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1. Introito 

 A Constituição Federal de 1988 foi elaborada com a participação direita dos 

povos indígenas do Brasil. Dessa forma, dois importantes artigos foram muito 

discutidos e assaz bem elaborados na Constituinte de 1987/1988, não deixando 

margem para posterior mudança. 

 A participação dos povos indígenas na Constituinte deu legitimidade aos 

artigos 231 e 232 da nossa Carta Política. Toda terminologia aposta no texto 

constitucional, no Título VIII, Dos Índios, foi corroborada pelas diversas etnias que 

se fizeram presentes naquele período, tanto que puderam exercer o direito de voz na 

elaboração do projeto constitucional. 

 Imemorial a fala aos deputados eleitos para a Assembleia Constituinte de 1987, 

da liderança indígena Ailton Krenak, em simbolismo de luto pelo que estava em jogo 

e o risco de que os indígenas não tivessem garantidos, na Constituição, os seus 

direitos, que veio a ser promulgada em 05 de outubro de 1988.  

 Veja-se parte da fala da liderança, abaixo transcrita, que soa mais atual do que 

nunca, diante do que assistimos atônitos, sem quase nada poder fazer, diante do que 

vem ocorrendo na Amazônia, completamente habitada por povos indígenas, onde 

destes, muitos grupos étnicos vivem em completo isolamento: 

".. eu espero não agredir com a minha manifestação os membros dessa 
casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os 



senhores não poderão ficar alheios a mais essa agressão movida pelo 
poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa 
ser um povo indígena. Povo indígena tem um jeito de pensar, tem um 
jeito de viver, têm condições fundamentais para sua existência, para 
manifestação de sua expressão, de sua vida e da sua cultura, que não 
coloca em risco e nunca colocaram, a existência sequer dos animais 
que vivam ao redor das áreas indígena, quanto mais de outros seres 
humanos. E hoje nós somos alvo de uma agressão que pretende atingir 
na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de 
que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os 
mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não tem dinheiro para fazer 
uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo 
que sempre viveu à revelia de todas as riquezas, um povo que habita 
casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser 
identificado de jeito nenhum como o povo que é inimigo do Brasil, 
inimigo dos interesses da nação e que coloca em risco qualquer 
desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada 
hectare os 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os 
senhores são testemunhas disso. " (04/09/1987)1. 

 A marcante fala de Ailton Krenak contribuiu para a efetivação do estava sendo 

construído pelas populações indígenas na Constituinte, culminando na aprovação do 

texto nos artigos 231 e 232 da Magna Carta. Significa dizer que não há elemento 

nenhum sobrando na redação do Título VIII, do Capítulo VIII, Dos Índios, muito 

menos faltando. É completo e muito bem definido o conjunto normativo-

constitucional indígena e todos os seus direitos estão devidamente respeitados, 

restando apenas a efetivação prática do que, soberanamente, foi reconhecido pela 

Constituinte de 1987/1988. 

 Nesse sentido, qualquer mudança que implique em radicalização do texto 

constitucional é viciada, é ilegítima e tende a colocar por terra o que foi construído 

com a direta participação dos grupos indígenas. Ademais, certo de que inamovível por 

ser cláusula pétrea o direito constitucional do índio, além de uniforme e constante, 

                                                           
1 Filme Índio Cidadão, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kWMHiwdbM_Q. Acesso: 
26.08.2019. Há 27 anos, a Assembleia Nacional Constituinte foi marcada pela defesa da Emenda Popular da 
União das Nações Indígenas. No dia 04 de setembro de 1987, o porta-voz do emergente Movimento Indígena 
fez discurso histórico que logrou reverter a conjuntura política anti-indígena naquela legislatura do Congresso 
Nacional. O pronunciamento contundente do defensor Ailton Krenak, com a presença de espírito do gesto de 
luto, foi ato decisivo para a aprovação dos artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988 pelos 
parlamentares constituintes. 

https://www.youtube.com/watch?v=kWMHiwdbM_Q


com a marcação precisa de todos os direitos pautados pelos povos naquele período 

de efetivação e de abertura democrática.  

 

2. O direito dos povos indígenas na Constituição de 1988 

O que se seguiu à Constituinte foi a vitória dos indígenas com a conquista de 

uma demanda histórica, de reconhecimento do esbulho a que sofreram no decorrer 

do século passado; testemunharam a elevação máxima de seus direitos, de forma 

muito ampla, colocados em dois artigos da Carta Política de 1988. 

Significou uma evolução que não havia precedentes na história do Brasil. 

Saíram da condição de tutelados para a plenitude da vida civil. Tiveram a garantia de 

que suas terras de ocupação tradicional lhes seriam devolvidas, e os títulos de 

propriedade sobre elas incidentes, todos anulados. Conseguiram visualizar a garantia 

efetiva de direitos territoriais devidamente edificados nos artigos 231 e 232 da 

Constituição Federal. 

Os povos indígenas disseram aos parlamentes eleitos para a Constituinte que 

suas terras são originárias e sua posse é anterior a qualquer outra – indigenato. 

Puderam reverberar nos corredores do Congresso Nacional que suas terras deveriam 

ser inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

Puderam dizer e ver a redação do artigo 231da CF/88 garantir que serão 

respeitados todos os seus direitos, em especial de crença, de reunião religiosa, seja 

qual for a orientação de rito e seja qual Ser Supremo for o seu. Os povos indígenas 

tiveram a garantia de que suas línguas, que são 274 ainda faladas no Brasil, segundo 

senso do IBGE de 2010, serão respeitadas e sua manutenção é de responsabilidade 

do próprio Estado. 

Os costumes dos índios estão devidamente escritos no texto constitucional; as 

tradições indígenas têm amparo na Carta Maior, bem como o direito originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam – ocupação esta que difere da posse civil, do 

não índios – formando um conjunto hermenêutico, e sistêmico, completo, sem falhas 

ou faltas que culminem em dificuldade de interpretação. 



E isso não é tudo: é garantido aos índios o direito constitucional de viverem 

segundo suas regras econômicas, sociais, filosóficas, científicas, culturais, e, de forma 

contundente, de se utilizarem de seus sistemas de justiça, de controle e até mesmo de 

punição se atos a sua relação cultural considere como ilícito, formando no Brasil, uma 

inquebrantável sociedade multiétnica e pluricultural. 

Quanto às suas terras e o conceito que carregam, por tradicional que são, elas 

devem abranger todas aquelas necessárias a reprodução física e cultural dessa ou 

daquela etnia, a depender da sua relação cultural com o bem. Deve haver no habitat 

indígena espaços de que usem para coleta, cata, pesca, caça, exploração de lavouras e 

roçados, áreas de cultuação da espiritualidade, cemitérios, acidentes geográficos 

sagrados, rios e lagos utilizados para a sobrevivência, seja física ou cultural, áreas de 

preservação ambiental necessária ao povo e seu trato com a natureza, e todas aquelas 

necessárias ao bem-estar de cada povo indígena, segundo seus usos, costumes e 

tradições. 

Essas mesmas terras pertencem à propriedade da União, mas o usufruto, as 

riquezas do solo, dos rios e lagos nela existentes, é de aproveitamento exclusivo dos 

povos indígenas, não havendo margem para nenhuma forma de exploração comercial 

e econômica por não-índios, salvo na forma de uma lei, que sequer existe, depois de 

ouvidas, é claro, as comunidades impactadas, com justo direito à veto, sendo o caso. 

Ainda, nenhuma comunidade indígena pode ser removida de seu território, 

salvo em casos de catástrofe ou epidemia, o que pode haver apenas com o aval do 

Congresso Nacional, com a garantia de que poderão retornar, logo que cesse o risco. 

A elaboração do texto constitucional, do Título VIII, Capítulo VIII, Dos 

Índio, foi tão bem escrito e os direitos devidamente reconhecidos e respeitados, que 

nem mesmo indenização pela terra nua os ilegítimos ocupantes têm direito. Apenas 

podem ter indenizadas das benfeitorias, construídas de boa-fé. Nessa linha, todo título 

de propriedade incidente sobre as terras inalienáveis, indisponíveis e imprescritíveis, 

de usufruto exclusivo dos índios, segundo seus usos e costumes, são nulos e seus 

efeitos são nenhum. 

 Assim está redigido o mencionado dispositivo constitucional: 



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

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas 
as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos 
resultados da lavra, na forma da lei. 

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

§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad 
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 
que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, 
após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, 
o retorno imediato logo que cesse o risco. 

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

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

Isso demonstra o quão completa é a redação do texto da Constituição que 

regula os direitos dos povos originários, não deixando margem para que seja movido, 

porque é impossível, muito menos mexer no texto para retirar direitos e autonomia 

gestionária das comunidades tradicionais. 

Mas não para por aí. O art. 232 ousou em expressamente romper com as 

amarras do regime de exceção, representado na tutela do índio pelo órgão indigenista 

do Estado. Vejamos da redação do referido instituto: 



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. 

Portanto, o elemento que faltava no art. 231 foi abordado pelo art. 232, 

fazendo fechar um círculo inabalável, remetendo ao porvir concreto e tornando o 

Capítulo VIII, Dos Índios, do Título VIII, Da Ordem Social, em uma normativa 

inamovível, pois que assegurados como cláusulas pétreas, fora do rol dos arts. 5º e 6º 

da nossa Magna Carta de 1988. 

 

3. Da proposta de Emenda Constitucional de nº 187/2016 

O Parlamentar Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, apresentou a seguinte 

proposta de Emenda Constitucional, para implementar o parágrafo oitavo ao artigo 

231 da Constituição Federal: 

"Art. 231:.....................................................................  

§8º As comunidades indígenas podem, de forma direta e respeitada a 
legislação pertinente, exercer atividades agropecuárias e florestais nas 
terras mencionadas no §1º deste artigo, sendo autônomas para praticar os 
atos necessários à administração de seus bens e comercialização da 
produção. 

 Alega o deputado, que é falto o texto do art. 231 da garantia aos índios para 

que possam exercer atividades agropecuárias e florestais em suas terras de ocupação 

tradicional, bem como prevê autonomia aos povos originários para praticar atos 

voltados à administração e comercialização de seus produtos. 

 Ora, isso é irrelevante, com a devida vênia. A proposta soa inócua, pois toda a 

sua redação já tem amparo no corpo do artigo 231 da Carta Política de 1988. Em 

tempo algum há possibilidade de contradição na exegese do texto político do art. 231 

e do art. 232 da Constituição. Muito ao contrário, o texto é pacificamente claro e não 

deixa margem para que se acrescente um parágrafo ao artigo 231, para viabilizar o que 

já é possível. 

 No art. 231, em especial no seu caput, já está prescrito o conjunto de elementos 

relacionados à cultura dos índios, bem como o respeito e a igualdade aos seus 



sistemas, seja aquele ainda sem influência não-índia, sejam os sistemas já adequados 

há algum hábito estranho ao seu modo de vida originária.   

 A restrição ao regime tutelar alçou aos índios o direito de igualdade material; a 

isonomia é um princípio constitucional que imediatamente é aplicado aos povos 

originários, sob pena de crime de preconceito. O que se percebe da Proposta de 

Emenda Constitucional 187/2016 é uma ideia, positiva, mas inócua, de romper com 

o preconceito quanto a produção e comercialização indígena. Esse tipo de exercício 

pernicioso, caso aconteça, deve ser punido pelo Estado, por meio de suas instituições, 

mas nunca por meio de uma Emenda à Constituição. 

 Vejamos da justificativa do parlamentar: 

Quando promulgada, em 1.988, a Constituição Federal visou romper o 
ultrapassado paradigma segundo o qual as comunidades indígenas e seus 
membros deveriam ou ser mantidos isolados, ou serem integrados sem 
ressalvas à sociedade não indígena. 

(...) 

Dessa forma, a Constituição Federal de 1.988 buscou findar o paradigma 
integracionista e concretizar o paradigma de proteção, autonomia e 
respeito aos povos indígenas.  

Ocorre que a Constituição Federal não trouxe de forma expressa a 
possibilidade das comunidades indígenas cultivar a terra e 
comercializar os frutos desse trabalho. Por isso, abriu margem para 
algumas interpretações desarrazoadas, que insistem em considerar o 
indígena, via de regra, como um “incapaz” inadaptado por completo ao 
que dizem “civilização 

Essa é uma visão preconceituosa e ingênua, baseada em um desejo 
bucólico de retornarmos aos tempos do “bom selvagem”. Ainda que seus 
defensores tenham o intuito de proteção às comunidades indígenas, não 
percebem serem os próprios índios os mais prejudicados. 

Diante desse quadro, não seria melhor que os indígenas, em razão 
de opção própria, pudessem cultivar a terra e comercializar aquilo 
que produzem?  

Ademais, as atividades agropecuárias e florestais em terras 
indígenas já são uma realidade em diversas comunidades. Para se ter 
uma ideia, calcula-se que na reserva indígena Raposa Serra do Sol existe 
um rebanho de aproximadamente 38 mil cabeças de gado, sendo a 
comercialização da carne uma das principais fontes de renda na região. Da 
mesma forma, no Parque Indígena do Araguaia, no Estado de Tocantins, 
e em diversas outras comunidades.  



Todo esse prejuízo ambiental, econômico e social ocorre em razão desse 
entendimento que afasta a Constituição Federal da realidade e leva os 
povos indígenas a exercerem atividades econômicas na 
clandestinidade. O que representa uma lei afastada da realidade que não 
uma mera folha de papel? 

 Veja-se então que a justificativa do projeto é superar supostos problemas 

regionais ou até mesmo locais; de romper com o preconceito aos índios e de não 

permitir a sua exploração. Mas certo de que isso não pode se dar movendo a Carta 

Política de 1988. Pior, mexendo no que está protegido por cláusula pétrea. 

 O modo de resolver os impasses, caso ainda haja, é criando políticas públicas 

nos municípios, nas regiões onde existem problemas que os índios enfrentem com o 

escoamento de seus produtos e/ou quanto à comercialização. Porque, repise-se, o 

texto constitucional já dá garantia clara e abrangente para a exploração mercantil pelos 

índios em suas terras. Os exemplos trazidos à colação na justificativa demonstra, pelo 

próprio parlamentar, que isso já é possível, o que carece é de política pública voltada 

para o fomento da produção, caso haja interesse de cada povo, de cada comunidade. 

 Quando a Constituição Federal determina, no seu art. 231, que as terras 

indígenas podem ser utilizadas para suas atividades produtivas, para a preservação dos 

recursos ambientais necessários a seu bem-estar e para a reprodução física e cultural, 

segundo seus usos, costumes e tradições, está de forma muito clara e precisa, dizendo 

que a produção, de qualquer espécie vegetal ou animal é permitida em seu território 

e, claro, também a sua comercialização – já que o contrário nunca foi dito. 

 Por fim, alega o proponente que a falta de regulamentação leva os indígenas à 

produção clandestina, o que não faz o menor sentido. Não existe produção 

clandestina, salvo em casos de psicotrópicos ou aquelas proibidas por lei. Caso haja 

algum risco ou inexistência de vacinação de gado, como exemplo trazido na 

justificativa, cabe às autoridades sanitárias exercer a fiscalização, mas, repita-se, nunca 

por meio de Emenda à Constituição, o que seria uma vassalagem. 

  

4. Da proposta de Emenda Constitucional de nº 343/2016 

Como visto acima, a PEC 187/2016 é um projeto de mudança constitucional 

que não teria nenhum efeito prático, caso aprovada. Serviria apenas para afrontar o 



princípio das cláusulas pétreas, pois moveria matéria que não se pode, em hipótese 

alguma, ser modificada, como são os direitos constitucionais dos índios. 

Contudo, ela não é nociva, apenas inócua. Nocivo é o seu apenso, conhecida 

como PEC 343/2017, de autoria do deputado Nelson Padovani, do PSDB do Estado 

do Paraná, que tem o seguinte teor: 

Art. 1º O art. 231 da Constituição Federal passa a vigorar a seguinte 
redação:  

Art. 231 (...).  

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas 
só podem ser efetivados se ouvidas as comunidades afetadas, 
ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da 
lei.  

§ 4° As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis, ressalvando-se as seguintes 
condições simultâneas para fins estratégicos de implantação de 
parceria agrícola e pecuária entre a Funai – Fundação Nacional do 
Índio, e brasileiros que explorem essas atividades, conforme o 
interesse nacional, na forma compatível com a política agropecuária:  

I – aproveitamento racional e adequado;  

II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis, visando sua 
preservação;  

III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;  

IV – convivência harmônica e pacífica com os grupos indígenas ocupantes 
da área e respeito a sua organização social, costumes, línguas, crenças e 
tradições;  

V – terras demarcadas até a entrada em vigor da Constituição 
Federal de 1988;  

VI – participação nos resultados de exploração de ambas as partes 
na forma da lei;  

VII – a concessão não poderá ultrapassar mais da metade da área 
indígena demarcada;  

VIII – a exploração agropecuária de terras indígenas será sempre 
por prazo determinado, não podendo ser cedida ou transferida, total 
ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente.  



 Em primeiro plano, ao passar à leitura da proposta de Emenda à Carta Política 

de 1988, saltam aos olhos um sem número de agressão ao conjunto normativo-

constitucional dos direitos indígenas. 

 Veja-se que o texto atual determina que se houver lei complementar que 

assegure alguma forma de exploração comercial, por não indígenas, nas terras 

demarcadas, isso só poderia ocorrer com o aval do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, garantindo a participação dos indígenas no resultado 

pretendido – sem mencionar ou quantificar a porcentagem a ser direcionada à 

comunidade. 

 Ainda, essa parte não menciona a exploração econômica das florestas e da terra 

para cultivo de grãos e outros produtos oriundos de atividades agropecuárias. Apenas 

faz menção a exploração de recursos hídricos e potenciais energéticos, pesquisa e a 

lavra das riquezas minerais, mas nunca a exploração agropecuária e florestal. Portanto, 

o que é possível de ser explorado, são apenas o que está previsto no art. 231, § 3º da 

CF/88, sem abrir margem para qualquer outro tipo de exploração predatória, 

considerando que mesmo naquelas previstas, a comunidade deve ser ouvida, antes da 

posição do Congresso Nacional, sendo sua decisão, nos termos da Convenção 169 da 

OIT, vinculante para efeitos de tomada de decisão – a comunidade tem direito de 

veto. 

 Além da PEC 343/2017 tirar a autonomia do Congresso Nacional, o que não 

é permitido, diante da limitação do retrocesso, ela afronta a autonomia dos índios e 

afronta as cláusulas pétreas dos artigos 231 e 232 da Constituição.  

 Explicamos: o usufruto das terras indígenas é exclusivo, não se sujeitando a 

flexibilização do instituto de direito constitucional. A apropriação as riquezas naturais 

por terceiros, particulares, existentes em território indígena, é eminentemente 

inconstitucional, pois em caso de exploração, ouvida a comunidade afetada, com o 

aval posterior do Congresso Nacional, considerando a aprovação ulterior de lei 

complementar, fica apenas permitida a exploração pelo Estado do Brasil, por meio de 

suas empresas públicas, mas nunca esse direito seria concedido, pela Carta de 1988, a 

particulares, sob risco de grave afronta à soberania pública. 



 Ainda mais crítica a agressão ao texto atual da Carta Política de 1988, quando 

se percebe do ataque direito do § 3º do Projeto à essência do direito indígena, 

golpeando de morte os principais pilares pétreos, firmando que a inalienabilidade, 

imprescritibilidade e a indisponibilidade do patrimônio do índio terá ressalvas para 

fins estratégicos de implantação de parceria agrícola e pecuária entre a Funai – 

Fundação Nacional do Índio, e brasileiros que explorem essas atividades. 

 Primeiro, o usufruto é um pilar mestre do direito constitucional dos índios, ao par da 

inalienabilidade, imprescritibilidade e a indisponibilidade do seu patrimônio. Depois, 

que a Fundação Nacional do Índio – FUNAI não tem competência e nem 

legitimidade para tratativas comerciais sobre o território indígena. Essa tendência 

inconstitucional se baseia única e exclusivamente no decaído regime tutelar dos povos 

indígenas, que vigorou até a promulgação da Constituição em 1988. Permitir que a 

FUNAI exerça a tutela indígena é fazer retroceder o direito humano do índio em pelo 

menos 30 anos, quando vigorava a política integracionista, que pretendia a eliminação 

completa dos povos indígenas e das diferenças culturais em um período de poucos 

décadas.  

 O texto da Proposta de Emenda Constitucional de nº 343/2017 agrava ainda 

mais a situação de inconstitucionalidade, que é pungente, quando permite que a 

FUNAI, em pleno exercício do regime tutelar, conceda a particulares até a metade do 

patrimônio cultural dos grupos étnicos e que “a exploração agropecuária de terras 

indígenas será sempre por prazo determinado, não podendo ser cedida ou 

transferida, total ou parcialmente, sem prévia anuência do poder concedente”. 

 A cessão ou transferência só seria permitida com a anuência do poder 

concedente, ou seja, da FUNAI. Isso significa que os indígenas serão total e 

inteiramente desconsiderados de qualquer tratativa e nem poderão opinar sobre 

cessão ou transferência de suas terras a particulares, podendo configurar num novo 

esbulho territorial, aos moldes do que já vimos na história do Brasil. 

 Pior é que o texto do projeto firma que, de início, cabe a parceria agrícola entre 

a FUNAI e um particular, de até metade das terras indígenas demarcadas até 1988. 

Ao passo que em seguida, o texto já permite que as áreas onde ocorram as parcerias 

sejam cedias ou transferidas ao “parceiro agrícola”. 



 Ainda, não é só isso. Além do ataque ao que seria inamovível por ser cláusula 

pétrea – inalienabilidade, imprescritibilidade e a indisponibilidade e a exclusividade do 

usufruto –, o texto do projeto vai permitir que as terras indígenas sejam transferidas 

aos arrendatários, parcial ou totalmente, configurando um verdadeiro descalabro – 

como se isso já não tivesse acontecido numa triste, violenta e recente história indígena 

no Brasil, quando as terras dos índios foram arrendadas a particulares e empresas 

colonizadoras, para, aos poucos, irem expulsando as comunidades indígenas, sob o 

jugo do regime tutelar, e as terras sendo transferidas e tituladas indevidamente, 

gerando inestimável prejuízo ao patrimônio público do Brasil e ao patrimônio 

territorial e cultual dos índios2. 

 Para que não esqueçamos do que viveram os índios no decorrer do século 

passado, o que se pode associar às práticas predatórias e de violência contra o seu 

patrimônio, reportamo-nos ao Relatório Figueiredo, para mostrar tal prática de 

espoliação por meio do órgão indigenista, em especial quando este era ligado ao 

Ministério da Agricultura: 

Mas não paravam aí os crimes contra os indefesos indígenas.  

O trabalho escravo não era a única forma de exploração. Muito adotada 
também era usurpação do produto do trabalho. Os roçados 
laboriosamente cultivados, eram sumariamente arrebatados do miserável 
sem pagamento de indenização ou satisfação prestada. 

A crueldade para com o indígena só era suplantada pela ganância. No 
primeiro caso nem todos incorreram nos delitos de maus tratos aos índios, 
mas raros escaparam dos crimes de desvio, e apropriação ou de 
dilapidação do patrimônio indígena. 

(...) 

Tal era o regime de impunidade, que a Comissão ouviu dizer no Ministério 
da Agricultura, ao qual era subordinado o SPI, que cerca de 150 inquéritos 
ali foram instaurados sem jamais resultar em demissão de qualquer 
culpado. 

Os crimes cometidos podem ser apresentados grupados por espécie, 
conforme o esquema abaixo: 

(...) 

                                                           
2 Vide Relatório Figueiredo em: http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-
atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-
1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf. Acessado em 27.08.2019. 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf
http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr6/dados-da-atuacao/grupos-de-trabalho/violacao-dos-direitos-dos-povos-indigenas-e-registro-militar/docs-1/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf


1.7 – Dilapidação do patrimônio indígena: 

a) venda de gado 

b) arrendamento de terras 

c) venda de madeira 

d) exploração de minérios 

e) venda de castanha e outros produtos de atividade extrativista e de 
colheita 

f) venda de produtos de artesanato indígena 

g) doação criminosa de terras 

h) venda de veículos3 

 A violência física, como consta do referido documento, como castigos, 

sevícias, violência de toda ordem, prisões e cárcere provado, associados à existência 

trabalhos forçados e escravidão, e até mesmo de crucificação de índios, está a 

dilapidação do patrimônio indígena, como se constata da passagem acima transcrita. 

 Era prática o arrendamento de terras indígenas, o que posteriormente foram 

doadas a algum fazendeiro, sob o jugo da fraude e violência extremada, ao ponto de 

o Relatório Figueiredo deixar constar que “O índio, razão de ser do SPI, tornou-se vítima 

de verdadeiros celerados, que lhe impuseram um regime de escravidão e lhe negaram um mínimo de 

condições de vida compatível com a dignidade da pessoa humana”4. 

 O mais intrigante do período referido no Relatório Figueiredo é que isso 

aconteceu justamente quando o órgão indigenista estava sob a administração do 

Ministério da Agricultura, que foi omisso, segundo se percebe do documento, quanto 

aos crimes praticados contra os índios e seu patrimônio. 

 Essa referência trazida à colação é para demonstrar que a emergência, no 

âmbito de uma Constituição Cidadã, como firmou Ulisses Guimarães em 1988, 

quando da sua promulgação, por meio de uma Proposta de Emenda Constitucional 

que converte o índio novamente em tutelado, colocando à disposição de fazendeiros 

o seu patrimônio, é absurdamente ilegal, para não nos deixar repetir a história cruenta 

retratada em peças e documentos históricos, como é o Relatório Figueiredo. 

                                                           
3 Folhas 4.914 e folhas 4.916. 
4 Folhas 4.912. 



 Portanto, por todos os motivos acima esposados, é que não se pode permitir 

a erradicação de direitos a duras penas conquistados pelos povos indígenas, sob risco 

de grave retrocesso e afronta ao texto da Constituição, calcados nos seus artigos 231 

e 232, com status de cláusulas pétreas. 

 

5. Das Cláusula Pétreas dos artigos 231 e 232 da Carta Política de 1988 

Podemos afirmar, sem risco de erro, que estamos a lidar com cláusulas pétreas, 

o que previsto nos artigos 231 e 232 da nossa Carta Política de 1988. 

Vejamos como se descreve sobre o tema no art. 60, § 4º da CF/88:  

Art. 60 (...) 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a abolir: I – a forma federativa de Estado; I – o voto direito, secreto, 
universal e periódico; III – a separação de poderes; IV – os direitos e 
garantias individuais. 

Segundo Sarmento, o “primeiro precedente na matéria é ainda anterior à promulgação 

da Constituição de 88. No MS 20.257/DF, julgado em 1980, em que se apreciava possível violação 

de cláusula pétrea por emenda constitucional à Carta de 67/69, consignou o Ministro Moreira 

Alves”5:  

"Aqui, a inconstitucionalidade diz respeito ao próprio andamento do 
processo legislativo, e isso porque a Constituição não quer - em face da 
gravidade dessas deliberações, se consumadas - que sequer se chegue à 
deliberação, proibindo-a, taxativamente. A inconstitucionalidade, neste 
caso, já existe antes de o projeto ou de a proposta se transformar em lei 
ou em emenda constitucional, porque o próprio processamento já 
desrespeita, frontalmente, a Constituição6. 

Segundo o CNJ – Conselho Nacional de Justiça, as Cláusulas Pétreas traduzem 

“a vontade da Assembleia Constituinte de retirar do poder constituinte reformador – parlamentares 

que compõem as sucessivas legislaturas – a possibilidade de alterar determinado conteúdo da 

                                                           
5 Posição do Professor Daniel Sarmento esposado em Nota Técnica sobre a constitucionalidade da PEC 
215/2000, ao fazer abordagem dobre a imutabilidade do direito indígena. Vide mais em 
http://www.gta.org.br/wp-content/uploads/2013/09/2013-Nota-T%C3%A9cnica-do-MPF-sobre-a-PEC-
215.pdf. Acesso: 27.08.2019. 
6 MS 20.256, Rel. Min. Décio Miranda, RTJ 99/1031. 

http://www.gta.org.br/wp-content/uploads/2013/09/2013-Nota-T%C3%A9cnica-do-MPF-sobre-a-PEC-215.pdf
http://www.gta.org.br/wp-content/uploads/2013/09/2013-Nota-T%C3%A9cnica-do-MPF-sobre-a-PEC-215.pdf


Constituição em razão de sua importância. Para alterar conteúdo disposto em cláusulas pétreas, é 

preciso promulgar uma nova Constituição”7. 

 O fato de o direito indígena estar fora do Título II da Constituição não implica 

em dizer, por esse fator, que não estaria assegurado pela barreira de imutabilidade. 

Diz o professor Sarmento sobre o assunto, ao reforçar a tese na jurisprudência da 

Corte Constitucional: 

O STF já afirmou que a localização de um direito constitucional fora do 
Título II da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, 
não basta para descaracterizá-lo como cláusula pétrea. Na ADI 939,15 a 
Corte assentou que o princípio da anterioridade tributária, apesar de 
sediado no art. 150, III, "b", da Carta - logo, fora do catálogo de direito 
fundamentais -, também está abrangido pelo limite material ao poder de 
reforma previsto no art. 60, §4º, inciso IV, da Constituição8. 

 O precedente acima demonstra que há cláusulas pétreas fora do art. 5º e 6º da 

Carta Política de 1988 e, portanto, o direito indígena, devidamente salvaguardado nos 

artigos 231 e 232 da CF/88, são sim inamovíveis, pois protegidos pelo art. 60, § 4º. 

 E ainda acrescenta o mesmo autor: 

Pode-se invocar ainda outra razão adicional para considerar o direito a 
terras indígenas como cláusula pétrea. É que a interpretação constitucional 
deve dialogar com o Direito Internacional, especialmente no campo dos 
Direitos Humanos. O diálogo entre fontes normativas e entre cortes 
contribui para aperfeiçoar o Direito Constitucional, abrindo-o a novos 
argumentos e horizontes, e aproximando-o dos ideais emancipatórios que 
são comuns ao constitucionalismo democrático e ao Direito Internacional 
dos Direitos Humanos. Esta postura de "cosmopolitismo ético" é 
demandada pela própria Constituição, que contempla relevantes aberturas 
para o Direito Internacional dos Direitos Humanos, em preceitos como o 
seu art. 5º, §§ 2º e 3º9. 

 O que considera Sarmento é que o direito à terra e ao território aos índios, 

bem como o direito de manutenção, na medida adequada e possível, da suas culturas, 

crenças e tradições, usos e costumes, das suas línguas e, mais especialmente a garantia 

fundamental à organização social, faz dos elementos fundantes dos artigos 231 e 232, 

                                                           
7 Vide mais em: https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87921-cnj-servico-o-que-sao-as-clausulas-petreas. 
Acessado em 27.08.2019. 
8 Daniel Sarmento in Nota Técnica sobre a constitucionalidade da PEC 215/2000. 
9 Idem. 

https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87921-cnj-servico-o-que-sao-as-clausulas-petreas


cláusulas pétreas, inatingíveis pelo poder constituinte reformador, ademais de ser um 

direito humano, protegido pela legislação internacional. 

 Mais. Todos os elementos do direito indígena que conformam o Capítulo VIII 

da CF/88, do Título VIII, são direitos individuais indígenas, em certo plano; mas, vão 

muito além, diante da cosmovisão, por serem direitos indisponíveis manejados no 

plano da coletividade, considerando a relação multicultural e pluriétnica das gentes 

indígenas. 

 Ainda: não resta dúvida que estamos a falar de cláusulas pétreas, em especial 

pela conformação do que é “organização social” dos índios. Resta evidente que dentro 

da Carta Política de 1988 estão contidas outros 305 ordenamentos Indígenas10, que 

também são protegidas pela Carta Maior, e que garante aos índios sobreviverem de 

acordo com seu modo de vida cultura, transformando a sociedade brasileira numa 

coletividade plural, multiétnica e multicultural.  

 Então, justamente pelo fato de a nossa Constituição reconhecer a organização 

social dos índios, distingue que nos artigos 231 e 232 estão justapostos direitos 

individuais, protegidos pela imutabilidade do art. 60, §4º, e, que, portanto, são 

cláusulas pétreas. Mais. Com o reconhecimento dos sistemas indígenas, seja de 

economia, cultura, crenças e admiração de mitos, línguas e tradições, usos e costumes, 

seja do seu sistema de justiça, faz valer a ideia de que são 305 diferentes ordenamentos 

Indígenas, reconhecidos pela Carta Política de 1988, mesmo que de direito 

consuetudinário, oral e costumeiro.  

 Esse direito individual ou coletivo, que indisponível, é que a Constituição 

Federal de 1988, lida e interpretada de forma sistêmica, quis proteger e, por isso 

mesmo, o direito do índio está resguardado pela imutabilidade constitucional, sendo 

certo e indiscordável, que o art. 231 é impassível de mutação pelo poder reformador.  

 Nesse ínterim, tanto o direito cultural, como o direito territorial, daí material e 

imaterial dos índios, que perfazem para as etnias brasileiras um conjunto cósmico, 

contínuo e universal, estão sistematizados em direito escrito, presente na Carta Magna 

e estão edificados na mundividência e cosmovisão indígena. Esse direito à diferença 

                                                           
10 Segundo o senso do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, temos no Brasil 305 Povos 
Indígenas, falantes de 274 diferentes línguas. 



edificado no Capítulo Dos Índios, garante a existência de direitos imutáveis que não 

estão escritos, mas são orais, costumeiros e, também por isso, são cláusulas pétreas, 

manejados cotidianamente pelos índios. Nessa senda se insere a forma como fazem, 

os índios, uso de suas terras e das riquezas naturais disponíveis no seu território, o 

que não se pode explorar por terceiros por barreira de imutabilidade. 

 Nessa mesma linha é a posição de Sarmento na Nota Técnica sobre a 

constitucionalidade da PEC 215/2000, que pretendia extirpar direitos indígenas 

presentes no art. 231 da CF/88, sendo, portanto, matéria similar ao que está em jogo 

nas PECs 187/2016 e 343/2017, aqui debatidas. Senão vejamos: 

 No item anterior, demonstrou-se que o direito contido no art. 231 da 
Constituição Federal configura cláusula pétrea. Porém, como já ressaltado, 
nem toda reforma constitucional que modifique dispositivo protegido por 
limitação ao poder reformador deve ser considerada inconstitucional. 
Como vem entendendo o STF, é preciso que a mudança comprometa 
gravemente os valores ou bens jurídicos tutelados para que a 
inconstitucionalidade se caracterize. É exatamente o que ocorre neste 
caso, pois a PEC 215, se aprovada, desnaturaria o direito fundamental 
previsto no art. 231 da Constituição, criando gravíssimo embaraço para a 
sua fruição11. 

 Portanto, em vias de conclusão, temos que qualquer medida que vise 

acrescentar ou retirar parte do texto constitucional, referentes aos direitos indígena, é 

inconstitucional, pois protegidos pela barreira da imutabilidade do art. 60, § 4º da 

CF/88. 

  

6. Conclusão  

Certo, então, de que tanto a PEC 187/2016, como a PEC 343/2017 são 

inconstitucionais, seja pelo fato de atingirem cláusulas pétreas, presentes no cotidiano 

consuetudinário dos índios, que resguardadas e protegidas nos artigos 231 e 232 da 

CF/88, face ainda a garantia de respeito à organização social de cada uma das 305 

etnias existentes em terras brasileiras, seja por estarmos a falar de diretos humanos 

protegidos pela legislação internacional, a exemplo da Convenção 169 da OIT. 

                                                           
11 Disponível em: http://www.gta.org.br/wp-content/uploads/2013/09/2013-Nota-T%C3%A9cnica-do-
MPF-sobre-a-PEC-215.pdf. Acessado em 28.08.2019. 

http://www.gta.org.br/wp-content/uploads/2013/09/2013-Nota-T%C3%A9cnica-do-MPF-sobre-a-PEC-215.pdf
http://www.gta.org.br/wp-content/uploads/2013/09/2013-Nota-T%C3%A9cnica-do-MPF-sobre-a-PEC-215.pdf


Depois, o usufruto exclusivo, a imprescritibilidade, indisponibilidade e 

inalienabilidade do direito territorial dos índios são termos expressos na Carta de 1988 

e não permitem flexibilização, associando-se aos direitos imateriais e culturais dos 

povos, o que perfaz um conjunto normativo ‘escrito e oral’ inquebrantável, 

protegidos, ademais, pela inamovibilidade do art. 60, § 4º da nossa Constituição de 

1988. 

Portanto, não se pode, em hipótese alguma, retirar elementos centrais dos 

artigos 231 e 232 da Magna Carta Brasileira, pois estamos a falar de um texto 

constitucional assaz bem definido e completo, escrito com a participação direta dos 

povos indígenas em 1987 e 1988, a não ser por meio de uma nova Constituinte, mas 

nunca por meio do poder reformador. Atingir as cláusulas pétreas de direito escrito, 

imaterial, consuetudinário e oral dos povos indígenas é um ato eminentemente 

inconstitucional. 

Se é o caso de contribuir com os povos indígenas, seja na produção, seja na 

comercialização, necessário que se crie as condições por meio de políticas públicas 

locais e regionais, mas nunca mexendo na Constituição. 

Diante disso, firmamos a inconstitucionalidade dos Projetos de Emenda 

Constitucional ora analisados. 

Brasília-DF, 27 de agosto de 2019. 
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