de Política Indigenista (CNPI). A reunião foi convocada para o dia 2 de dezembro 

de 2013 e os índios não compareceram, enquanto a Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA) enviou um parecer ao Ministro da Justiça e Presidente da Funai em 10 de dezembro 

de 2013 rejeitando as propostas apresentadas pela minuta do Ministério da Justiça 

apresentada à CNPI. 

Vale lembrar que o deputado Luiz Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul, apresentava 

também à Câmara um Projeto de Lei Complementar (PDC 1259 de 2013) que foi aprovado 

na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) 

e rejeitado na Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) que justamente propõe 

anular o Decreto 1775, retirando da Funai os processos de demarcação das TIs. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/galeria/2013-07-10/dilma-rousseff-se-reune-com-representantes-dos-povos-indigenas
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Na mesma época em que os indígenas se reuniam com a Presidente Dilma, grupos 

parlamentares (PMDB) exigiam também a criação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) para investigar a Funai com acusações diversas.  

O outro encaminhamento do GT Paritário da Câmara que íamos destacar era a exigência do 

debate maior sobre se a PEC 215 é ou não uma proposta constitucional (que respeita a 

constituição). Este encaminhamento fez com que os deputados encaminhassem um mandado 

ao STF contra a PEC 215, assinado por 22 parlamentares, requerendo que não se aprovasse 

a instalação de uma comissão especial para analisar a proposta na Câmara, pois haviam 

concluído que a proposta era de fato inconstitucional – ou seja, feria os direitos indígenas 

proclamados na Constituição Federal de 1988. 

Apesar disso, em 10 de setembro de 2013 foi criada a Comissão Especial para declarar 

parecer sobre a PEC 215, provocando mais uma vez a reação do movimento indígena em 

Brasília. Esta PEC 215 foi considerada inconstitucional, seguindo os pareceres realizados 

pelos parlamentares do GT Paritário e ficou encaminhado o arquivamento da proposta e a 

não instalação da Comissão Especial, de acordo com a Frente Parlamentar de Defesa dos 

Direitos Indígenas. Contudo, a Comissão foi instalada oficialmente em 11 de dezembro de 

2013 para votação da PEC 215, tendo sido indicado para relatoria um representante do 

PMDB. 

Além de todos esses ataques, os demais projetos de lei contra os interesses indígenas têm 

como conteúdo, na maior parte das vezes, anular demarcações e ou homologações já 

realizadas, permitir que as terras indígenas sejam ocupadas por empreendimentos e abertas 

às iniciativas de empresas privadas ou produtores de grandes terras entre outras atividades 

de exploração do solo e riquezas minerais e potenciais energéticos. Um verdadeiro 

bombardeio com um arsenal numeroso de projetos de lei. 

No meio desse arsenal, uma bomba também tem ameaçado de modo muito perigoso e direto 

as terras indígenas. É o chamado PLP 227 de 2012, de autoria do deputado Homero Pereira, 

(falecido no ano de 2013) do PR de Mato Grosso. Além desta, há também a PEC 237 de 

2013, de autoria de Nelson Padovani, do PSC do Paraná.  

Esses projetos compartilham de propostas que já haviam sido apresentadas antes, como a PL 

1.610 de 1996 sobre a mineração em terras indígenas de autoria também de um senador do 
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PMDB de Roraima, Romero Jucá, que em 2013 assina uma nova proposta (PLP ainda sem 

número) de autoria de Luiz Inácio Adams – advogado geral da União (AGU). 

Todas elas têm como interesse permitir a entrada de fazendeiros e da iniciativa de empresas 

privadas nas terras indígenas autorizando a utilização e exploração comercial dos recursos 

naturais, com ênfase na mineração. No caso da PEC 237, ela torna possível a posse indireta 

de produtores rurais sobre até 50% de terras indígenas demarcadas, na forma de concessão, 

sobretudo nos casos em que a titulação dos proprietários de terras tenha sido emitida antes 

de 1988. Em junho de 2013 esta PEC teve parecer favorável da relatoria e pretende ir ao 

plenário em regime especial para votação a qualquer momento. 

Enquanto isso, o PL 227 tem sido combatido com força pelo Movimento Indígena e pela 

Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos Indígenas e chamou a atenção de todos quando 

foi encaminhado em regime de prioridade e urgência sua votação no plenário sem levar em 

conta os acordos que tinham sido feitos entre os parlamentares e os indígenas, de que os 

projetos de lei não poderiam seguir adiante sem discussão com os índios. Mas foi justamente 

enquanto eles estavam em audiência com a Presidente Dilma que os líderes da Câmara 

tomaram suas decisões, fazendo avançar esse projeto de lei em 10 de julho de 2013. 
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CONCLUSÃO 

Se voltarmos até a página 5, que apresenta num quadro o Artigo 231 da Constituição de 

1988, podemos observar que o que está em disputa nos tantos projetos de lei em pauta é 

principalmente o que a lei determina nos parágrafos 2 e 3.  

Como as propostas são de emenda (PEC) ou complementares (PLP), ou de lei (PL) ou de 

senado (PLS), isso quer dizer que a ideia seria tornar o texto da lei mais claro para que ela 

possa ser devidamente executada (é o que chamamos de regulamentação da lei – procurar 

um entendimento comum para todos de como ela deve ser aplicada).  

 

Acontece que o que estamos observando nesses projetos de lei é que eles não tentam  

esclarecer a melhor forma de aplicar a lei, ao contrário, propõem destruir o texto da 

constituição, propõem o contrário daquilo que a lei quer garantir aos índios, porque onde diz 

que os índios têm direito ao “usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 

nelas existentes” (parágrafo 2) e onde diz que “o aproveitamento dos recursos hídricos, 

incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na 

forma da lei” (parágrafo 3) é justamente onde as PECs e PLs que mostramos aqui querem 

forçar o contrário, abrindo as terras indígenas à possibilidade da entrada de todo tipo de 

empreendimento, ocupação e exploração. 

 

O grande argumento que esses parlamentares estão usando para fazer isso é a frase do 

parágrafo 6 que diz: “ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que 

dispuser lei complementar, ...”. Eles estão querendo dizer que é do interesse da nação, da 

maioria dos brasileiros, a exploração das riquezas presentes nas terras indígenas para 

desenvolvimento do país, ou seja, que é muito importante, é relevante e é de interesse de 

todos (interesse público), por isso estão corrigindo, arrumando, complementando a lei. 

O centro do debate está aí. No entanto, a lei é muito clara quanto ao direito de usufruto 

exclusivo dos índios em suas terras e ir contra isso é inconstitucional. Seriam apenas poucos 

casos (exceção) e não a regra, mas alguns senadores e deputados querem fazer das exceções 

a regra, ou seja, querem que a regra, a lei, a Constituição, seja negada. 
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Por tudo isso é preciso ficar muito atento ao movimento dos congressistas que querem anular 

os direitos indígenas já garantidos na Constituição e mobilizar as comunidades para fazer 

frente a essas tantas ameaças, em conjunto com o Ministério Público Federal e seus aliados. 

Por fim, temos aqui um resumo do que esteve em curso no ano de 2013. É possível 

acompanhar o movimento desses projetos de forma muito simples clicando em 

www.camara.gov.br e colocando na barra de pesquisa o nome e número do projeto de lei 

que seja de interesse, por exemplo, PEC 237. Fazendo isso você pode encontrar o nome e o 

partido do autor da proposta, em qual situação ela se encontra no momento da sua pesquisa 

e qual a proposta completa daquele projeto de lei. Fiquem de olho, pois muito ainda está por 

vir. 

 

 

 

Programa de Direitos Indígenas da OPAN 
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ANOTAÇÕES 




