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RESUMO 

Neste trabalho, o autor analisa a questão indígena & luz da afirmação 

histórica e das leis a eles pertinentes. Buscou subsídios no Direito Comparado 

passando pela 4poca do Brasil colhia ate nossos dias. 

A questão é de grande complexidade e de dificil docurnentaçáo, haja vista, 

as mudanças e quantidades de leis editadas, reformadas e, sobretudo a escassez 

de pensadores jurídicos que se aprofundaram no tema. 

Buscou-se os conceitos de pessoa, responsabilidade civil, capacidade 

jurídica e incapacidade para uma análise do índio tal corno ele 6, um ser humano 

sem acepção alguma. 

Portanto, examinou-se o índio tanto no evoluir do direito quanto h luz da 

legislação pátria vigente, tal como no-lo notifica a Carta Magna e as leis 

infraconstitucionais. 
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In questo lavoro, I'autore analiua il soggetto indigeno alla luce 

dell'asserzione storica e delle leggi a loro pertinente. Cercò sussidi nell'andata di 

Destra Comparata dalla durata della colonia di Brasile ai nostri giorni. 

I1 soggetto è della grande complessita e della documentazione difficile, ha 

visto, i cambi ed ammontari di leggi redatte, riformò e, soprattutto Ia scarsità dei 

pensatori giuridici che è stata approfondita nel tema. 

Fu cercato i concetti di persona, Ia responsabilita civile, capacit8 giuridica e 

I'incapacita per un'analisi dell'indiano nel momento in cui lui 6, un essere umano 

senza de1 significato. 

Perciò, il cosi molto indiano fu esaminato nello sviluppare de1 diritto come 

per Ia luce della legislazione terra natia effettiva, nel momento in cui noi 10 notifica 

1 esso il Noleggio e I'infraconstitucionais di leggi 
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Dentre os muitos problemas complexos na história da humanidade, a 

questão indigena tem o seu lugar de destaque desde sua origem ate sua 

participação na sociedade. 

São vastíssimas as literaturas a respeito de seus costumes, educação, 

interação e as relações com o chamado homem civilizado, sendo poucas, no 

entanto, obras de cunho jurídico a respeito do tema. 

Estaremos tratando de sua origem, de sua história, do seu evoluir, de sua 

assimilação na cultura em geral, de sua capacidade civil, do etnocentrismo a luz 

das Constituições e do Código Civil, não olvidando, ainda que perfunctoriamente, 

reportar-se aos direitos das gentes. 

A questão indígena sempre foi tratada de uma forma desinteressada pelos 

poderosos, que tinham interesses sim, pela terra, pela produção, pelo metal 

precioso e quejando. 

O índio sempre foi alvo de preocupação por parte dos descobridores e 

exploradores de novas terras, não se importando, no entanto, de sua condição 

como ser humano, por isso mesmo, estudaremos a sua capacidade civil vista do 

ângulo da dignidade humana que se nos apresenta na Constituição e 0s graus 

civilizatórios que lhe oferece o nosso ordenamento juridico. 

Desde o nascedouro da civilização, at8 o presente momento, a questão 

tem sido analisada por filósofos, antropóiogos, juristas, sociólogos, historiadores e 

demais estudiosos do problema. 

Exemplo marcante vê-se em Malinowski que analisou toda uma cultura 

silvicola em a ilha de Trobiand, trazendo resultados promissores para pesquisas 

posteriores, o mesmo exemplo se encontra em Raymond Firth analisando OS 

Tikopias. Las Casas (conhecido como patrono do índio), Francisco de Vitória e 

muitos outros que dedicaram suas vidas h questão. Entre nós os irmãos Villas 

Boas, Cláudio e Orlando, Darcy Ribeiro, Manuela Carneiro da Cunha, Bernardino 

Gonzaga e tantos outros. 



Precisarmos a origem dos ilvícolas é algo que se nos apresenta muito 

difícil, uma vez que, não há certeza, ao que se sabe, neste sentido. 

Sempre houve por parte dos nossos jurisconsultos uma preocupação muito 

grande em achar uma solução razoável para a problemática indígena, muitas 

foram às leis de proteção e de segurança elaboradas neste sentido. 

Por ser dinâmico, o direito procura se ajustar ao devir da sociedade, dai a 

razão de algumas alterações que se fizeram necessárias à luz do novel Código 

Civil e da Constituição em vigor. 

Um tema como este requer um exame sobre alguns conceitos, mormente 

de pessoa, responsabilidade, capacidade e outros que no decorrer da explanação 

se fizer necessário. 

OS romanos nos deixaram uma porção de leis e leis avançadas a respeito 

da capacidade civil, portanto, iremos nos reportar a algumas delas nesta 

pesquisa. 

De importância fundamental é a capacidade processual do indio, dês que, 

ao adquirir a capacidade civil, recebem-na incontinenti porque a lei lhe confere. 

Pretendemos com este estudo, enfatizar que as regras postas pelos 

descobridores e colonizadores trouxeram uma mudança na vida dos índios, haja 

vista, terem sido inseridas na legislação pátria. 

Sabemos que a convivência com os índios não tem sido fácil, mas 

sabemos tamb6m que temos a responsabilidade de erigimos a primeira pedra, 

para assim, os pósteros darem continuidade a este árduo trabalho. 

Na conclusão, busca-se dar algumas sugestões no sentido de cooperar 

para esta que é uma das questões mais complexas do direito pátrio. 



1. DAS PESSOAS 

Não se pode falar em índio e olvidar o que de mais humano e, quiçá, o que 

de mais elevado há no mundo civilizado, qual seja, a dignidade da pessoa 

humana, tão importante, que consta nas Constituições democráticas como direito 

fundamental. 

Ao tratarmos do indio, inserimos adrede este capitulo, por considerá-lo ser 

humano na compreensão maior do termo e não nos filiarmos as concepções 

mefistofélicas de antanho, onde sequer, mulher, negro e índio tinham alma. 

Não foi com a Magna Carta de 1215 que teve início o cuidado com o ser 

humano, não foi com as noventa e cinco teses de Martinho Lutero que se abriu 

caminho para liberdade, tanto religiosa quanto do pensamento do indivíduo em si, 

não foi com a Declaração dos Direitos Humanos também, mas, sem sombra de 

dúvidas, esta consideração para com o ser humano é oriunda da Bíblia. Tanto no 

Velho, quanto no Novo Testamento, vemos a preocupação divina com o gênero 

humano. 

O que temos de maior exemplo, no que conceme ao humanismo, são as 

palavras de Jesus Cristo, quando disse: "Honra a teu pai e tua mãe, e amarás o 

teu próximo como a ti mesmo".' 

Não há no registro histórico, frase que fale mais alto do que esta, pois ela 

penetra no espírito e registra de uma forma indelével os coraç6es humanos, frase 

que vence o tempo para ir adiante iluminando a todos sem distinção de qualquer 

natureza. 

com esta visão que ensartamos o índio neste patamar, pois, lhe 6 de 

direito, haja vista, ter ele, tanto quanto nós, fôlego de vida dado pelo mesmo 

criador. 

Para compreendermos bem a capacidade, necessário se faz trazermos a 

luz alguns conceitos, tais como: pessoa, pessoa natural ou física, personalidade 

1 Bíblia Sagrada, Versão Jogo Ferreira de Almeida. Mateus 19:19. Royal Bible. Ed. Revista e 
Corrigida, Rio de Janeiro: Juerp, Imprensa Bíblica Brasileira, 1997. 



civil ou capacidade de direito, e pessoa jurídica, neste afã, nada melhor do que 

buscarmos as preciosas lições dos romanos. 

1 .I. CAPACIDADE NA ÓTICA DOS ROMANOS 

Busquemos a definição de sujeito de direitos que nos dá o Digesto. 1, 5,2 

lembrada por Alexandre Correia. 

Em direito romano clássico, persona equivale a homem, mesmo escravo. 

Nas Institutas de Gaio, G. 1,Q vol. II da sua obra, às págs. 20-21 temos: 

"A suma da divisão do direito das pessoas é esta, a saber, todos os 

homens ou são livres ou escravos". 

Interessante observar que a ordem jurídica romana não reconhecia a todo 

e qualquer homem a qualidade de sujeito de direitos como bem lembra Jos6 

Carlos Moreira Alves: 

O escravo n4o a possuia, uma vez que era considerada coisa (res), isto 
8, objeto de direitos. 

Para que o homem fosse titular de direitos (pessoa físi) ou natural), era 
necesshrio que se lhe atribuísse personalidade jurídica. 

No tocante a personalidade jurídica, os romanos exigiam alguns requisitos 

bdsicos, dentre eles: ser livre, ser cidadão romano e para ter capacidade jurídica 

plena, necessário seria ser chefe de família. 

Esta a visão do direito romano pós-clássico ou romano-helhnico, vale 

lembrar, direito justinianeu que vigia à Bpoca em que reinou Justiniano, i.&, de 

527 a 565 d.C. no que concerne a capacidade da pessoa e a personalidade 

jurídica. 

Evidente que, com o passar dos tempos foram sendo mudados alguns 

conceitos, mas, a linda mestra ainda é oriunda dos romanos. 

2 

3 
Alexandre Correia e Gaetano Sciascia In. Direito Romano Vol. I., 1957, p. 39. 
Jose Carlos Moreira Alves. Direito Romano, Vol. 1. 1983, p. 1 15. 
J O S ~  Carlos Moreira Alves, op. cit., p. 116. 



1.2. CONCEITO DE PESSOA 

Esta palavra sofreu uma alteração acentuada do seu sentido original, 

problema este que não é raro ocorrer, haja vista, os exemplos que a semântica 

nos oferece neste sentido. Torna-se, portanto, útil, sabermos sua origem e para 

que finalidade era empregada. 

"Pessoa vem do latim personna que, originariamente, significava a mhscara 

que os artistas usavam nas representações teatrais (em grande parte para que 

pudessem ter ampliada à voz). 

Por um processo de extensão gramatical, "pessoa" se tornou o vocábulo 

usado para qualificar o próprio artista. E, a seguir, como o homem representa um 

papel na vida do direito, deu-se-lhe o nome de 'pessoan5. 

De perceber-se que o Direito utilizou-se da palavra pessoa para significar o 

ser humano, o indivíduo, a alteração sofrida pela mesma foi explicada por Silveira 

Bueno: 

A lingua arcaica comprova com a sua forma persona, tendo-se dado 
depois 4 assimilação de rs = ss. Ensinam Battisti e Alessio que persona 
provem do etrusco hersu, máscara, correspondendo ao gr. Prbsopon, 
rosto, face, feição. B 

Os sentidos mais usados para a expressão pessoa são os seguintes: 

a) Comumente a expressão serve para demonstrar o ser humano, sujeito, 

indivíduo etc. '. 

b) No âmbito filosófico "pessoa" "é uma substância completa, racional e 

subsistente em si, de modo que é o sujeito a que se atribuem todas as 

operações. A alma e o corpo, pois, constituirão uma só pessoan8. 

c) No direito, 'pessoa" 'é todo ser enquanto sujeito de direitos"'. 

5 Anacleto de Oliveira Faria, InstituiçOes de Direito Civil, 4a ed., São Paulo: Revista dos 
gribunais, 1978, p. 1 13. 

Silveira Bueno, Grande DicionBrio Etimol6gico-Pros6dico da LlnQua Portuguesa, vol. VI, 2' 
tiragem, Editora Saraiva, 1968, p. 3005. 
'~nacleto O. Faria, op. cit., p. 1 13. 
8 Thiago Sinibaldi. Elementos de Filosofia. Coimbra: Typographia França Amado, 1906, p. 57. 
Anacleto de Oliveira Faria, op. cit., p. 113. 



Interessante observarmos como alguns juristas conceituaram esta palavra: 

Clóvis Beviláqua: "Pessoa 6 o ser a que se atribuem direitos e 

obrigações". ' 
Clóvis Beviláqua foi sucinto e objetivo, demonstrando claramente que cabe 

ao ordenamento jurídico atribuir não somente direitos, mas obrigações. 

A visão de Roberto Ruggiero tem em comum com a de Clóvis Beviláqua o 

elo que há de ter em todas as conceituações, i.6, o homem, mas, já amplia um 

pouco mais: 

"Os sujeitos dos direitos e titulares das relações jurídicas são no nosso, 

como aliás também nos ordenamentos passados os homens, isto é: as pessoas 

físicas, e os entes ou corpos morais, isto 6: as pessoas jurídicas"." 

Na visão de Maria Helena Diniz: 

Para a doutrina tradicional "pessoan 6 o ente físico ou coletivo suscetível 
de direitos e obrigações, sendo sinbnimo de sujeito de direito. Sujeito de 
direito 6 aquele que 6 sujeito de um dever juridico, de uma pretensdo ou 
titularidade jurídica, que 6 o poder de fazer valer, atrav6s de uma açáo, o 
ngo-cumprimento do dever jurídico, ou melhor, o poder de intervir na 
produção da decisao judicial.12 

A autora define e explica ao mesmo tempo, demonstrando que a pessoa 

pode intervir inclusive na produção judicial. 

Luiz da Cunha Gonçalves: "Pessoa é todo ente que pode ter direitos e 

também deveresn. l 3  

Percebemos uma vis80 diferente, ao definir pessoa o autor coloca uma 

situação cabível de ocorrer, isto 6, a condi@o de poder ter, foi feliz na sua 

assertiva, dês que, pode ocorrer o fato de existir a pessoa, sem, contudo existir 

nela (pessoa), as condições de exercer ou usufruir dos seus direitos. 

10 

11 
Clóvis Bevilhqua, Teoria Geral do Direito Civil, 3a ed., Editora Rio, 1974, pp. 70171. 
Roberto de Ruggiero, Instituiç8es de Direito Civil, Tradução Dr, Ary dos Santos, Vol. 1, ea ed., 

$ao Paulo: Saraiva, 1957, p. 371. 
Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro - Teoria Geral do Direito Civil, 16a ed., 

vol I, Sao Paulo: Saraiva: 2000, p. 97. 
13 Luiz da Cunha Gonçalves, Tratado de Direito Civil, 2a ed., Vol. I, Sao Paulo: Max Limonad, 
1955, p. 189. 



1.3. UMA VISAO ATUAL SOBRE'PESSOA 

Com as mudanças ocorridas em diversos ramos da cibncia humana, 

necesshrio foi reformular alguns conceitos, não extinguindo os primeiros, mas, 

aperfeiçoando-os com o escopo de assim procedendo, atingir a evolução técnico- 

científica de que somos partícipes. 

Foi exatamente com esta preocupação que Ricardo Luis Lorenzetti 

dissertou sobre a palavra pessoa: 

A no@o de pessoa recebeu um impacto da genetica, que p6s em crise a 
noção de concepção intra e extra-uterina; criou por sua vez o problema 
do status jurídico de embriao e genes. A cigncia medica por seu turno fez 
tremer a ideia de morte, com a possibilidade de manuten@o da vi$ 
vegetativa e o conflito com a liberdade de resistir a esses tratamentos. 

Em se tratando dos direito subjetivos Lorenzetti vai mais adiante para dizer 

que esta noção entendida tal como no s6culo XIX, está tamb6m sofrendo 

alteração. 

O surgimento de grandes grupos de prejudicados deu lugar a interesses 
individuais homog&neo: a aparição de bens coletivos provocou O 
reconhecimento de interesses difusos. Apare? a noção de "situa@on 
como elemento condicionante de seu exercício. 

1.4. PESSOA NATURAL 

Também conhecida como pessoa física, individual ou singular, 

notoriamente é o homem. No sentido jurídico da palavra, todo ser humano 6 

pessoa, que podemos denominar de pessoa natural, configurando uma das 

melhores expressões. Considerado como sujeito de direitos e obrigações. 

14 Ricardo Luís Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado. Ia ed., S4o Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1998, pp. 60-81. 
l5 Ricardo Luiz Lorenzetti, op. cit., p. 62. 



Em Roma temos um avançado estudo sobre o tema, busquemos, portanto, 

a definição de sujeito de direitos que nos dá o Digesto. 1, 5, 2 lembrada por 

Alexandre Correia. 

Em direito romano clássico, persona equivale a homem, mesmo escravo; 
Nas Institutas de Gaio, G. 1,9 vol. II da sua obra, 4s págs. 20-21 temos: 
A suma divisão do direito das pessoas 6 esta, a saber, todos os homens 
ou sdo livres ou escravos. l6 

Interessante observar que a ordem jurídica romana nSio reconhecia a todo 

homem a qualidade de sujeito de direitos como bem lembra José Carlos Moreira 

Alves: 

O escravo ndo a possuía, uma vez que era considerado coisa (res), isto 
é, objeto de direitos. Para que o homem fosse titular de direitos (pessoa 
física ou natural), era necessário que se lhe atribuísse personalidade 
jurídica. 17 

No tocante a personalidade jurídica, os romanos exigiam alguns requisitos 

básicos, dentre eles: ser livre; ser cidadão romano e para ter capacidade juridica 

plena, seria necessário ser chefe de familia.18 

Esta era a visão do direito romano pós-clássico ou romano-hel3nic0, vale 

lembrar, direito justinianeu que vigia 6poca em que reinou Justiniano, i.&., de 

527 a 565 d.C., no que concerne a capacidade da pessoa e a personalidade 

jurídica. Evidente que com o passar dos tempos foram sendo mudados alguns 

conceitos, mas, a linha mestra ainda é oriunda dos romanos. 

Pessoa 6 todo o ente que pode ter direitos e tamb6m deveres. A 
personalidade 6 o homem jurídico num estado, por assim dizer, estático; 
a capacidade 6 o homem jurídico no estado din4mic0.~~ 

Enquanto pré-condição, encontramos-Ia tanto no redm-nascido quanto 

nos dementes ou em qualquer que assim for reconhecido pela lei, portanto, 6 

neste sentido que o autor fala. 

l6 Alexandre Correia e Gaetano Sciascia, in: Direito Romano, Vol. 1, 3. ed., Sdo Paulo: Saraiva, 
1957, p. 39. 
17 Jose Carlos Moreira Alves, Direito Romano, 5. ed., Vol. I, Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 
115. 
18 Jose Carlos Moreira Alves, op. cit., p. 116. 
lg Luiz da Cunha Gonçalves, Tratado de Direito Civil, Vol. 1, 2. ed., Sdo Paulo: Max Limonad, 
1955, pp. 189-1 90. 



Outro é o entendimento de que, tendo esta pré-condição, 

conseqüentemente, terá a capacidade volitiva que já enseja a capacidade jurídica, 

i.&, um estado em que a pessoa pratica e desenvolve relações jurídicas na 

sociedade. 

Em outras palavras, um é o estado de marasmo outro o estado de 

completa atividade. 

No direito pátrio temos uma gama de trabalhos notáveis sobre o tema, 

dentre eles podemos citar o de Caio Mário da Silva Pereira, que nos traz 

elucidativas palavras: 

A ideia de personalidade est8 intimamente ligada a de pessoa, pois, 
exprime a aptidão generica para adquirir direitos e contrair obrigações. 
Esta aptidão 6 hoje reconhecida a todo ser humano, o que exprime uma 
conquista da civilização jurídica. Como o homem 6 o sujeito das relações 
jurídicas, e a personalidade a faculdade a ele reconhecida, diz-se que 
todo homem 6 dotado de personalidade. O direito reconhece igualmente 
personalidade a entes morais, sejam os que se constituem de 
agrupamentos de indivíduos qu; se associam para a realiração de uma 
finalidade econdmica ou social. 

Sobre a capacidade jurídica pertencer em regra, a todos os homens, 6 
cristalina a explicação de Roberto Ruggiero: 

A capacidade jurídica, ou seja, a idoneidade para ser sujeito de direito, 
pertence, pois, em regra, a todos os homens. 

Pode porem ser limitada para atos da vida civil; Esta limitação, por mais 
intensa e extensa que seja, já n8o pode ir ate o ponto de tirar a 
capacidade jurídica, destruindo a personalidade: a morte civil, que 
algumas legislações anteriores admitiam, foi banida pelo nosso &digo. 
Bem distinto da Capacidade jurídica, cujo conceito coincide com o de 
personalidade, 6 a capacidade de agir, ou seja, a faculdtde que o sujeito 
tem de praticar atos jurldicos e exercer os seus direitos. 

Entre nós, a visao de Goffredo Telles Jr. é por demais importante, haja vista, 

o ele ter chamado à atenção para o fato de ser errbneo afirma-se que o ser 

humano tem direito à personalidade. 

A personalidade consiste no conjunto de caracteres próprios da pessoa. 
A personalidade n8o 6 um direito, de modo que seria errdneo afirmar que 
o ser humano tem direito a personalidade. A personalidade 6 que apoia 
os direitos e deveres que dela irradiam. 22 

20 Caio Mário da Silva Pereira, Teoria Geral de Direito Civil - Vol. I, 2a ed., Rio de Janeiro: 
Forense, 1962, pp. 13911 40. 
21 Roberto Ruggiero, Instituiç6es de Direito Civil, Vol. 1, 6' ed., São Paulo: Saraiva, 1957, pp. 
3721373. 
22 Goffredo Telles Jr., Direito Subjetivo In. Enciclop6dia Saraiva do Direito, v. 28, p. 31 5. 



João Franzen de Lima quando trata do assunto, faz questao de separar a 

personalidade jurídica da psicológica: 

A personalidade que se estuda no direito não se confunde com a 
personalidade que se estuda na psicologia. A personalidade psiquica 4 a 
individualidade moral do homem; 6 o conjunto de predicados que o 
distinguem das coisas, como a individualidade propriamente, a 
consci&ncia, a liberdade, a religiosidade. A personalidade juridica ou civil 
6 o conjunto de faculdades e de direitos em estado de potencglidade, 
que dão ao ser humano a aptidão para ter direitos e obrigações. 

De posse destes conceitos, podemos claramente entender porque o nosso 

Código Civil inseriu no Primeiro Livro da Parte Geral quando trata das pessoas 

naturais, o artigo l0 dizendo que "Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na 

ordem civil". 

Na verdade o que o Código afirma é que todo ser humano é pessoa, isto 

em sentido jurídico, e também define sua personalidade. Sem dúvida que o 

emprego da palavra pessoa aqui é no sentido genérico, abrangendo a mulher. 

1.6. IN~CIO DA PERSONALIDADE CIVIL DO HOMEM OU CAPACIDADE DE 

DIREITO 

Fazendo uma análise mais detida do tema, vez que, há discrepância entre 

diversos autores que trataram do mesmo, pois, para uns, a personalidade começa 

da concepção, para outros começa a partir do nascimento. 

Sobre este complexo tema, deixou-nos Pitirim Sorokin algumas palavras 

que hão de ser lembradas sempre, para bem se entender a personalidade 

humana como produto de força sócio-culturais. Diz-nos este preclaro autor: 

Ao nascer, ningu6m B ainda uma personalidade humana ou um agente 
da vida superorganica. Personalidade e nome; ideias cientificas, crenças 
religiosas, gostos esteticos, convicções morais, procedimentos e mores; 
profissão, posiç4o econdmica e status social; destino e vida - nada disso 
está ainda determinado." 

23 João Franzen de Lima. Curso de Direito Civil Brasileiro, 2" ed.. Rio de Janeiro: Revista 
Forense, 1955, p. 141. 
24 Pitirim A. Sorokin. Sociedade, Cultura e Personalidade. Vol I., Rio Grande do Sul: Editora 
Globo, 1962, p. 8. 



Realmente, ao nascer, ningu&m consegue ser apto para estas concepções 

trazidas a lume pelo autor, se por um lado, ao nascer se adquire a personalidade, 

esta é no sentido de persona, o pleno gozo do seu exercicio é exatamente o que 

está a se examinar ao longo deste trabalho. 

De suma importância é fixarmos o seu início, no entanto, não se chegou a 

um consenso razoável em termos de discussão, mas, o nosso ordenamento 

jurídico, definiu a questão de uma forma sensata. 

O Código Civil estabelece no artigo 2O que a personalidade civil da pessoa 

começa do nascimento com vida: 

Artigo 2O "A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; 

mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro". 

Ora, a discussão se apresenta complexa porque, afinal de contas, quando 

começa o fôlego de vida no feto? Para alguns, como Aristóteles: 

"O feto masculino recebia uma alma - e, portanto, tornava-se vida humana 

no 40° dia de gestação. O feto feminino só receberia essa graça no 90' dia".25 

Hoje, com o avanço da medicina e da tecnologia, há uma discrepância 

neste particular: 

Os profissionais que promovem a fertilizaçAo "in vitro" e os fabricantes de 
DIU (dispositivo intra-uterino) defendem que, antes de o embri8o se fixar 
no Útero, a vida contida ali 6 muito insthvel para receber "status" de "Ser 
humano". E mais, um quarto dos 6vulos fertilizados sBo abortados 
espontaneamente, antes de se fixarem no útero.= 

Ante tanta complexidade, busquemos a opinião de diversos autores que 

estudaram o tema: 

Clóvis Beviláqua explica que o Projeto do Código Civil Brasileiro elaborado 

em 1899 declarava que a personalidade civil do ser humano começa com a 

concepção, sob a condição, acrescentava, de nascer com vida. Esta doutrina 

apóia-se em razões valiosas, quais sejam: 

a) Desde a concepção o ser humano 6 protegido pelo direito. A 

provocação ao aborto é punida. Quando, entre nós havia pena de 

" Revista Super Interessante, Ano 15, n.O 4, Abril, 2001, p. 52. 
Ibid., idem. 



morte, não era aplicada a mulher em estado de gravidez. Nesse 

estado não era sequer submetida a julgamento. 

b) A gravidez autoriza a posse em nome do ventre e a nomeação de 

um curador especial, sempre que competir a pessoa por nascer 

algum direito" dizia Carlos de Carvalho, reproduzindo em frase 

moderna, o antigo preceito das Ordenações. O Código Civil ocupa- 

se da esp6cieI no art. 462, regulando-a segundo os princípios, que 

o orientam. 

c) A pessoa por nascer considera-se j6 ter nascido, quando se trata de 

seus cômodos, proclama o preceito romano aceito pelas legislações 

modernas; Neste caso, alega-se, h&, simplesmente, uma 

expectativa de personalidade. 

d) E admissivel o reconhecimento de filhos naturais ainda por 

nascer.27 

Explicando a questão da pessoa por nascer, Clóvis Beviláqua demonstra 

uma profundidade ímpar sobre o tema: 

De duas uma: ou a personalidade j& existe e n4o se trata de expectativa, 
ou 6 apenas possível, e, aos direitos reservados para o nascituro, falta 
um sujeito. Alguns civilistas n8o recuaram diante desta conclus80, e não 
querendo atribuir personalidade ao ser humano ainda na fase intra- 
uterina da existdncia, admitiram a possibilidade de direitos sem sujeito. 
Querendo ser lógicos, romperam com a lógica elementar do direito, a 
que no-lo apresenta como uma relação entre um sujeito e um objeto sob 
a proteção da ordem jurídica.28 

Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida, na sua tese de doutorado 

"Tutela Civil do Nascituro", publicada no ano de 2000, demonstra que, entre nós, 

há três correntes fundamentais: a natalista, a da personalidade condicional e a 

con~epcionista.~~ 

A teoria natalista tem como adeptos entre nós: Paulo Carneiro Maia, 

Vicente Ráo, Sílvio Rodrigues, João Luis Alves, Eduardo Espínola e Sady Cabra1 

Gusmão, para os quais, a personalidade começa a partir da concepção. 

Alerta Silmara que, ao afirmarem tal entendimento, não sustentaram que o 

nascituro não tenha qualquer direito ou status antes do nascimento, conforme 

27 Clóvis Beviláqua, Revista e atualizada por: Caio Mário da Silva Pereira. Teoria Geral do Direito 
Civil, 3a ed., Rio de Janeiro: Editora Rio, 1975, pp. 75/76. 
28 Ibid., p. 76. 
29 Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida, Tutela Civil do Nascituro. Ia ed., São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 145. 



interpretação apressada de alguns, o que se reflete em certos acórd€Ios, 

notadamente os que negam indenização pela morte de na~c i turo .~~ 

Teoria da personalidade condicional. Nesta teoria a autora 

supramencionada é de uma clareza peculiar: MELHORAR A FRASE. Se 

considerarmos o nascituro pessoa, seus direitos não são somente os 

expressamente conferidos pelo Código Civil (direito ao reconhecimento, a 

curatela, a adoção, de receber doação e a a sucessão), cabendo interpretaHo 

extensiva. Se o nascituro n5io é pessoa, somente cabe interpretação restritiva, 

conforme regras de interpreta~ão.~' 

Teoria concepcionista. Os que reconhecem personalidade do nascituro 

desde a concepção, sem considerá-la condicional senão com referência a certos 

direitos, além de Teixeira de Freitas, são: Anacleto de Oliveira Faria e André 

Franco Montoro, R. Limongi França, Francisco dos Santos Amaral e Mário Emilio 

Bigotte Chorão. Para estes a condição se relaciona apenas aos direitos 

patrimoniais, mas o direito de nascer, a proteção jurídica à vida do nascituro 

existem na sua plenitude, antes do nascimento. 32 

Em face desta situação é que alguns legisladores reconheceram 

claramente a personalidade do nascituro, inspirados dentre outras fontes, no 

Esboço de Teixeira de Freitas, mormente no seu artigo 221, que diz: 

Desde a concepção no ventre materno começa a existbncia visível das 
pessoas, e antes de seu nascimento elas podem adquirir alguns direitos, 
como se já estivessem nascidas.33 

Retornaremos a este artigo, com expIicaç6es mais amplas pelo próprio 

autor do Esboço, quando formos falar sobre a segunda parte do atual artigo 2' do 

nosso Código Civil. 

A dificuldade de se chegar a um consenso razoável é tão grande que torna 

o tema muito empolgante, haja vista a forma como os romanos o encaravam. 

Silmara Juny de Abreu Chinetato e Almeida, op. cit., p. 145. 
Ibid., p. 156. 

32 Ibid., p. 158. 
33 A. Teixeira de Freitas, Código Civil - Esboço por A. Teixeira de Freitas - 1860, Vol. I, 
Ministbrio da Justiça e Negócios Interiores Serviço de Documentação, 1952, p. 134. 



Lembra Clóvis Beviláqua que, em vários textos, os romanos assim se 

manifestavam: 

"Durante a gestação, o filho não é ainda criatura humana" em outros textos 

os romanos reconheciam o nascituro 'assemelhando-o ao filho j4 nascido"." 

Há uma clareza na lei que não deixa dúvida quanto a ordem a ser seguida, 

no entanto, não há a mesma clareza no que diz respeito a lógica jurídica, pois, de 

uma vez que o nascituro é protegido, pergunta-se: como se protege um ente que 

não existe? E se existe, forçoso é reconhecer sua personalidade, i.e., é uma 

pessoa. 

Há uma relevância em saber-se o ponto de partida da capacidade, não 

fosse assim, estaríamos ante um artigo inútil, cuja importância é lembrada por 

João Frazen de Lima: 

A questao tem relevante importancia, porque, com o inicio da 
personalidade, o homem se torna sujeito de direitos. Há duas teorias: a 
primeira diz que a personalidade natural começa do nascimento com 
vida, reservada ao nascituro uma expectativa de direito. 

A Segunda, a personalidade começa desde a concepç80, com a cláusula 
do nascimento com vida. Pelo direito romano, para que o recém-nascido 
fosse considerado pessoa, era necesshrio que reunisse as seguintes 
condições: a) completa separaç8o dgs vísceras maternas; b) vida depois 
dessa separação; c) forma humana. 

a) O nascimento tem como característica básica a separação completa do 

ventre materno, é ser lançado ao exterior, não sendo imprescindível o corte do 

cordÊio umbilical. Se dependesse da secção deste, o nascimento não seria um 

fato natural, mas artificiaL3' 

b) Vida depois dessa separação; Há um conjunto de provas destinadas a 

demonstrar a vida extra-uterina, dentre elas, temos a chamada docimásia, palavra 

grega que significa "eu provo, eu experimento". Esta prova se baseia na 

existência de sinais de vida manifestados, sobretudo, nas funções respiratórias e 

digestivas pela medicina. O essencial é que a criança respire o ar atmosférico, 

pois, temos aí a penetração e circulação do sangue nos pulmties, não restando 

duvidas quanto Zi vida do recém-nascido; após o nascimento, o novo ser, não 

Teixeira de Freitas, op. cit., p. 135. 
35 

36 
Joao Franzen de Lima, op. cit., p. 144. 
H6lio Gomes, Medicina Legal. 1 ga ed., Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1984, p. 368. 



recebendo mais o oxigênio do organismo materno, tem de respirar para viver, não 

importa se por alguns segundos, já tem o direito sucessório assegurado; " 

c) Forma humana. Sem duvida que este item tem até uma importância 

humanista, i.é,, mesmo monstro ou algo que o valha, não importa, sendo fruto da 

mulher é ser humano. 

Comentando o artigo 2 O  do Código Civil Brasileiro, Sílvio Rodrigues 

demonstra que a simples circunstância de existir já dá ao homem condições de 

ser titular de direitos: 

No mundo moderno, e na quase totalidade dos países, a mera 
circunstância de existir confere ao homem a possibilidade de ser titular 
de direitos. A isso se chama personalidade. Tal personalidade se adquire 
com o nascimento com vida, conforme determina o art. 2O CC. No direito 
anterior, ate o Decreto n. 181, de 24 de janeiro de 1890, exigia-se, para 
aquisição da personalidade, que a pessoa nascesse com vida e fosse 
vihvel. Igual a o criterio do Código Civil francês. Noutras legislações se 
requer a viabilidade e a forma humana, numa continuidade $ tradição 
romana que negava personalidade ao que nascesse monstro. 

Sobre as palavras vidvel e viabilidade que o eminente Clóvis Beviláqua 

acatou dos franceses e manteve-as no nosso Código, houve uma polêmica entre 

Rui Barbosa e Ernesto Carneiro Ribeiro, ambos filólogos, que muito contribuiu 

para uma compreensão do artigo 4 O  deste diploma legal. 

O Artigo 2 O  do Código Civil diz: "A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção, os direitos do 

nascituro". 

Rui Barbosa adverte que o apoio que Carneiro Ribeiro quis encontrar em 

Litré (eminente filólogo francês) não tem razão de ser, pois, Littré não foi a fundo 

na pesquisa das palavras. 

Para o senador do Estado da Bahia, o termo a ser escolhido deveria ser 

vital e trás o argumento do também eminente filólogo inglês Whitney, evocado 

pelo próprio Carneiro Ribeiro: 

37 HBlio Gomes, op. cit., p. 372. 
38 Sílvio Rodrigues, Direito Civil, Vol. 1, 28' ed., Sgio Paulo: Saraiva, 1998, p. 37. 



É, portanto, o prbprio Whitney, o Whitney evocado pelo Dr. Carneiro, 
quem lhe dá em terra de golpe com a laboriosa teoria. O depoimento do 
sábio linguista, desmentindo abertamente o gramática baiano, certifica a 
sinonimia, no inglbs, entre viável e vital. Este vocábulo se aplica, naquele 
idioma, tanto quanto o outro, as coisas ou criaturas capazes de viver. 
Dizem-se elas, indiferentemente, viable ou vital: "O parto de sete meses 
6 vital. Ante este documento cientifico onde vai parar a tese, 
categoricamente enunciada pelo mestre, de que "viável em medicina 
legal, não pode ser substituído por vi ta^?".^ 

Interessante observar que os termos "vitalita e vitale" usado pela medicina 

legal italiana, de onde Rui Barbosa buscou o exemplo, tinha uma conotação 

coerente com sua argumentação: 

Para que o Dr. Carneiro não tome de socorro a medicina, cuja Iáurea o 
coroa, direi que, aí mesmo, lhe não depararão abrigada segura os seus 
esforços. Nos livros italianos dessa especialidade escritos com zelo da 
linguagem não se diz viable, nem viabilifa, mas vitalita e vitale. A 
medicina legal acaba de lhe responder solenemente. O que se n8o pode, 
o que se não deve, o que não se faz, $ bem ao contrário substituir o vital 
e o vitalidade por viabilidade e viável. 

A resposta de Carneiro Ribeiro é encontrada na Tréplica, onde ele deixa 

claro que a palavra tem aplicação e que o grande dicionarista americano Webster, 

assim entendia: 

Webster grande dicionarista americano diz sobre o termo: "Viável (termo 
jurídico) Capaz de viver, nascido vivo e com forma e desenvolvimento 
tais de órgãos, que fica em condições de viver. Diz-se de um recém- 
nascido ou de uma criança nascida prematuramente".41 

O autor da Tréplica, Carneiro Ribeiro chama a atenção para o escritor 

português que Rui Barbosa menciona para sua defesa, dizendo que: 

Mas não reparou o Dr. Rui Barbosa quando citou o exemplo do escritor 
portugu&s CAndido de Figueiredo que nem o douto escritor citado Se 
refere ao sentido especial, em que em linguagem medica se costuma 
tomar o adjetivo viável,, nem afirma poder este ser vantajosamente 
substituído, como opina o Dr. Rui, pelo vocábulo vital. Censura o escritor, 
6 verdade, a locução plano viável, mas não se pode coligir dai que 
impugne as expressbes: feto viável, recém-nascido vidvel,, como 
Iocuç6e~ cientificas, a que se n8o pode ligar senão um sentido muito 
restrito. 

39 Obras Completas de Rui Barbosa - ROplica, Tomo 111, Vol. XXIX, 1902, p. 67 - Ministbrio da 
Educação e Cultura do Rio de Janeiro, 1953. " Rui Barbosa, op. cit., pp. 78-79. 
41 Ernesto Carneiro Ribeiro, TrOplica. 4a ed., Livraria Progresso Editora Aguiar & Souza Ltda., 
1956, p. 568. 
42 Ernesto Carneiro Ribeiro, op. cit., p. 565 (Rosto da Ia ed. - 1905). 



A discussão evidentemente' não parou por aí, tem-se muitos outros 

argumentos de ambas as partes, no entanto, suficientemente vistos pelo eminente 

autor do nosso Código Civil Clóvis Beviláqua. 

Preferiu Clóvis Beviláqua, adotar a noção francesa buscada pelo prof. 

Carneiro Ribeiro e explicou: 

Apesar da lição do Senador Rui Barbosa, (trabalhos da Comissão do 
Senado, I (parecer), ps. 32-34, seguida por Espinola AfrAnio e outros, 
mantenho a expressao consagrada - vidvel, cuja etimologia, segundo 
Littr6 e a generalidade dos romanistas, 6 vitae habilis, apto para a vida. 
Viável e viabilidade são, portanto, vocábulos mais adequados a exprimir 
a id6ia de a tidao para a vida do que vital e vitalidade, que significam 
outra coisa. B 

Realmente, a importância maior nesta controvérsia toda está no âmbito da 

sucessão. Acontece que, o natimorto não adquire herança ou legado e, desta 

forma, não há transmissão aos seus herdeiros ou sucessores. É exatamente 

sobre este prisma que analisou o prof. João Luiz Alves, quando disse: 

Não tem-se um alcance prático a fixação do início da personalidade no 
ato da concepção. Os efeitos jurídicos começam com o nascimento com 
vida, a personalidade, que se caracteriza pela capacidade da aquisição e 
gozo de direitos, não teve, de fato exi~tgncia.~ 

Sobre a questão da viabilidade ou vitalidade, assim se pronunciou João 

Luiz Alves: 

A viabilidade, ou melhor, a vitalidade, isto 6, o conjunto das condiçbes 
fisiológicas que tornam o ser apto para a vida, logo que nasce, não 6 
exigida pelo Código, nem pelos projetos, como requisito para que o 
homem nascido com vida adquira a personalidade. Apto ou nAo para 
viver, vital ou não o organismo, desde que se deu o nascimento com 
vida, adquiriu o homem personalidade e, com ela os direitos ue deviam 1 5  caber-lhe e cuja transmissão se opera pelo fato da sua morte. 

A primeira parte do artigo foi fartamente comentada. O problema continua 

na segunda parte, que assegura o direito ao nascituro, logo, antes de nascer 6 o 

nascituro investido de direitos, como se nascido fosse? Eis ai uma questão que 

chama muito a atenção dos estudiosos. 

43 Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis BevilBqua, 7" tiragem, 
ed. histórica, atualizada pelo Prof. Caio Mário da Silva Pereira em 1975. Rio de Janeiro: Editora 
Rio Estácio de Sá, pp. 179-1 80. 

Jogo Luiz Alves, Cádigo Civil da RepSiblica dos Estados Unidos do Brasil Anotado. 1' ed., 
Rio de Janeiro: Editora F. Briguiet e Cia. Editores - Livreiros, 1927, p. 25. 
45 J O ~ O  Luiz AIves. Op. cit., p. 25 



Escrevendo sobre o tema, o prof. Teixeira de Freitas coloca certas 

situações que é de se ponderar. Ainda no artigo 221 do seu Esboço nos diz: 

Artigo 221 "Desde a concepção no ventre materno começa a existbncia 
visível das pessoas, e antes de seu nascimento elas podem adquirir 
alguns direitos, como se já estivessem nascidasn. 

A explicação a seguir é do próprio autor do Esboço: 

"Esta existgncia 6 real, seus efeitos jurídicos não deixam duvidar, e 
sobre eles não há diverggncias alguma; mas tem-se imitado o Direito 
Romano, as palavras tem sido infi6is ao pensamento, e aquilo que 6 
verdade se diz que uma ficção. O Código da Prússia foi direto: "Os 
direitos comuns à humanidade pertencem aos filhos que não são ainda 
nascidos, a contar do momento de sua concepção". NBo concebo que 
haja ente com suscetibilidade de adquirir direitos, sem que haja pessoa. 
Se, se atribui direitos as pessoas por nascer, posto que, como diz 
Savigny, em uma ordem especial de fatos; se os nascituros sdo 
representados, dando-se-lhes o Curador, que se tem chamado Curador 
ao ventre; 6 forçoso concluir, que já existem, e que são pessoas; pois o 
nada não se representa. 

Se os nascituros deixam de ser pessoas pela impossibilidade de obrar, 
tamb6m não são pessoas os menores impúberes, ao menos at6 certa 
idade. E verdade que o Direito Romano não supunha que os nascituros 
fossem representados, dizendo que não eram pupilos, mas, provinha isto 
da inútil diferença que faziam entre a tutela e a curatela. Sem dúvida, a 
curatela, neste caso como no caso da ausgncia, 6 mais de bens, que da 
pessoa; mas, sendo assim, não se segue que deixe de ser pessoa. 

Ao contrario, as coisas só por si não seriam susceptíveis de 
representação pessoal; são representadas como bens, isto 6, como já 
sendo objeto de propriedade." ( Retificado, O autor 6 Teixeira de 
Freitas mesmo) 

De se ver aqui, que Teixeira de Freitas acata a realidade do que está 

escrito, a lei outorga ao ente por nascer o título de pessoa há de cobrir-lhe com 

todos os direitos inerentes a ela. 

Dai porque citou o Código da Prússia, que dava direitos plenos da 

humanidade ao nascituro. 

Ainda uma vez ressoam as palavras de Rui Barbosa, insistindo em que a 

personalidade aos nascituros concebidos é possível: 

A personalidade, em relação aos nascituros concebidos 6 possível e por 
isto se Ihes tutelam os interesses, se prove a sua representação. Mas s6 
o que Ihes poderá dar a definitiva subjetividade, será o nascimento em 
condições de vida e vitalidade, faltando os quaisd sua personalidade 
será considerada como se nunca houvera existido. 

46 Teixeira de Freitas. Código Civil - Esboço Vol. I pp. 134-1 36. Ministbrio da Justiça e Negócios 
Interiores - Serviço de Documentação, 1952. 
47 Rui Barbosa, Obras Completas de Rui Barbosa Vol. XXXII - 1905 Cbdigo Civil - Parecer 
Jurídico, Tomo III, Ministério da Educação e Cultura do Rio de Janeiro, 1968, pp. 51 -52. 



De toda polêmica, quem venceu foi o povo brasileiro, que ganhou uma 

legislação neste particular comparável aos mais arquitetados Códigos do primeiro 

mundo, o que se pode ver é que o nobre prof. Teixeira de Freitas, no artigo 222 

do seu esboço, admite os direitos do nascituro se nascer com vida: 

Artigo 222 do Esboço: "Esses direitos, porbm, só ficarao 
irrevogavelmente adquiridos, se os concebidos nascerem com vida, isto 
é, se a manifestarem, ainda que por instantes, depois de complemente 
separados de sua mãen. 

Elucidativas são as palavras de Orlando Gomes sobre a questão: 

A personalidade civil do homem começa do nascimento com vida. Ngo 
basta o nascimento. E preciso que o concebido nasça vivo. O natimorto 
não adquire personalidade. Se viveu ou não, é questao que só se 
resolve mediante perícia medico-legal. 

Algumas legislações exigem outro requisito: a viabilidade do recém- 
nascido, isto é, a possibilidade fisiológica de vida, que pressupbe a 
existência de órgãos essenciais do corpo humano. A tendencia para 
abandonar essa exigência difunde-se nos códigos mais novos. Como 
visto, desde a concepção asseguram-se direitos ao nascituro equiparado 
que 6 a pessoa, no seu in tere~se.~~ 

A grande questão é a continuidade da vida, pesquisas recentes apontam 

para o fendmeno da 'nidação (fixação do óvulo fecundado nas paredes uterinas), 

ou seja, pode ou não vingar, este processo se dá geralmente no 1 4 O  (catorze) dias 

posterior a fecundação (fusão do espermatozóide com o óvulo)'.4g De qualquer 

forma, nossa legislação já garante direitos ao nascituro a partir da concep@o, 0 

que sempre será profícuo, não envilecendo, mesmo em face de qualquer 

descoberta científica neste particular. 

1.7. CAPACIDADE E EXERC/CIO 

José Carlos Moreira Alves vai buscar na legislação romana um exemplo 

bastante esclarecedor: 

No direito romano, há exemplos esclarecedores dessa distinção. Basta 
citar um: no tempo de Justiniano, os hereticos (que eram pessoas 
físicas; logo, possulam personalidade jurldica) n8o podiam receber 

48 Orlando Gomes, Introduç8o ao Direito Civil, 18" ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 144. 
4e Paulo Vinicius Sporleder de Souza, Bem Juridico-Penal e Engenharia GenBtica Humana. 1" 
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 203. 



herança ou legadÒ (por conseguinte sua ca acidade jurídica era menor 
do que a de alguém que nao fosse her6tico. 5g 

O que se deve ter em mente é que, desde o nascimento, a pessoa tem 

capacidade de ser titular de direitos, no entanto, há clareza na lei onde o exercício 

pode ou não ser outorgado, dai as elucidativas palavras de Sílvio Rodrigues: 

Todo ser humano, desde o seu nascimento até sua morte, tem 
capacidade para ser titular de direitos e obrigaçbes na ordem civil. A lei, 
tendo em vista a idade, a saúde, ou o desenvolvimento intelectual de 
determinadas pessoas, e com o intuito de proteg3-Ias, nao Ihes permite o 
exercício pessoal de direitos. 

Classifica tais pessoas como incapazes. Portanto, incapacidade é o 
reconhecimento da inexist3ncia, numa pessoa, daqueles reguisitos que a 
lei acha indispenshvel para que ela exerça os seus direitos. 1 

Na mesma linha de raciocínio temos Luiz da Cunha Gonçalves: 

S6 o homem 6 susceptível de direitos e obrigações. Esta 
susceptibilidade de direitos e obriga@es, ou aptidiio para adquirir 
aqueles e ficar sujeito a estas, é o que constitui a "personalidade", que o 
legislador designa também por "capacidade jurídica", ao mesmo tempo 
que nas epigrafes da Parte I e do respectivo Titulo I se refere a 
"capacidade civil, como se fossem expressbes equivalentes, sendo certo 
que s4o bem diferentes os dois conceitos.52 

A capacidade civil de uma pessoa é sua aptidão para ser sujeito de direitos 

e de obrigações, e, de outro lado, a aptidão para exercer esses direitos e cumprir 

essas obrigações. 

Nos artigos 21 e 22, do seu esboço, Teixeira de Freitas repeliu o 

pensamento de Savigny, por ser de muita valia, iremos transcrever a explicação 

do autor sobre os dois dispositivos de um só fôlego: 

Artigos 21 e 22 "A capacidade civil ou é de direito ou 6 de fato. A 
capacidade de direito consiste no grau de aptiddo de cada classe de 
pessoas para adquirir direitos ou exercer por si ou por outrem at0s que 
lhe nao são proibidos. A capacidade consiste na aptidao, ou no grau de 
aptid8o das pessoas de existgncia visível para exercerem por si, os atos 
da vida civil". 

NBo se entenda esta expressgo no mesmo sentido, em que a emprega 
Savigny. Para este escritor, que generalizara o Direito Romano, a 
capacidade de direito 6, e não podia deixar de ser, o caráter distintivo 
dos seres humanos que aquele Direito reputava pessoas, por 
contraposição aos que privava da personalidade. 

Para nós, para a civilização atual, todo homem 6 pessoa: pois que, não 
há homem sem a suscetibilidade de adquirir direitos, suscetibilidade que 

50 Jos6 Carlos Moreira Alves. Op. cit., p. 1 15. 
Silvio Rodrigues. Op. cit., p. 41. 

52 Luiz da Cunha Gonçalves, Tratado de Dlreito Civil, Vol. I , 2" ed., Sao Paulo: Max Limonad, 
1955, p. 188 e segs. 



não chamo capaedade de direito tratando-se de pessoas, porque só o 
seria em relação a entes que nao sao pessoas. 

Quem, para distinguir a pessoa do que n8o 6 pessoa, empregar a 
expressiio - capacidade de direito - capacidade jurídica, como fazem os 
escritores de Direito Natural, confundir-se-á a si mesmo e aos outros; e, 
ou cairá na teoria do status e capitis diminutio Direito Romano, ou nao 
terá terminologia praga para exprimir a capacidade de direito das 
legislações modernas. 

1.8. PRINC~PIOS BÁSICOS DA CAPACIDADE 

Dois grandes princípios regem a materia de capacidade: O primeiro 6 o de 

que a capacidade se destina à prática dos atos jurídicos, e n8o ao fato jurídico. 

0 s  fatos jurídicos, mesmo os voluntários, não exigem senão discernimento e não 

Capacidade, tanto que os incapazes respondem pelos atos ilícitos. O segundo 6 

que a capacidade 6 a regra e a incapacidade a exceçao. Assim, não são 

incapazes senão aqueles a quem expressamente a lei os considerou como tais, 

tanto em relação B capacidade de gozo como a de exercício. Decorre dai que o 

texto que cria uma incapacidade não comporta interpretação analógica, e deve 

ser entendido estritamente. 

1.9. A CAPACIDADE DAS PESSOAS NATURAIS 

Aqui devemos fazer uma distinção entre capacidade e personalidade 

jurídica, dês que, alguns autores não Ihes impbem fronteiras, tal não 6 o 

entendimento de Rubens Limongi França que esclarece esta sutil diferença: 

Com referencia a esta matbria, cumpre assinalar desde logo que não 
pode ser aceita a orientação de certos autores, segundo a qual a noção 
de capacidade se identifica com a de personalidade jurídica. 
Personalidade 6 qualidade do ente que se consid~ra pessoa. A pessoa a 
possui desde o inicio ate o fim da sua existdncia. 

53 Teixeira de Freitas. Op. cit., p. 24 " Limongi França, Manual de Direito Civil, Vol. 1, 4' ed., Sao Paulo: RT, 1980, p. 147 e segs. 



Sobeja razão tem o autor, dês que, a personalidade é distinta da 

capacidade, todos têm personalidade ao nascer com vida no nosso ordenamento, 

mas, nem todos têm capacidade. 

A capacidade é um atributo da personalidade, i.é., nas relações jurídicas, a 

pessoa pode ou não se enquadrar, vai depender exatamente da capacidade que 

nesta visão tem como que graus de exercício. 

Oportuna são as palavras de Limongi França a respeito das modificações 

que pode sofrer a capacidade: 

A capacidade pode sofrer modificações profundas e em muitos casos 
deixar de existir. Essa modificação e essa falta, entretanto, não afetam a 
personalidade. Está estreitamente ligada à noção de estado, mas com 
este tamb6m nao se confunde. O estado compreende um conjunto de 
fatos ligados à pessoa, em virtude dos quais a mesma pessoa se 
enquadra ou deixa de enquadrar-se nas $versas esferas dentro das 
quais se desenvolvem as relaç6es jurídicas. 

A capacidade fica sujeita a modificações impostas por circunstâncias, às 

vezes alheias a vontade do indivíduo, e pode até vir a inexistir, o que não se deve 

confundir é a personalidade que começa do nascimento com vida, consoante o 

art. 2 O  do Código Civil. De observar, que se extingue a personalidade jurídica com 

a morte real, deixando a pessoa de ser sujeito de direitos e obrigações. 

I .10. ESPÉCIES DE CAPACIDADE 

Esta classificação, elaborada pelo prof. Limongi França, tem o escopo de 

distinguir as situações de cada ser, quanto a natureza e quanto a extensão. 

Quanto a natureza pode ser de direito e de fato. 

De direito ou de gozo. É aquela inerente a todo homem em virtude 

exclusiva da sua condição de pessoa. (art. 2 O  do CC.) Apesar de seguir "pari 

passul' com a personalidade, não há de se confundir uma com outra porque esta 

é pressuposto daquela. 

Além disso, enquanto a personalidade jurídica é ampla e abrange todo o 

âmbito geral da vida do direito, a capacidade de direito é limitada. 

55 R.Limongi França. Op. cit., pp. 147-148. 



De fato ou de exerclcio. É a faculdade que tem a pessoa, por si mesma, 

de levar a efeito o uso e gozo dos diversos direitos. Ex.: o nascituro é capaz de 

direito para assumir obrigações, mas não é capaz de fato para fazê-lo por 

determinação própria. 

Extensão. Quanto ao aspecto da extensão é apresentada devido à 

orientação seguida pelo Código, do ponto de vista não da capacidade, mas da 

incapacidade. Trata-se da incapacidade absoluta e da incapacidade relativa. 

1 .I 1. INCAPACIDADE ABSOLUTA 

Se capacidade é aptidão para adquirir direitos e obrigações, a 

incapacidade é a sua inaptidão. A incapacidade absoluta, ou inexistência de 

capacidades, só pode existir de fato ou de exercício, porque a simples 

personalidade implica um mínimo de capacidade de direito. 

Interessante observar que o Código de 1916, no seu art. 5O, dizia que eram 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

1) os menores de dezesseis anos; 

2) os loucos de todo o gênero; 

3) os surdo-mudos, que não puderem exprimir a sua vontade; 

4) os ausentes, declarados tais por ato do juiz. 

Se seguirmos a diretriz moderna e adequada do Novo Código Civil, nos 

adverte Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona, teremos como absolutamente 

incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

I )  Os menores de dezesseis anos (abaixo deste limite etário, o legislador 

considera que a pessoa é inteiramente imatura para atuar na órbita do 

direito). 

2) Os que, por enfermidade ou deficicTncia mental, não tiverem o 

necessário discernimento para a prática desses atos. De destacar que o 

Novo Código Civil afastou a expressão "loucos de todo o gêneron 



criticada severamente por Nina Rodrigues quando da elaboraç8o do 

Código Civil de 1916.~' 

3) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a sua 

vontade. Aqui o legislador foi claro, pode ocorrer paralisia mental total e 

temporária, não sendo necessariamente o indivíduo portador de doença 

ou deficiencia mental definitiva. 

I .I 2. INCAPACIDADE RELATIVA 

O Cbdigo Civil, no seu art. 4 O ,  nos diz que s90 relativamente incapazes a 

certos atos, ou à maneira de exercê-los: 

1) Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 

2) Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência 

mental, tenham o discernimento reduzido; 

3) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 

4) os prbdigos; 

"Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação 

especial." 

Interessam-nos no caso, os índios, que são os incolas das matas 

brasileiras, cujo grau de civilização é incipiente. O Novo Código no parágrafo 

Único deixa para legislação especial sua condição, portanto, sua incapacidade B 

regulada por leis especiais que prevêem adaptação gradativa ao mundo civilizado 

e conseqüente diminuigo e fim da incapacidade. 

De todo proveitoso é o conceito que nos trás o civilista J. M. de Carvalho 

Santos: 
A Capacidade se Presume. "6 a regra. Sendo a capacidade o quod 
plerumque fit, como conseqüencia da situa@o normal da personalidade, 
a presunçao da capacidade do agente 6 um corolário 16gico. De modo 
que, ate a prova em contrário, toda pessoa se presume capaz. 

E, enquanto não h4 sentença de interdição, a pessoa não incide em 
incapacidade absoluta, continuando, ao inv6s disso, a gozar de todos os 
seus  direito^".^' 

'' Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito Civil, 3a ed., Sdo 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 97. 
57 J.M. Carvalho Santos, Código Civil Interpretado, Vol. 1, 9' ed., Editora Freitas Bastos, p. 260. 



Presumida a capacidade, $6 n8o será plena, nos casos comprovadamente 

justificáveis, sendo necessária, portanto, uma sentença neste sentido. Esta 

presunção é uma oriunda da situação normal da personalidade, i.&., todos, ao 

nascer com vida, tem personalidade. 

1.13. VISÃO ATUAL DA CAPACIDADE JUR~DICA 

Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem ocorreram diversas 

mudanças no mundo jurídico que refletiu diretamente nas sociedades no sentido 

de uma busca incessante da justiça tendo em vista o bem-estar de todos na 

convivência social: 

O advento da Declaraçáo Universal dos Direitos do Homem aproximou 
de maneira muito clara as relaç6es do súdito com o Estado, impedindo 
que diferenças Atnicas e culturais profundas entre as Nações viessem a 
comprometer direitos que, por consenso, foram considerados 
fundamentais muitos deles contendo aspectos próprios daquilo que, em 
Direito Privado, convencionou-se denominar de direitos de 
personalidade. A lei exige que o ser, para adquirir personalidade, nasça 
com vida, ngo que tenha condições de vita~idade.~ 

Realmente, o mundo vive em mudanças profundas, isto em todas as áreas 

do conhecimento humano, mas, quando se trata da pessoa que é o motor de toda 

sociedade, quando a lei garante personalidade ao que nasce com vida, n&o está 

exigindo estado de vida. i.& condição de boa saúde. ao contrário, basta respirar, 

já tem toda proteção legal. 
A primeira vista a explicação parece óbvio, no entanto, o direito romano 

exigia forma humana, dds que, afastava o monstro de ser tido como pessoa, 

como bem lembra Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida: 
A personalidade ou capacidade jurídica 6 a pr6-condição ou o 
pressuposto de todos os direitos; e por isso, ela encontra-se ate nos 
recem-nascidos e nos dementes ou em qualquer outro ente ao qual a lei 
a reconhece; mas há uma capacidade de agir ou de querer ou emitir 
volições normais (capacidade volitiva), que supõe a capacidade jurídica, 
sendo uma situação diversa, pessoa 6 todo ente que pode ter direitos e 
tamb6m.59 

58 Rosa Nery, A Proteçfio a Vida Humana. A Vida dos Direitos - Organizaçgo: Jaques de 
Camargo Penteado e Ricardo Henry Marques DIP - Bio6tica Medica. Porto Alegre: Fabris, 1999, 

.441-442. 
'Silmara Juny de Abreu Chinelato e Almeida. Tutela Clvll do Nascituro, p. 20. 



1.14. FIM DA PESSOA NATURAL 

O Código Civil é bem claro neste particular, não deixando margem para 

interpretações outras, diz ele: 

Artigo 6O.  "A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume- 

se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de 

sucessão definitiva". Este artigo está se referindo aos artigos 37 e 38 do mesmo 

Código, No Código Civil anterior, o prazo era de 20 (vinte anos) consoante os 

artigos 481 e 482. 

Analisando o dispositivo, Carvalho Santos faz referência à morte natural 

como coisa do passado: 

O artigo refere-se evidentemente a morte natural. O direito moderno não 
tolera mais a morte civil, de modo que não precisava o Código dizer 
morte natural, para exprimir satisfatoriamente seu pensamento. Dizendo 
- morte, disse tudo. Quis dizer, em última anhlise, que a morte natural é 
o fato que põe termo a personalidade.@) 

O que se deve ter em mente é que a morte pode ser real ou presumida 

pela lei. É o caso do artigo 37 do Código Civil, que diz: 

Dez anos depois de passada em julgado a sentença que concede a 
abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a 
sucess8o definitiva e o levantamento da cauções prestadas. 

Importante observar que 0 NOVO Código Civil ao reduzir para dez anos, 

entrou em sintonia com O disposto no artigo 1.167, 11, do Código de Processo Civil 

que já menciona o prazo de 10 anos. 

A sucessão provisória cessará pelo comparecimento do ausente e 
converter-se-á em definitiva: 

I1 - dez (10) anos depois de passada em julgado a sentença de abertura 
da sucessão provisória; 

J.M. de Carvalho Santos, Cbdigo Civil Brasileiro Interpretado, 9 ed., Rio de Janeiro: Livraria 
Freitas Bastos, 1961. 



2. DA RESPONSABILIDADE 'CIVIL 

A inserção da responsabilidade civil neste trabalho tem como escopo 

demonstrar também que os atos que causem danos, praticados pelos índios, hão 

de ser repelidos pelo Estado, e o são. 

Nosso objetivo neste capítulo não é estudar com profundidade a 

responsabilidade civil que merece exame à parte, o objetivo aqui é de apenas 

demonstrar a sua total presença em todos OS atos ilícitos praticados pelo homem 

em sociedade, e, sobretudo que, quem os praticou deve responder pelos 

mesmos, na forma da lei. 

A responsabilidade civil é um tema complexo, o direito romano nfio 

construiu uma teoria sobre este instituto, mas, permeia todo o direito romano com 

a resolução dos casos que iam surgindo à Bpoca, conta-nos Caio Mário da Silva 

pereira6'. 

No início da civilização tínhamos a vingança coletiva como resposta a uma 

agressão sofrida, i.6.. um grupo reagia Contra o agressor a fim de vingar o mal 

sofrido contra um dos componentes. 

A fase posterior é a justiça individual, lembrando a milenar lei de Talião: 

"olho por olho dente por dente" (Talião = sistema antigo de penas pelo qual o 

autor de um delito devia sofrer castigo igual ao dano por ele causado)"." Nesta 

fase, a vingança era feita pelas próprias mãos, n8o se cogitando se estava ou não 

certa tal @o, dês que, era lei e como tal, teria que ser seguida. 

A fase posterior é a composição explicada de forma clara por Maria Helena 

Diniz: 

Caio M&io da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, 9 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 
I ' EnciclopBdia Brasileira, Mérito ~01. XIX. Silo Paulo-Rio de Janeiro: Editora MBrito, 1963, p. 79, 



Por fim, veio à fase da composição, isto é, seria mais conveniente entrar 
em composição com o autor da ofensa - para que ele reparasse o dano 
mediante a prestação da poena (pagamento de certa quantia em 
dinheiro), a crit8rio da autoridade pública, se o delito fosse público 
(perpetrado contra direitos relativos B res pública), e do lesado, se, se 
tratasse de delito privado (efetivado contra interesse de particulares do 
que cobrar a retaliação, porque esta n€io reparava dano algum, 
ocasionando na verdade duplo dano: o da vítima e o de seu ofensor, 
depois de punido). 

Mesmo antes do direito romano a responsabilidade civil já se vislumbra nas 

mais antigas IegislaçÕes, vimos, por exemplo, a punição do dano no código de 

Hamurábi: 

Artigo 198 "Se alguém arranca o olho de um liberto, deverá pagar uma 

mina"; 

Artigo 209 "Se algudm bate numa mulher livre e a faz abortar, deverá pagar 

dez siclos pelo feto"." 

Nestes artigos apresenta-se-nos nítida a reparação do dano, matéria que 

será examinada mais adiante, fica, no entanto gravado que, só era passível de 

responder pelo dano, quem o havia causado. 

No Código de Manu encontramos um artigo que, mesmo sendo de cunho 

filosófico, já se vislumbra a responsabilidade. 

Artigo 660: "Considera-se Como tão injusto para um rei deixar ir um 

culpado, quanto condenar um inocente; a justiça consiste em aplicar a pena 

conforme a lein6=. 

Aqui, o rei era diretamente resp0ns8vell caso não julgasse dentro dos 

parâmetros que a lei norteava. 

Na legisla@o dos hebreus ou mais conhecida como lei de Moisés, 

encontramos dispositivos acerca da propriedade, logo no livro de Éxodo 14-se: 'Se 

Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. VI!, 1Oa ed., Sa0 Paulo: Saraiva, 
1996, p. 9. 
61 Jayme de Altavila, Origem dos Direitos dos Povos, Ia ed., Sã0 Paulo: Melhoramentos, 1963, 
p. 39-40. 

Jayme de Altavila, op. cit., p. 58. 



Alguém furtar boi ou ovelha e o degohr ou vender, por um boi pagará cinco bois, 

e pela ovelha, quatro ove~has".~ 

Vislumbra-se tam bem, aqui, a responsabilidade de ressarcimento por ato 

ilícito praticado. 

No entanto, é com o direito romano que se vai colher subsídios a qualquer 

elaboração jurídica, nos alerta Caio Mário da Silva Pereira: 

O estudo da responsabilidade civil não se detem nestes sistemas, 
porque, se historicamente todas as noçbes se entrecruzam, 6 o Direito 
romano que oferece subsídios a qualquer elaboração jurídica, porque, de 
um modo ou de outro, foi a sabedoria romana que permitiu a criação de 
substrato essencial da formação dos sistemas que, neste dois mil anos 
de civiliza o crista, vicejam no que se denomina civilização jurldica 
ocidental. 6P 

0 Estado assumiu a fungo de punir, quando a açáo repressiva passou 

para o Estado, surgiu a ação de indenização. Responsabilidade civil e penal 

estavam juntas. É na Lei Aquília que vamos ter um principio geral regulador da 

reparação do dano. Embora nlio contivesse ainda uma regra de conjunto, tal 

como no direito moderno. 

Tendo o Estado assumido a responsabilidade na gerência da sociedade, 

evidente que lhe coube a elaborago de normas para a conviv8ncia harmoniosa 

entres os seus subordinados, no entanto, a responsabilidade civil foi fruto de 

doutrina: 

A teoria da responsabilidade civil só se estabeleceu por obra da doutrina, 
cuja figura dominante foi o jurista frands Domat (Los civiles, Liv. VIII, 
Seção II art. 1°), responsável pelo princípio geral da responsabilidade 
c i v i ~ . ~  

~ ã o  se pode oferecer prote@o, tutela e quejando, sem se cobrar uma 

atitude digna de viv8ncia em sociedade, portanto, cobrar é responsabilizar. 

BB Êxodo capítulo 22 versículo 1. Bíblia Sagrada. Jofio Ferreira de Almeida. Ed. Revista e 
Corrigida. Royal Bible, Revisão de 1997. 
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2.2. ETIMOLOGIA 

Responsabilidade é oriunda do verbo latino: 

(...) respondere, designando o fato de ter algu6m se constituido 
garantidor de algo. Tal termo contem, portanto, a raiz latina spondeo, 
fórmula pela que se vinculava, no direito romano, o devedor nos 
contratos verbais. Deveras, na era romana a stipulatio requeria o 
pronunciamento das palavras dare mihi spondes? Spondeo, para 
estabelecer uma obrigação a quem assim respondia. A responsabilidade 
serviria, portanto, para traduzir a posição daquele que nao executou o 
seu dever.m 

0 fulcro da responsabilidade era exatamente demonstrar ou descobrir 

àquele que não cumpriu com o seu dever e a obrigação que teria de fazê-lo. 

2.3. CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

De lembrar que o conceito de responsabilidade civil trás consigo uma 

complexidade notória, dai o porquê há diversos, voltemos o olhar para alguns 

destes conceitos: 

A responsabilidade civil 6 a aplicação de medidas que obriguem uma 
pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em 
raz8o de ato por ela mesmo praticado, por pessoa por quem ela 
responde, por alguma coisa a ela Pef-tenCente ou de simples imposição 
legal. 'O 

Sempre houve uma discussão entre OS estudiosos do assunto no sentindo 

de empregar-se a culpa e o risco de forma correta no tema. 

josé de Aguiar Dias nos mostra esta dificuldade apontando realmente a 

amplitude do conceito: 

O dissidio que lavra na doutrina, com relação ao problema da 
responsabilidade civil alcança todos os seus aspectos. E começa, 
naturalmente, pela sua definição, a cujo propósito se manifestam 
diverg6ncias t8o profundas - a acusar a luta, fecunda em 
conseqiJ6ncias, entre a ~nCepçã0 tradicional da culpa e a doutrina 
moderna do risco - que Mazeaud et Mazeaud, n4o obstante sua 

69 Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, Vol. Vil, 1 p  ed., %O Paulo: Saraiva, 

1996, p. 29. 
70 Maria Helena Diniz. Op. cit., p. 30. 



colocação entre os maiores pesquisadores da materia não hesitam em 
confessar a tenta@o de enfrentar o tema sem o definir.?' 

Esta dificuldade notada por alguns doutrinadores de reconhecimento maior, 

demonstra que a complexidade do tema ainda se faz presente, embora tenhamos 

caminhado bastante desde as primeiras preocupações com o mesmo. 

2.4. DESENVOLVIMENTO 

Georges Ripert, preclaro civiiista francês, nos lembra o fundamento da 

responsabilidade civil: 

"O dever de não fazer mal injustamente aos outros 6 o fundamento do 

princípio da responsabilidade civil".72 

~ i c a  claro que a vida em sociedade só será harmoniosa quando houver 

consciência desta frase, em outras palavras, o indivíduo traçar e obedecer 

fronteira do seu direito, se não o fizer espontaneamente, caberá ao Estado obrigá- 

lo a fazer. 

Podemos perceber que o fundamento da responsabilidade civil para uns 6 

apenas a teoria da culpa para outros a teoria do risco, de inicio o nosso 

ordenamento acatou a teoria da culpa, porém, foi ensartada claramente a teoria 

do risco no novo Código Civil no art. 927 parágrafo único ao dizer que, "haverá 

obrigaçáo de reparar o dano, independentemente de culpa (...)". De forma que, 

temos como instrumentos do operador do Direito, tanto uma quanto outra. 

Comentando o dispositivo, Ricardo Fiúza adverte: 

A teoria subjetiva ou teoria da culpa continua a fundamentar, como regra 
geral, a responsabilidade civil, mas, em face das dificuldades inerentes à 
sua prova, o novo Código adota, diante de previs8o legal expressa ou de 
risco na atividade do agente, a teoria objetiva ou teoria do risco no 
dispositivo em tela." 

Outra não é a opinião de José Aguiar Dias quando escreveu: 

--- 

71 José de Aguiar Dias. Op. cit., P. 13. 
72 Georges Ripert. Op. cit., P. 24. " Ricardo Fiúza. Novo Código Civil Comentado- Coordenaçao. 3a ed., São Paulo: Saraiva, 



"Na atualidade, a teoria da resp'onsabilidade civil, mesmo que conserve seu 

nome júris, transcendeu os limites da culpa e trata-se, com efeito, de reparaflo 

do 

Discute-se ainda, se no direito romano havia o fundamento da 

responsabilidade na culpa ou se era puramente objetiva. A origem, da doutrina 

objetiva vai plantar suas raizes na obra pioneira de Saleilles e Josserand. 

Raymond Saleilles engendrou a responsabilidade sem culpa.75 

Na prática a teoria da culpa mostrou-se insuficiente para resolver os 

problemas mais complexos que surgiam, o raciocínio era simples, não se buscava 

o autor do ato danoso, porém a vítima e, nesta busca, a culpa seria insuficiente. 

Buscou-se, entao, um princípio que pudesse fundar o direito na repara@o do 

dano causado, a este princípio novo deu-se o nome de risco. 

A teoria do risco em palavras sucintas e objetivas vem a ser, pois: "Todo 

prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e reparado por quem o causou". 0 

surgimento da teoria do risco, em todos os estágios, procura inspirar-se em 

razbes de ordem prática e de ordem social.76 

N ~ O  se pode levar até as últimas consequ6ncias tanto a teoria objetiva 

quanto a subjetiva, pois o Direito n l o  se nutre só da moral, mas, e com grande 

escala, da ordem social, portanto, há de se adequar aos problemas que surgem, a 

teoria cabível quer seja: objetiva, subjetiva ou do risco, sempre visando o que de 

mais útil e justo é para a sociedade. 

O nosso Código Civil de 1916 não abriu um capítulo para a 

responsabilidade civil, o que 6 pena, pois no novo Código Civil temos a matéria 

tratada na Parte Especial no Livro I no Titulo IX Capitulo I - Da ObrigaMo de 

indenizar - a&. 927 a 943 e Capítulo II - Da indenização - arts. 944 a 954. 

Em nosso direito positivo (Código de 1916), a doutrina do risco n%o entrou 

senão em incidências especificas, lembra Caio Mário da Silva Pereira: 

O C6digo Civil, guardando fidelidade temática à teoria da culpa, oferece, 
contudo, disposições cuja exegese revela um entendimento coordenado 
com a teoria do risco. A responsabilidade pelo fato das coisas, nos arts. 

74 Jose Aguiar Dias. Da Responsabilidade Civil, 10a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 16. 
75 Caio Mário da Silva Pereira. Op. cit., p. 14. 

Ibid., p. 19. 





Pressupunha a culpa como fundamento da responsabilidade civil, logo, em não 

havendo culpa, não haveria responsabilidade. 

Interessante verificarmos que para José de Aguiar Dias a culpa não 6 

exclusividade como fundamento da responsabilidade civil, "mas é, genericamente 

entendida como fundo animador do ato ilícito, da injúria, ofensa ou má conduta 

imputável". 80 

Temos, então, que, quando se fala em responsabilidade subjetiva, fala-se 

na idéia de culpa. Neste caso, a prova da culpa passa a ser pressuposto 

necessário do dano indenizável e, nesta concepção, a responsabilidade do 

causador do dano é configurada se agiu ele com dolo ou culpa.8' 

Quando a lei imp6e a certas pessoas, em determinadas circunstâncias, a 

reparação de um dano cometido, sem culpa, temos entao a responsabilidade 

objetiva, ou seja, a teoria do risco. No caso de responsabilidade objetiva, não se 

exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em 

alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível. 

O que se enxerga aqui é a defesa da teoria da culpa que José Aguiar Dias 

explica de forma a não deixar dúvidas: 

De fato, o que pretendem 6 assentar, desde então, a defesa da teoria da 
culpa. Mas, mesmo nesse t€rn3nO1 a censura perde muito do seu efeito 
se com Savatier passarmos a considerar a culpa e o risco, não como 
fundamento, mas como fontes da responsabilidade civil. Culpa e risco 
sao títulos, modos, casos de responsabilidade civil. Não importa que a 
culpa conserve a primazia, como fonte da responsabilidade civil, por ser 
o seu caso mais frequente. O risco não pode ser repelido, porque a culpa 
muitas vezes é, sob pena de sancionar-se uma injustiça, insuficiente 
como geradora da responsabilidade civil. Jurista eminente, n8o querendo 
conformar-se ao fenomeno, estuda longamente o problema para concluir 
que a responsabilidade civil 6 s6 a que se funda na culpa, classificando 
como casos de obrigação de indenizar os de reparação n8o funda na 
culpa. ISSO nada define ou explica. Mais racional 6 sistematizar todos 0s 
casos sob o ggnero repara ão do dano, e seu nome, agrade ou não, 6 
hoje responsabilidade civil. 85 

~á inversão do ônus da prova quando a culpa 6 presumida, há aqui uma 

importância grande. 

80 
81 
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Nas Ordenações Filipinas (Título LIX parligrafo 7O),  encontramos 

reprimenda ao dano, no entanto, lendo-se mais atentamente o texto, percebemos 

que trazia uma tremenda confusão entre a reparação, a pena e a multa. Aqui, 

interessa-nos o dano. 

E mandamos aos nossos Almoxarifes, ou Recebedores dos lugares, 
onde os danos forem feitos, que os recebam e arrecadem para Nós, dos 
que os fizerem e forem contra isto, sob pena de o pagarem de suas 
casas; porquanto nossa merd e vontade 6 de os havermos em nossa 
guarda e defensao (sic)." 

Ainda nas Ordenaç6es Filipinas (Titulo U(V parágrafo 32), encontramos 

sobre o dano, a seguinte observação: 

E queixando-se alguma pessoa, que lhe foi feito algum dano em Horta, 
ou Pomar, e que n4o sabe quem lho fez, o Juiz perguntará a 
requerimento, e A custa da parte, que o requerer, at6 8 testemunhas 
devassamente; e achando algum culpado, proceder8 como for direito.85 

O que se tira de proveito nestes excertos 6 que mesmo havendo total 

desconhecimento do causador do dano, ainda assim, caberá ao juiz a 

responsabilidade de investigar com O objetivo de emontrli-10. O requerimento era 

feito à custa da parte que queria ver o dano ressarcido, mas, a dificuldade se 

estabelecia quando n8o se achava O culpado, daí O uso do verbo achando. 

O fulcro estava na busca do causador do dano. Concluímos que o 

causador do dano sempre há de pagar conforme a lei, tanto na legislaç&o de 

antanho, quanto na atual. 

2.6 DANO MORAL 

Outra questao é a do dano moral, se algu6m comete um ato ilícito, seja, 

pobre, rico, índio, branco, ignorante da lei, ciente dela e quejando, responder6 

objetivamente? A lei é para todos, não há excepo, sustenta-se aqui a igualdade 

perante a lei e evidentemente n8o se podem olvidar a capacidade de se entender 

Ordenaçw Filipinas - Ordenaçaes e leis do Reino de Pomgai - Recompiladas por 
mandato dpel Rei D. Felipe, o primeiro. Textos COm introdu@o, breves notas e remissbs, 
redigidas por: Fernando H. Mendes de Almeida. Vol. li, S60 Paulo: Saraiva, 1960, p. 205. 
8s Ordenações Filipinas. OP. cit., P. 333. 



o certo e o errado, excetuando evidentemente os que carregam consigo 

problemas patológicos irreversíveis de defeito físico ou psíquico. 

Etimologicamente, dano vem de demere, que significa tirar, apoucar, 

diminuir. Portanto, a idéia de dano surge das modificações do estado de bem- 

estar da pessoa, que vem em seguida à diminuição ou perda de qualquer dos 

seus bens originários ou derivados extrapatrimoniais ou patrimoniais86. 

No direito pátrio, um dos estudiosos do assunto foi Wilson Mello da Silva, 

que assim o definia: 

Danos morais silo lesiles sofridas pelo sujeito físico ou pessoal natural 
de direito em seu patrimdnio ideal, entendo-se por patrimdnio ideal, em 
contraposi@o ao patrimdnio material, o conjunto de tudo aquilo que na0 
seja suscetível de valor e~ondmico.~' 

0 direito deve proteger o próprio homem, aliás, é por ele sobre ele e para 

ele que o ordenamento se acha estruturado, evidentemente n8o se pode passar 

incólume com um ato ilícito praticado, guardadas as devidas inimputabilidades. O 

Código Civil cobra de imediato no pardgrafo único do art. 927. 

Na moderna concepção da responsabilidade civil tanto o dano patrimonial 

quanto o moral tem sido considerado em termos de indenização, esclarece 

Antdnio Jeová Santos: 

Aquele que sofreu o agravo - tanto moral, como patrimonial - não pode 
ficar sem ressarcimento. Esta tem sido a tdnica da moderna concepç8o 
da responsabilidade civil. A sensibilidade com a situação das vítimas tem 
gerado uma maior amplitude em torno da responsabilidade de 
indeni~ar .~  

Assim entende o Superior Tribunal de Justiça: 

"Dano moral é todo sofrimento humano resultante da l e s h  de direitos da 

personalidade. Seu conteúdo 4 a dor, 0 espanto. a em0@0, a vergonha, em geral 

uma dolorosa sensaçâo experimentada pela 

88 Tereza Ancona ~opet .  O Dano EstdtiC0. 2a ed., Sd0 Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 20. 
87 WiJson ~~l~ da Silva, O Dano Moral e sua Reparação. 3a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999, 
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A Constituição Federal de 1988'deu ampla proteção aos valores morais e o 

fez de uma forma peremptória, sobre esta visão abrangente, dir6 Stoco: 

"Fez mais. Alçou este direito à categoria de garantia fundamental (CF188, 

art. sol incisos V e X), considerada como cláusula pétrea e, portanto, imutável, nos 

estritos termos do art. 60, pardgrafo 4O, da Carta ~agna"." 

Sem nos esquecermos que a dignidade do ser humano é hoje protegida 

por todas legislações civilizadas, mormente pela nossa Carta Magna. Podemos 

também verificar que o dano moral causado ao ser humano, não há valor 

indenizatório que pague, mas, para a proteção da vida individual, íntima, em 

sociedade, necessário se faz um reparo ao menos compatível com o prejuízo 

material. 

As marcas indel&eis, causadas por ato ilícito exigem uma reprimenda 

transformada em indenização por parte do Estado para que n8o se chegue a um 

caos em sociedade. 

Interessante, para visualizarmos como o ser humano é contrário a todo ato 

injusto, verificarmos dois estudiosos tratando de temas antag6nicos1 John Rawls 

com sua teoria da justiça e Barrigton Moore Jr. com a teoria da injustiça. 

O segundo, desenvolvendo sua tese, demonstra com dois exemplos o 

quanto vai à alma e fica perene a injustiça feita a algu6m. mostra ainda a 

subtileza de cada ato h~m~ano: 

Vamos supor que um homem golpeie outro com força suficiente para 
feri-lo. Como se sentirá a vitima? Haverá alguma dor física. Se a vitima 
tem algum motivo para crer que O golpe deveu-se a algo que ela fez de 
mal, é bastante prov8vel que sinta uma Certa sensaçiio de alivio por ter- 
se livrado tão levemente. 

Mudemos a quest8o: o homem que desfere o golpe é um policial branco 
numa cidade norte-americana. A vítima é um homem negro educado que 
nada mais fazia que cuidar de Seus prbprios assuntos de uma forma 
perfeitamente pacifica. É quase seguro, nessa situação, que o homem 
negro sentirá indignação moral porque, ate onde ele pode ver, o golpe e 
o ferimento foram totalmente injustificados e  imerecido^.^' 

90 Rui stoco, Tratado de ~esponsabilidade Clvll, 5' ed., Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, 
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Em suma, o dano moral hoje é visto de uma forma ampla pelos Tribunais, 

numa busca de proteger mais amiúde aquele que é vítima do mesmo, mais uma 

vez, trás Rui Stoco um acórdão do STJ posicionando-se neste sentido. 

Dispensa-se a prova de prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral 
humano, já que o dano moral, tido como lesão à personalidade, ao 
âmago e à honra da pessoa, por vez B de difícil constatação, haja vista 
os reflexos atingirem parte muito própria do individuo - o seu interior. 

~e qualquer forma a indenização não surge somente nos casos de 
prejuízo, mas tamb6m pela violação de um direito. (STJ - 4. T. - REsp. 
85.019 - Rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira - j. 10.03.1998).~ 

Entenda-se, o que se dispensa é a prova para a questão moral, dês que, 

de muito difícil sua aquisição, ou seja, questão íntima, muito bem ressaltada pelo 

acórdão. 

gS Rui Stoco. Op. cit., p. 1.382. 





hoje, tais como os relativos ao desaparecimento de um continente que 
se diz ter existido entre a America de um lado e a Europa e a Africa do 
outro." 

Na mesma esteira leciona Manuela Carneiro da Cunha: 

Sabe-se que entre uns 35 mil a cerca de uns 12 mil anos atrás, uma 
glaciação teria, por intervalos, feito o mar descer a uns 50 m abaixo do 
nível atual. A faixa de terra chamada Beríngia teria assim aflorado em 
vários momentos deste período e permitido a passagem a p4 da Asia 
para a America. Em outros momentos, como no intervalo entre 15 mil e 
19 mil anos atrás, o excesso de frio teria provocado a coalesdncia de 
geleiras ao norte da America do Norte, impedindo a passagem de 
homens. Sobre o período anterior a 35 mil anos, nada se sabe. De 12 mil 
anos para cá, uma temperatura mais amena teria interposto o mar entre 
os dois continentes. Em vista disto, 6 tradicionalmente aceita a hip6tese 
de uma migração terrestre vinda do nordeste da Asia e se espraiando de 
norte a sul pelo continente americano, que poderia ter ocorrido entre 14 
mil e 12 mil anos atrás. No entanto, h& tamb6m possibilidades de 
entrada marítima no continente, pelo estreito de Bering: se 6 verdade 
que a Austrália foi alcançada h& uns 50 mil anos por homens que, vindos 
da Asia, atravessaram uns 60 km de mar, nadg impediria que outros 
viessem para a America, por navegago costeira. 

Esta pesquisa realizada pela autora, muito enriqueceu os estudos 

posteriores pertinente a origem indígena. 

Para Niéde Guido há uma complexidade patente sobre o tema, uma vez 

que n8o há uni80 entre os cientistas sobre o mesmo: 

Uma fração da comunidade cientifica 6, atualmente, reticente a aceitar o 
fato de que o homem penetrou no continente americano há mais de 30 
anos, j& que sua chegada A Am6rica do Sul n%o poderia ser mais antiga 
do que 12 mil anos. Esse ceticismo resulta de uma posição em favor de 
uma linha explicativa proposta na década de 50. Segundo tal teoria as 
migraçbes pr6-histbricas somente poderiam ser feita or terra. Assim S para povoar a Am6rica o homem teria passado da sia, atrav6s da 
Beringia, para o Alasca. Essa passagem seria possível em momentos 
em que o mar tivesse alcançado cotas mais baixas que a atual, deixando 
a descoberto a vasta planície que constitui o fundo do mar de Bering (...) 
Descoberta no Piaui do Ancjlostoma duodenaljs parasita intestinal do 
Homem que exige determinada temperatura para que a larva possa se 
desenvolver e se tornar infestante, demonstra que tudo deve ser 
repensado, e novos modelos devem ser propostos. Esse achado tem 
uma data comprovada de 7750 anos antes do presente. Uma popula@o 
vinda por Bering n%o teria podido trazer o parasita at6 a America porque 
o mesmo teria desaparecido durante a passagem pela Beríngia e o 
Alasca. A menos que se admita que tal passagem se fez muito 
rapidamente, em uma s6 geração. A existencia do parasita no Piaui há 
mais de 7 mil anos demonstra que um povo vindo de um país quente, 
por rotas de clima quente, portanto via marítimas, chegou ate ai nessa 
data. Calculando a distancia que separa SBo Raimundo Nonato, local do 

97 Rocha Pombo. Histdria do Brasil. Vol. 1, Rio de Janeiro-S%O Paul0 e Porto Alegre: Editores 
W.M. Jackson INC, pp. 71 -72. " Manuela Carneiro da Cunha (coord.). Histbrla dos fndios no Brasil. ed., Sao Paulo: 
Companhia das Letras, 1998, P. 10. 



achado, do mar, podemos propor que esses grupos navegavam at8 à 
America entre 9 mil-10 mil anos, no minimo. Refletimos sobre diversas 
possibilidades e hoje 8 vhlido propor como hipótese de trabalho que 
diversos grupos humanos chegaram à America, por diferentes vias de 
acesso. tanto marítimas como terrestres.= 

Para encerrar esta parte, valha-nos as palavras de Morison e Commager 

quando historiaram os Estados Unidos da América, trazendo grande auxilio aos 

pósteros pesquisadores: 

~ o d o s  os antepassados dos indios americanos vieram da Asia pelo 
caminho da SibBria, não tendo a Ambrica recebido povos de outros 
lugares por espaço, mínimo, de vinte e cinco mil anos. É possível que a 
África estivesse unida à AmBrica do Sul, porBm em 6pocas muito 
anteriores à aparição do homem sobre a terra. Os "continentes perdidosv 
da Atldntida e de Um são mitos. Os polin6sios, apesar de sua habilidade 
na navegação em canoas, jamais chegaram à AmBrica, porque no 
pacifico meridional, onde as ilhas s%o muito numerosas, prevalecem os 
ventos de leste, e para atingi-la pelo Pacifico setentrional seria 
necesshrio atra~gsar tr6s mil e duzentos quilbmetros, das ilhas Havai 
ate a Caiif6rnia. 

Tendo em vista testemunhos como estes, podemos dizer que a pesquisa 

continua e que não há uma palavra final sobre a origem do índio. 

3.1.1. ORIGEM DO NOME JNDIO 

De notar-se o erro nominal dado aos primeiros habitantes encontrados no 

solo brasiliense, ora, índios, a rigor, ~ 8 0  Os nascidos na India, este nome foi dado 

aos nossos primeiros habitantes, justamente porque o nosso descobridor 

imaginava está descobrindo a [ndia. porque 0 habitante das selvas há de ser 

silvicola. 

Silveira Bueno assim explica a que~t80: "natural da fndia e, por um erro de 

geografia 0s primeiros habitantes da América, pois, Colombo, ao descobrir o Novo 
11 101 

Continente, pensava haver chegado a fndia . 

Interessante que no livro O índio brasileiro e a revolução francesa de 

Affonso Arinos de Mello Franco é-nos informado que, a principio, os canibais 

99 Manuela Carneiro da Cunha (coord.), OP. cit., Capítulo escrito por: Nibde Guidon, pp. 37-39. 
'O0 Samuel Eliot Morison e Henry Steele Commager. História dos Estados Unidos da Am&ica. 
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eram tidos como na@o situada na Arriba ou na fndia. constituida por homens com 

cabeça de cachorro e que, privados das palavras, exprimiam-se ladrando como 

cães. Mais tarde, por6m, já depois do descobrimento da América, o termo canibal 

ficou habitualmente destinado a designar os índios da Terra do Brasil. E isto só se 

poderia ter dado em virtude do fato de Se supor que aquela nação de monstros 

estava localizada no nosso território. Coisa que, alihs, é atestada pelos mapas do 

século dezesseis. 'O2 

Tem-se, portanto que pode também ser chamado de Silvicola ou SeIvicola. 

Que 6 aquele que nasce ou vive nas selvas; selvagem, selvático. "O termo 'indio", 

do topbnimo India, assume duplo aspecto. pois, corresponde tanto ao gentilico 

indiano, natural daquele pais, quanto ao habitante das terras americanas, ao 

chegarem 0s conquistadores europeus, em fins do S ~ C U ~ O  XV". '03  

Outro ngo é o entendimento do preclaro autor do Código Civil de 1916 

Clóvis Beviláqua, quando exara as seguintes palavras: 

0 Código usa da palavra selvícola, para tomar claro que se refere aos 
habitantes da floresta e não aos que Se acham confundidos na massa 
geral da,&opulaçáo, aos quaes Se appli~am os preceitos do direito 
commum . 

Atualmente, porém, deve-se cham8-10s indios, dês que, tanto a 

Constitui@o Federal (art. 231) quanto 0 Código Civil (art. 4' parhgrafo único) 

adotam o termo índio e de ent80 para frente usaremos esta terminologia, mesmo 

ciente de que sua origem seja hquele que habita nas selvas. 

Sobre o termo raça. Se, se perguntar a um sociólogo o que vem a ser 

raça evidente que nos trará bastantes informações sobre o termo, mas, sHo todos 

unânimes em afirmar que a raça exige ao menos características físicas 

hereditbrias, tanto isto 6 verdade que John Biesanz e Mavis Biesanz ao 

discorrerem sobre o assunto, afirmam: 

Raça é um grande grupo de Pessoas diferenciadas dos outros grupos 
por características físicas hereditdrias. O termo é frequentemente 
empregado para referir a pessoas que falam a mesma língua, vivem nos 

Io2 Affon~o Arinos de Mel10 Franco. 0 hdio Brasileiro e a Revoluçao Francesa. 1. ed., Rio de 
Janeiro: Livraria Jose Olympo Editoras, 1936, P. 20. 
*O3 Orlando Soares. comentdnos a Constitu~çao da República Federativa do Brasil, 98 ed., Rio 
de Janeiro: Forense: 1998, P. 739. 
'O4 Clóvis Bevilhqua. Código Civil do Estados Unidos do Brasil Comentado. Ed. Histdrica, 7. 
Tiragem, Rio de Janeim: Editora Rio EstBcio de S9, 1975, P. 193. 



mesmos limites políticos ou compartilham uma cultura comum. 
Sociologicamente, tais definições de raa s8o significativas, mas na0 
estão baseadas na realidade biológica. 

No mesmo livro, os autores para o uso indevido do termo: 

Vejamos a "raça ariana". Originalmente, o termo foi usado para se referir 
àqueles que pela primeira vez falaram as línguas arianas. Ningubm sabia 
exatamente quais eram ou como eram esse povos. O homem que 
primeiro usou esse termo, retratou-se depois inteiramente, dizendo: 
mim. um etnóloao Que falar de raca ariana. sanaue ariano. olhos ou 
cabelos arianos. será tão ~ecador auanto o linauista aue falar de um 
dicionário dolicocéfalo ou de uma aram8tíca bra~uicéfala. Não admitindo 
isso, os nazistas usaram o termo "ariano" para descreverem a si mesmos 
como raça suprema, assim como para vários outros propósitos, todos 
eles errados. Outros exemplos de confusão entre raça e língua sao as 
refergncias 4 raça "latinan ou a raça "semitica". Raça e linguagem não 
sao a mesma coisa. A raça francesa, a raça inglesa, a raça sueca -tais 
expressdes indicam a crença de que as pessoas de qualquer pais 
pertencem a uma raça comum. Nada pode estar mais longe da verdade. 
Nenhuma nação se constitui de membros de uma só raça. A história 
mostra como os franceses e os ingleses estilo misturados, muito mais do 
que se possa acreditar.lB 

No caso do Brasil, verificaremos, no momento oportuno que os indios, por 

lei, foram postos juntos, ou seja, tribos de costumes e culturas diversas foram 

obrigadas a conviverem em ponto geográfico comum, separados, evidentes por 

limites que eles jamais aceitaram. 

Esta convivência trouxe consigo conseqüências irreparáveis para cada 

cultura de per si O que acima foi dito serA de grande valia para esta conclusao 

lógica. 

3. í .2. O [NDIO NO DIREITO COMPARADO 

Argentina 

A questão 6 de competência do Congresso Nacional, consoante o artigo 75 

da Constituição platina, reconhecida fica então a posse e a propriedade 
comunitárias das terras tradicionalmente oc~padas pelos índios. Adverte-nos 

Helder Girão Barrete que no Brasil, 0s índios têm direito apenas posse sobre as 

I" John Biesanz e Mavis Biesanz. Introdução a CMncia Social. 1' ed., São Paulo: 1. ed., 
Companhia Editora Nacional, Editora da universidade de Sgo Paulo, 1972, p. 197. 
108 John Biesanz e Mavis Biesanz. Obra citada, mesma p. 



terras que tradicionalmente ocupam, ainda assim por ato da competencia do 

Poder Executivo. 'O7 

Bolívia 

A ordem constitucional neste país remete a lei o reconhecimento e a 

proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais dos povos indígenas.'08 

Evidente a preocupação desta proteÇã0, uma vez que, não sendo 

protegidos tais direitos pela Carta Maior, h& sempre a possibilidade de mudanças 

na lei por interesses de grupos que não se preocupam com a questão indígena e 

sim com seus próprios interesses. 

0 art. 171 que trata da questso indígena no seu inciso II declara que o 

Estado reconhece a personalidade jurídica das comunidades indígenas, das 

associações e dos sindicatos. 

Chile 

Neste país, a Constituição trata dos direitos e deveres no capitulo III, 16 

encontramos no art. 19. - A Constituição assegura a todas as pessoas - inciso I 
i1 109 "0 direito a vida, a integridade física e psíquica da pessoa . 

De observar que as leis mais humanas foram postas e impostas depois que 

contra 0s índios foram usadas todas as manhas e artimanhas, no caso do Chile 

têm-se o testemunho inconteste do poeta Pablo Neruda: 

Contra os índios todas as armas foram usadas com generosidade: 
disparos de carabina, indndio de Suas Choças, e depois, de forma mais 
paternal, empregou-se a lei e 0 álcool. O advogado se tornou 
especialista tamb6m na espolia@o de Seus campos, o juiz os condenou 
quando protestaram, o sacerdote 0s ameaçou com o fogo eterno. E, por 
fim, a aguardente consumou o aniquilamento de uma raça soberba cujas 
proezas, valentia e beleza Alonso de,~;cília, em seu Araucana. deixou 
gravadas em estrofes de ferro e jaspe. 

'O7 Helder Girão Barreto. Direitos Indlgenas, Ia ed., 2a tiragem, Sao Paulo: Juniá, 2004, p, 64. 
'O8 Helder Girao Barreto, op. cit., P. 65. 
1 O9 TraduMo livre do autor da pesquisa. 
'I0 Pablo Neruda. Confesso que vivi, 2Za ed., BCD Unia0 de Editoras S.A., 1974, P. 8. 



Estas palavras vão ao imo da alma. dês que. a artimanha. a esperteza, a 

subtileza usada desde antanho, é a mesma que se usa hoje em determinadas 

situações. 

Temos que as palavras do pensador Michel de Montaigne em relação 6 

igualdade que deveria existir entre os homens ressoam de uma forma indelével e 

que jamais deveriam ser olvidadas: 

~ h ,  como pode ser um homem superior a outro! O espírito humano 
comporta tantos graus quantas braças vão daqui ao céu. No que 
concerne B apreciação das coisas, 6 espantoso que tudo julgando pelas 
suas qualidades específicas na0 nos encaremos da mesma maneira."' 

O que não queremos e devemos lutar para que não ocorra com os nossos 

índios é o etn~cidio."~ 

O etnocídio tem o escopo de impor um processo de aculturação a uma 

cultura por outra mais poderosa. também tem o sentido de assimilação das 

sociedades primitivas a sociedade desenvolvida. 

Interessante observar que para a Antropologia o etnocídio nâo quer 

significar o etnocentrisrno. este, no-lo diz Antonio Houaiss "e a visão de mundo 

caracteritisca de quem considera O seu grupo étnico. nação ou nacionalidade 

socialmente mais importante do que OS demais". ' I 3  

Cuba 

A ConstituiçBo cubana no Capitulo VI que trata da Igualdade, precisamente 

no seu artigo 42 proíbe qualquer tipo de discriminação, tendo como objetivo a 

dignidade da pessoa humana."' 

111 Michel de Montaigne. Ensaios. 1" ed., Sa0 Paulo: Editora Abril, 1972, p. 128. 
11* Etnocídio: "Palavra introduzida recentemente para qualificar a imposiç80 forçada de um 
processo de aculturaç80 a uma cultura por outra mais poderosa, quando esta conduz B dest r~ iç8~ 
dos valores sociais e morais tradicionais da sociedade dominada, à sua  desintegra^^ e, depois, 
ao seu desaparecimento. O etnocidio foi e 6 ainda frequentemente praticado pelas sociedades de 
tipo industrial a>m o objetivo de assimilarem, pacificarem OU transformarem as sociedades ditas 
primitivas ou atrasadas, geralmente a pretexto de moralidade, de um ideal de progresso ou da 
fatalidade evolucioni~tall. Jose Maria Alencar e Jose Heder Benatti, OS Direitos Indlgena~ e a 
Constituicao. 18 &.. porto Alegre: NDI Núcleo de Direitos Indígenas e SBrgio AntBnio Fabris 
Editor, 1993, p. 21 4. 
113 Dicion&io Houaiss da Língua Portuguesa. 1' ed., Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2001, p. 

1272. 
114 Tradução livre do autor da pesquisa 



Interessante lembrar que em ~'uba, a questão face aos índios. sofreu no 

seu nascedouro as mesmas turbulências ocorridas em as outras naçiies, 

tomando-se fácil de ser compreendida pelo discurso do próprio Cacique Hatuey 

ao seu povo, frente à iminente conquista do grande Diego Velazquez: 

Já sabeis quais os cristaos que nos dominaram, tomando nossas terras, 
tirando nossos dominios, tornando cativas nossas pessoas, tomando 
nossas mulheres e filhos, matando nossos pais, irm&os, parentes e 
vizinhos; tal rei, tal senhor e de tal povoado mataram; destruíram e 
acabaram com todos os súditos e vassalos que tinham; e se n6s na0 
tiv4ssemos fugido, saindo de nossa terra e vindo a esta, tambem 
teríamos sido mortos por eles e acabado. V6s sabeis por que nos 
causam todas estas perseguições e para que fim o fazem? 

Responderam todos; 

Fazem-nos porque são crubis e maus. 

Respondeu o Senhor: 

Eu vos direi por que o fazem, e isto 61 porque t6m um senhor grande a 
quem muito querem e amam, e eu vo-lo mostrarei. 

Tinha ali perto uma pequena Cesta coberta, feita de palma, que em sua 
língua chamavam haba, cheia, ou parte dela, com ouro, e diz: 

Aqui vedes seu senhor, a quem servem e querem muito e para o qual 
existem; para ter este senhor nos angustiam; por ele nos perseguem; por 
ele mataram nossos pais e irmaos e toda a nossa gente e nossos 
vizinhos, e nos privaram de todos 0s nossos bens, e por ele nos 
procuram e maltratam; e porque, como tendes ouvido, já querem passar 
para &, e n%o pretendem outra coisa senão buscar este senhor, e para 
buscá-lo e tir8-lo h30 de se esforçar Por nos perseguir e fatigar, como 
fizeram em nossa terra de antes, por isso, façamos aqui festas e bailes. 
para que, quando chegarem, Ihes diga e lhes-mande que não nos façam 
ma1.I' 

 lus são treda. Foram achincalhados e expulsos de suas terras na seqÜ&ncia 

histórica, não há como fugir a realidade da ganância dos descobridores e 

colonizadores. Lembra-nos o sistema econômico mundial. onde apenas uma 

pequena parcela dos humanos vive decentemente em detrimento da grande parte 

que sobrevive g onda do poderio mefistof6lico dos grandes, ou seja, nada se 

muda na história, apenas se repetem de uma outra forma OS fatos desde o 

nascimento da civilização organizada- 

115 Paulo Suess. Obra citada, p. 81. 







Os vestigios dos oprimidos, às vezes, perdem-se na poeira dos s6culos, 
como a sepultura dos profetas. 0s  conquistadores não se apropriam 
somente das riquezas materiais e espirituais dos conquistados. Sempre 
silo tamb6m os destruidores de sua memória e profanadores dos 
sepulcros de seus shbios. Enquanto Francisco Pizarro ganhou uma 
sepultura bem cuidada na catedral de Lima, os restos mortais de um 
Bartolom6 de Las Casas simplesmente se perderam. 

Realmente, sobre Las Casas não se sabe ao certo onde foi enterrado, deu 

sua vida para defender os índios, conhecido que é como o ap6stolo dos índios, 

não teve uma sepultura digna de seu nome. 

A prova contundente de que Las Casas era protetor dos índios, se é que 

podemos ficar em uma, pois, hh várias, temos neste pedido ao Rei feito pelos 

índios da Nova Espanha para que o designe Com0 protetor. Eis um trecho da 

mesma: 

A Sua Magestade, dos senhores e principais dos povos da Nova 
Espanha, de dois de maio de 1556. 

Mui alto e mui poderoso Rei e Senhor nosso: 

0s  Senhores e principais dos povos desta Nova Espanha de Mdxico e 
sua comarca, vassalos e servos de Vossa Majestade, beijamos os reais 
@S de Vossa Majestade e com a devida humildade e acatamento 
suplicamos e dizemos que, visto que estamos muito necessitados do 
amparo e socorro de Vossa Majestade, (...) por isso pedimos e 
humildemente suplicamos a Vossa Majestade que nomeie o bispo de 
Chiyappa dom frei Baftoi,~)~~nB de L ~ s  Casas para que tome este cargo de 
ser nosso protetor (...... ). 

Quem se aprofunda na questb indígena verifica de imediato as injustiças 

cometidas sobre eles, chegando 0 homem chamado civilizado a atacar e destruir 

diversas civilizaç8es, tal como nos lembra Arnold Tonybee: 

A ggnese de civilizaç6es explica-se pelo simples fato de existirem e 
podermos enumerar vinte oito representativas - incluindo as cinco 
estagnadas e ignorando as abortivas. Podemos agora observar que das 
vinte e oito, dezoito estão mortas e sepultadas.'" 

Documentos atestam o tratamento desumano dado aos índios, como 6 o 

caso da cobranp de dizimos, rechaçada pelos próprios indios mexicanos em 

carta memorável: 

Paulo suess (mord.). A Conquista Espiritual da AmbfiCa Espanhola. Ia ed., Petrbpoljs-~~: 
Editora Vozes, 1992, p. 9. 
12' Paulo Suess. Obra citada, P. 87. 
IZ"' F. Vieira de Almeida (trad.). Um Estudo de História por Amold Toynbee, Ia ed., Lisboa: 
Editora ULISSEIA Limitada, 1964, P. 21 3. 



M6xico/Nova Espanha 

Sacra Cesária Católica Majestade. - O grande desejo que temos nós os 
cholultecas macehuales e vassalos de vossa magestade de v&-lo e servi- 
lo nos dá atrevimento de escrever esta com toda humildade e muito de 
nossas vontades para que saiba isto de nós e que em tudo gostariamos 
de distinguir-nos em serviço de vossa magestade porque temos 
conhecido quão benigno e misericordioso senhor nos há dado Deus e 
quanto deseja nossa s ~ I v ~ @ o  e C O ~ S ~ W ~ @ O  e que em tudo nos quer 
consolar e honrar e assim beijamos os p6s e damos graças a vossa 
majestade por nos ter dado o titulo de cidade, que isto nos obriga a 
sermos mais leais como sempre temos sido e estamos muito alegres e 
principalmente por ter-nos Deus dado a luz da f6 e posto debaixo da 
sujeição e amparo de vossa majestade, pois bem vemos o cuidado que 
vossa majestade tem em enviar-nos bispos e arcebispos e padres 
religiosos que nos ensinam a f6 católica e nos administram 0s 
sacramentos, pelo que damos graças a Deus e a vossa majestade e 
suplicamos que sempre envie religiosos, pois estes nos consolam muito 
e são nossos pais em tudo. Tamb6m temos entendido as grandes 
misericórdias e mercês que vossa majestade faz a toda esta terra 
enviando sempre cartas e provisbes para nosso amparo e defesa e, não 
fosse isto, já estaríamos destruidos como se diz que estão outras terras 
semelhantes a n6s, e assim por isto como pelos vice-reis e justiça que 
vossa majestade enviou para que cumpram estes seus mandamentos 
em nossa defesa beijamo-lhe os p6s e fazemos saber que o melhor que 
foi feito foi termos agora dom Luis de Velasco, o qual 6 muito bom para 
nós e nos defende e consola. Ele libertou muitos escravos e eliminou o 
serviço pessoal com que se consolaram muitos macehuales e tamb6m 
suprimiu os muitos carregadores, pois como a animais costumavam 
carregar-nos os espanhbis, tamb6m acabou com muitas estancias de 
gado que muito nos destruíam 0 faziam os macehuales fugirem, por 
todas esta misericórdias e boas que conoSC0 se fazem alguns espanhóis 
esta0 agastados e dizem que h& de tiar daqui este bom vice-rei. 
Suplicamos a vossa majestade que não no-lo tire at6 que morra porque, 
corno dissemos, em tudo 6 bom conosco; d-e 
dar dizirnos e todos sentimos pena muito grande disso e os macehuales 
se alteram e dizem que fugirão e por isso alguns não querem semear 
nem criar coisas de Castela, a vossa maiestade su~licamos  DO^ amor de 
Deus aue não nos imwonham dizimos Woraue somos Pobres muito e nos 
viriam muitos males, e com esta confiança permanecemos muito 
dispostos a obedecer e tributar a vossa majestade e rogamos a Deus 
NOSSO Senhor que sempre aumente a vida e o grande dominio de vossa 
majestade. 

Desta cidade de Cholula, em Nova Espanha, aos 12 de outubro de 1554. 

Luiz de Velasm, a quem OS indios agradecem a libertação de muitos 

escravos, 6 - depois de Antônio de Mendoza - 0 segundo vice-rei da Nova 

Espanha (1 550-1 564). Veiasco empenhou-se Pela liberdade dos índios e morreu 

pobre, em 31 de julho de 1564."~ 

In Paulo Suess. Og. cit., pp 84-85. 





NO entanto, 6 notória a igualdade das ações em certos pormenores visto 

pelos colonizadores, atitudes em comum do índio, seja ele de que localidade for, 

tais a m o  vida isolada, atitude severa contra atos ilicitos de componente da 

própria tribo, e outras conjuminações na maneira de proceder, por isso, de todo 

necessário é examinarmos esta impressão. 

3.1.3. IMPRESSAO DOS DESCOBRIDORES SOBRE OS NOSSOS /NDIOS 

Em carta ao Rei de Portugal, Pero Vaz de Caminha descreve os nossos 

índios minuciosamente, ainda que estivesse ele a referir-se a uma de muitas 

tribos existente à época do descobrimento, deixou-nos uma impressão viva de 

como poderia ser as outras. Por ser extensa a Carta, transcreveremos alguns 

trechos onde nos ajudará na parte tratada: 

E dali avistamos homens que andavam pela praia, uns sete ou oito, 
segundo disseram os navios pequenos que chegaram primeiro. Entáo 
lançamos fora os batbis e esquifes. E logo vieram todos os Capitães das 
naus a esta nau do Capitão-Mor. E ali ficaram. E o Capitão mandou em 
terra a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou a ir- 
se para lá, acudiram pala praia h o f m ~ ~ ,  AOS doise arzs t r k ,  de maneira 
que, quando o batel chegou i3 boca do rio j4 lá estavam dezoito ou vinte. 

pardos, nus, sem coisa alguma que Ihes cobrisse suas vergonhas. 
Traziam arcos 71 maos, e Suas SetaS. Vinham todos rijamente em 
direçho ao batel. 

Interessante observarmos a continuago da carta, dês que, um pouco mais 

frente P e r ~  Vaz de Caminha relatará mais detalhes sobre os primeiros índios 

encontrados: 

E estando Afonso López, nosso piloto, em um daqueles navios 
-wwnos, foi, por mmdaúei do Capith, por ser i~ornein vivo 0 destro 
para isso, meter-se logo no esquife a sondar o porto dentro. E tomou 
dois daqueles homens da terra que estavam numa almadia: mancebos e 
de bons portes. Um deles trazia um arco, e seis ou sete setas. 

E na praia andaram muitos com seus arcos e setas; mas não as 
aproveitou. Logo, já de noite, levou-nos Capitania, onde foram 

com muito prazer e festa. A fei@o deles 6 serem pardos, um 
tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam 
nus, sem cobertura alguma. Nem fazem mais caso de encobrir ou deixar 
de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cera. Acerca disso sao 
de grande inocência. Ambos traziam O beiço de baixo furado e metido 
nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma máo travessa, e da 

1% Pedra Calmon. Hist6fi. do Brasil. V01 I. Rio de Janeiro: Ed. J0sb Olympo, 1959, pp. 6546, 



grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. 
Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e a parte que Ihes fica entre o 
beiço e os dentes 6 feita (sic) a moda de roquede-xadrez.'" 

Diversos são os testemunhos dos historiadores sobre o índio, todos 

apresentam alguns pontos em comum, quais sejam: vida isolada da civilização, 

eram nômades, eram simples e, sobretudo, naturais. 

6 sabido que quando os exploradores, com artimanhas perguntaram sobre 

as pedras preciosas da terra, pois estavam em busca do Eldorado. Os índios de 

pronto mostraram-lhes os melhores locais onde pudessem encontrá-las. De então 

para frente, temos a extinção de muitas tribos, assunto sobre o qual trataremos no 

item: Tratamento Dado ao Indio. 

Examinando a população de índio aqui encontrada, Pandiá Calógeras nos 

irás os seguintes resutiados: 

Fisicamente forte curada pelas intempbries, astuta em sua prática 
cinegetica, cruel, dissimulada, sem noção de responsabilidade individual, 
e lançando sobre a coletividade adversa o peso da vingança de qualquer 
falta ou crime de qualquer de seus membros. Obedecia a seus chefes, 
mciyeies ou i i ~ ~ i ~ b i x ~ b ~ s ,  ã seus ~wfãiíd&iros e feiticeiros, pajes, e 
fácil e simples no trato. Incapaz de esforços persistentes e trabalho 
uniforme, possulam instrumentos rudimentares para suas necessidades 
caseiras e agrícolas. Desconheciam metais, e usavam machados de 
pedra polida, maças ou tacapes de madeira, arcos de madeira curada, 
armas pontiagudas de osso Ou de pedra, lascas cortantes da mesma 
noturrza prs!  rcnIe! de f!echas, 8nzOis de 9999. Viviem gerelmente em 
tribos de poucas centenas de individuos. Como dependessem, para sua 
alimentago, das riquezas naturais, estavam quase sempre a vaguear, 
logo que se esgotassem os recursos da regi80 ocupada em mel, frutas 
ou caça e pesca.'28 

Sem dúvida, tem-se aqui o retrato, se não fiel dos habitantes encontrados 

na descoberta do Brasil. ao menos aceitdvel, uma vez que, os fatos e as 

descobertaç posteriores sáo unanimes em comprovar a exatidão de alguns 

detalhes deste insigne historiador pátrio. 

jogo Bernardin0 Gonzaga relata que 0 retrato que Os cronistas apresentam 

indiferente. Portanto, não propenso a disputas.I2' 

ln Pedro Calmon. OD. cit., P?. 66 e G8. 
I" Pandiá Calógeras. Forn>.FaO Histddca do Brasil. 5. ed.. Rio de Janeiro: Biblioteca do 
ExBrcito - Companhia Editora Nacional. 1957, P. 27. 

Jogo Bernardino Gonzaga. 0 Direito Penal Indígena à época de descobrimento do Brasil. 
São Paulo: Max Limonad, p.46. 





o arrepio no cor* todo. Depois o tombo mortal, a dor mortal, a 
despedida definitiva. E a noite chegou. A tropa da Polícia Militar de 
Manaus, que viera à localidade de Moura, no norte do Estado, se 
r&aIiiüu. iiáiávi-Sü dii Ui-íiá tKxpüdi@ü üficiãi püiiitivá, j& que áilieo os 
índios Crichanas (Waimiri-Atroari) haviam atacado esse pequeno 
povoado, segundo noticias chegadas a ~anaus. 132 

Alguns pormenores nos levam a colocar em xeque a atitude do mandante 

da carnificina, primeiro é que, situado no campo da lógica, não há que se falar em 

índio ter deixado o seu habitat e vir provocar o morador da cidade. Segundo, um 

erro não justifica outro. 

Tanto que não param por aqui OS atos despóticos, continua o autor a narrar 

o final do embate: 

No dia seguinte, a fim de que a ~o~ulaç%o nao continuasse insegura, a 
tropa volta, comandada novamente Pelo Tenente AntBnio de Oliveira 
Horta, que na vBspera enfrentara mais de 200 indios Crichanas, diga-se, 
exterminara-os quase todos. Nesse confronto, apenas um praça ficara 
ferido, o soldado de nome Quintiliano JosB Pereira, enquanto do lado 
dos índios havia apenas 23 feridos, escondidos na copa das Arvores. O 
resto eram caddveres. E OS gritos de dor dos feridos ndo podiam 
permanecer mudos. E explode a alegria entre os caçadores. E tem início 
uma cena singular. Caçadores deslumbrados diante de um bando de 
I,.-- 11lar;aus - - - - - -.I . - ~ q u ü / ü  i6 6 iilüu. Ndü ~ü iü  iiiütüi- ü füciiiiiü ii&j, que aquijla 
td na mira. Pum, pum, e começam a cair os feridos, um a um, como 
quem derruba guariba, numa caçada de sorte. - Que 6 isso cabra? 
vocg derrubou o meu? - Foi sem querer, oxente, mira naquele do galho 
esquerdo .... Pum, pum e os corpos caíram, feito jenipapo. Vinte e dois 
corpos cairam, mas um pemwneceu, agarrado nos galhos, e nem a 
carga pesada dos so!r'ados ~ ~ t ? s 9 a ~ i 9  !r-&-!c? ao ch8o. Esta cena, e 
elas tem sido tantas, meu Deus, nestes quase cinco sBculos de 
confronto entre culturas primitivas e mundo civilizado, aconteceu no ano 
ameno de 1874, exatamente em 30 de outubro.133 

pode-se argumentar que esta desumanidade para com os índios 6 coisa do 

passado, aconteceu há muito tempo. hoje O tratamento mudou. Será? nos 

parece crive1 que haja mudado para melhor quando se tem notícia de que a 

ganância, a procura do bem estar, a Procura Por terras, poder e tantos outros 
-- - s - meios de se enriquewi peidui-ãiii aiii ü C ü i a ~ u  dü homem fazendo Wm que 

venha a tomar literalmente as terras indigenas. 

Para que não paire dúvidas quanto ao descaso em relaçHo aos indios, o 

próprio autor supramencionad~ iembra a questão das "correriasn (expedições 

15. 
Edílson Martins. Op. cit., 0. 16. 



punitivas, criadas e sustentadas pelos donos dos seringais. utilizando seus 

próprios empregados, e que visavam eliminar índios e aldeias existentes nas 

áreas a serem ocupadas pela expansão dos latifúndios). É sabido que as 

correrias ocorreram entre o período que vai de 1 936 a 1 954. 

Outra questão relevante é a que diz respeito aos colonizadores que 

contaram com os índios para a ~0lonizaçri0 do Brasil, conta-nos Caio Prado 

Junior no seu livro Formação do Brasil Contemporâneo, que: 

Aqui no Brasil tratou-se desde o inicio de aproveitar o índio, n8o apenas 
para übteii@ü dele, püiü trhficü riiüiaritil, da piüdii i~s riálj~üs, OU 
simplesmente como aliados, mas sim como elemento participante da 
colonização. Os colonos viam nele um trabalhador aproveithvel a 
metr6pole, um povoador para a 8 ; ~  imensa que tinha de ocupar, muito 
alem da capacidade demogrhfica. 

Conceito: Em poucas palavras, é a mudança cultural de uma ou diversas 

tribos. Este o sentido empregado por Herskovits, Linton e Redfield, estudiosos do 

assunto. outro não é o entendimento que encontramos na enciclop6dia Verbo 

para o verbete: 

Conceito resultante de uma interpretaç80 sociodinamica dos fen8menos 
de irjiijfpietá$ü dij ~uituiá8. iviuiiü üi~ibüiã v8 Ieilius ãcujiui-&jcj ij 

disseminado tenham sido empregados por alguns antropologistas (J.w. 
powel e Boas) a partir do último quartel do s6culo passado (1800), o 
conceito de aculturação entendido como conceito operatório, só em 
1935 foi definido, num Memorandum elaborado por uma comissão do 
Social Science Research Council, composta por Redfield, Linton e 
g~r&ot!i!s. ,&.i SI refere que 2 acgltureç5i con?preon.'e i s  fenbmenos 
menos resultantes do contacto directo e continuo entre grupos de 
individuos de culturas diferentes, com as subsequentes modifica@es 
dos tipos culturais originais de um ou dos dois grupos. De acordo com 
esta definição, a acultura$$o dever4 distinguir-se das transformafles de 
cultura, das quais constitui apenas um aspecto, da assimilação, de que 6 
tão só uma das fases, e da difusão, a qual, embora ocorrente em todos 
os asos de aculturação pode produzir-se sem que se verifiquem 

de grupos, não constituindo, de resto mais do que um dos 
aspectos do processo de aculturação. H& tamb6m diversas formas de se 
aplicar o termo, exemplo disto são 0s psicopedagogos que aplicam o 

lri Caio Prado Junior. Fomaçáo do Brasil Contemoordnm Grandes nomes do pnsamento 
brasileiro. são pauto: publifolha sob licença da Brasiliensel Ia ed., 2000, pp. 86-87. 



temo awlturaçáo para designar os processos da integrago da uiança 
nos grupos sociais (familiar, escolar e t ~ . ) . ' ~ ~  

Náo se pode olvidar um capitulo que analise a aculturaç80 indígena, 

que, é de suma importância para se compreender a ~ultura, os costumes variados 

e, sobretudo o caráter do povo brasileiro, por outro lado, sabe-se que não havia 

um interesse maior sobre o tema por parte dos autores do período colonial, 
I 

mmb~mij i  ássertivá ás páláviás de Egüfi Schádefi: 

Com exceçáo dos mission8rios, que em sua quase totalidade encaram o 
assunto exclusivamente como problema prático, do ponto de vista da 
convers%o religiosa, OS autores do período colonial pouco se interessam 
pela compreensão da mudança cultural dos silvícolas, em que pese gs 
m~nciüriâdas oGsürfâ@b~ CjUü sobia ü assifite 56 encontram dispersas 
em seus  escrito^.'^ 

Razães de sobra tem o autor, dês que, o desinteresse prossegue, tendo-se 

em mente que até 1937 POUCOS foram OS autores brasileiros que do tema se 

ocUpaia~.  ata deste ano a obra de Heibar Bldüs, ou seja, os ensaios de 

etnologia brasileira, obra que procura analisar a acuIturaç80 de algumas tribos de 

nossa nação. 

A aculturaçáo tem o escopo de fornecer elementos para uma compreensao 

melhor do papel desempenhado pelo índio na formaç80 cultural do País, isto 

porque "a maior parte do caráter do povo brasileiro B O caráter do ~ ~ ~ i " ~ ~ ~ .  

Ainda discorrendo sobre a aculturaç80, lembra Egon Schaden que num 

trabalho sobre a difus8o e a migra!@ dos mitos entre índios sul-americanos, 

apresentado em 1904 ao Congresso Internacional de Americanistas, de 

Stuttgart, Paul ~hrenreich distingue "determinadas províncias geográficas, com 

tnbos diversas, mas aculturadas Umas As outrasn. 6 ao que parece, a primeira vez 

ao que o conceito de acultura@o, bastante novo naquela épo~ã, e empregado na 

etnologia da América do sul.'" 

Interessante observarmos que a sociedade brasileira é o resultado de um 

processo de miscigenago biológica e cultural que remonta aos primórdios do 

'" Encicloddia Luso Bnsllein de Cultura Verbo Lisboa. VO~. 1, pp. 368-369. 
1 36 Egon shaden. Aculturação Indigena. Ia ed.. Editora Universidade de SBo Paulo: Biblioteca 
Pioneira de Cibncias Sociais, 1969, P. 4. 
137 Egon Schaden. Op. cit., P. 10. 
'38 Ibid., p. 7. 







conceder sesmaria nas vésperas da independência, em 17 de julho de 1822, 

porém, foi suspensa a concessão de sesmarias. 

As sesmarias, portanto, eram as dadas de terras, casais ou pardieiros, que 

foram ou eram de algum senhorio e que já em outro tempo foram lavradas e 

aproveitadas e que não estavam sendo cultivadas. Então, poderiam ser dadas a 

outras pessoas para que as lavrassem e cultivassem e, se não o fizessem em 

certo prazo, seriam arrecadadas para novo arrendamento. 

Interessante observar o tratamento dispensado ao índio pelo nosso 

patriarca da independência, José Bonifacio de Andrada e Silva, no seu livro, 

Projeto para o Brasil, enceta alguns dispositivos no afã de protegê-los. 

Examinando com mais vagar, percebemos que por mais boa vontade que tivesse 

i?üssü inc;iito páifiái~ a quesigo se apresenta iao faciim Aiguns exweüs ,je 

sua obra podem coonestar tal assertiva: 

"0 governo do Brasil tem a sagrada obrigação de instruir, emancipar, e 

fazer dos índios e Drasiieiros uma só nação homogenea, e iguaimente iei i~". '~ '  

Para atrair os índios do mato mimosear os seus feiticeiros e adivinhos, 
para que os persuadam a isto. 

Mandar habitar entre os índios os sertanejos determinados, que folgam 
jü viver iivrüs entra üs ~ÜivügÜilS, e quü ai sü asü i i i  ü astabüiü~aiii, 
para depois servirem de linguas de apoio &s bandeiras e missionários. 

Um prgmio pecuniário, a todo cidad%o brasileiro branco ou homem de 
cor que se casar com índia gentia. 

Quando o cristianismo náo fizer o estado do indio domesticado pior do 
que o do bravio, entao as matas ficar50 desertas, e novas aldeias e vi!ss 
nascerão em um instante. 

AS tribos que podem impedir as comunicaç6es e com6rcio interior devem 
ser as primeiras domesticadas e catequizadas; por isso deveremos 
principiar pelos índi& bravos das províncias de GoiBs e Mato Grosso at8 
o Pará e Maranhão. 

Este excerto do livro em exame nos mostra claramente a intenção do 

homem civilizado, por maior boa vontade que tenha para com os índios, não 

atinge a meta de lhe proporcionar uma vida feliz, uma vida alegre, livre de 

José Bonifácio de Andrada e Silva. Projetas Para O Brasil. Grandes nomes do pensamento 
brasileiro. Sob licença da Brasiliense. Sã0 Paulo: Publifolha, 2000, p. 75. 
144 jüS. gü,-,jfijCj" dcj Aijdiada cj Siiva. ali. Cii., v. 74. 







país. Com mestria nos aponta, em capítulo lapidar, esta verdade inconteste da 

nossa história o estudioso do assunto, Capistrano de Abreu: 

Tr6s s6culos depois do descobrimento os habitantes do Brasil 
exprimiam-se por sete algarismos. Repartidos na superficie reclamada 
como sua pela metrópole, tocavam dois ou tr6s quildmetros quadrados a 
cada indivíduo. A população ocupava a marinha desde Maraj6 ate o 
Chuí, e uma e outra margem do Amazonas desde a foz de? Tabatinga e 
âi) davâ;i. Llnr rihi ib/rrinc rln-&n knnin 

I V U 3  IwuhaI  lua u=ata uawa ss S G Y S ~ ~ O S ,  do piefo~ericiâ 
estabelecidos nos caudais de água preta, paravam a pouca distância da 
barra, exceto no rio Negro, onde preocupações de limites tinham 
requintado a expansao natural, no Madeira, Tapajós e Tocantins, ligados 
a Mato Grosso e Goiás. Desde Piauí à linha singela do litoral 
correspondiam uma ou mais linhas interiores de povoamento nas beiras 
dos rios e nos chapadões do Parnaíba, do S%o Francisco, do Paraná e 
regides intermedias. Estas linhas, interrompidas a cada instante, melhor 
se diriam pontos indicando um traçado a realizar. Observando a 
distribuiçgo geográfica dos povoadores notavam-se duas correntes 
fáceis de distinguir. A corrente espontânea do povoamento tendia à 
continuidade e procurava a periferia a Oeste, ao Norte e ao Sul. A 
corrente volunthria, determinada por ação governativa, ambição de 
territórios ou vantagens estrategicas, aparecia salteada e desconexa, e 
começando da periferia procurava rumos opostos. 

Nas terras auríferas a ocorr6ncia irregular dos minerios trouxe 
primitivamente a desconexão dos núcleos, mais tarde corrigida onde foi 
possível. A maioria constava de mestiços; a mestiçagem variava de 
cornposi)~ conforme as localidades. Na Amazbnia prevalecia o 
elemento indígena, abundavam mamelucos, rareavam os mulatos.Na 
zona pastoril existiam poucos negros e foram assimilados muitos índios. 
A beira-mar e nas comarcas dos metais sobressaia o negro, com todos 
0s derivados deste radical.14' 

D~ todo oportuna é a visão do patriarca da Independência, Jose Bonifácio 

de Andrada e Silva, mormente quando apresentou O seu Projeto: Apontamentos 

para a civilização dos índios bravos do império do Brasil, na Assembléia 

Constituinte de 1823, falou veementemente Contra OS abusos dos governantes 
-L.#. cüiii 0s injiüs, riao oiuidaiidü a rü~pünsauiiidade da Igreja para ix>m 0s fatos: 

Reflitamos igualmente no que fizeram os jesuitas nas suas missoes do 
Paraguai, e do Brasil, e mais teriam feito se o seu sistema não fora de 0s 
separar da comunicação dos brancos, e de os governar por uma 
teocracia absurda e interessada. Em 1732 nas trinta missões dos 
guârânis junto ds inãigânb do Pãiând â CIriyiiai uiviãm jd Í 4 Í .  182 alrnãs, 
e desde 1747 ate 1766 foram batizadas nestas povoações 91.520 
pessoas. A facilidade de os domesticar era tão conhecida pelos 
missionários, que O padre Nóbrega, segundo refere Vieira, dizia por 
experi6ncia que com música e harmonia de vozes se atrevia a trazer a si 
todos os gentios da América. 

por causa nossa recrudesceu iguais dificuldades, e vem a ser os medos 
contínuos, e arreigados, em que os tem posto os cativeiros antigos; o 
desprezo, com que geralmente os tratamos, o roubo contínuo das suas 

IQ J. Capistrano de Abreu. CapftuIos de Histbria Colonial. Biblioteca Básica Brasileira. 1. ed., 
Brasília: Editora universidade de Brasília, 1963: p. 207. 





4. TUTELA JUR~DICA DO ~NDIO 

4.1. LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL 

4.1. I. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

O índio brasileiro está sob a tutela do Estado e, neste particular, está sob 0 

comando de todo ordenamento jurídico. O Código Civil, que entrou em vigor a 

partir de 11 de Janeiro de 2003, remeteu a questão para lei especial, consoante 

se encontra no parágrafo Único do art. 4'. Temos, então, a Lei de n. 6.001 de 

19.12.1973 - Estatuto do índio e demais leis pertinentes. 

Sobre qualquer terna jurídico que se queira desenvolver, imprescindível 

conçiderar o Direito Constitucional, pois, sem dúvida, permeia ele todos os ramos 

do Direito, mormente para 0 tema em exame, a parte que trata dos Direitos 

Fundamentais. A Constituição de 5 de outubro de 1988 deu grande ênfase aos 

direitos fundamentais, mostrando um avanço notório, acompanhando 

evidentemente o desenvolvimento Porque Passa a sociedade contemporânea 

como um todo. 

0 s  direitos fundamentais não devem ser confundidos com outros direitos 

assegurados e protegidos pela ConstituiÇão, pois, a proteção é global. 

Interessante observarmos que, inserido um direito na ConstituiHo não fará 

dele um direito fundamental, "os direitos fundamentais valem perante o Estado, e 

não pelo acidente da regra constit~cionai"'~'. 

Aqui precisa ser entendida melhor a assertiva, o autor coloca a condição de 

que o direito fundamental já existe. podendo OU ná0 ser ensartado na Carta 

Conçtitucional, pois, na Constitui@o existem direitos que não são fundamentais 

no sentido ora em exame- 

E para que não paire dúvidas, o próprio autor a explica: 

15' Pontes de Miranda. Comentfidos Constitui5ão de 1967 com a emenda n. 1 de ,989. Tomo 
[V, sfio Paulo: Revista dos Tribunais, 1970, P. 617. 



São concepções estatais dentro das raias que aos Estados permite o 
direito das gentes. Tais concepçfies não Ihes alteram a esshncia : são 
concepções da proteçgo, e n4o da existdncia de tais direitos. A sua 
ess~i-,ciá, a sua supi-ã-esiãiaii,j.a~e (j ii-,üfyãi-,iz.vei peiü ~ ~ t ~ i ~ ~ ,  1 52 

Tomemos como exemplo a dignidade humana que foi inserida na 

Constituição após longas lutas: 

A afirmação e o reconhecimento da dignidade humana foi conquistada 
por ia,iiàs 3 düiüjijsàs lu&, ~ün iú  s;/ áaiiiawr a n i  aiaiviia dos 
direitos, foi o resultado de avanços, ora contínuos, ora esporhdicos, nas 
trhs dimensões: democracia, liberdade e igualdade.lS 

Descrevendo sobre o tema, Willis Santiago Guerra Filho diz: 

Para captar o sentido de qualquer disposição do texto constitucional 
deve-se, püiiaiítü, iüi àni niârit6 iüda ~ 6 i - i ~  de diieiiüs findáiíieiíiais 
que, acima de tudo se pretende sejam preservados no âmbito do Estado 
brasileiro, com base nos princípios e objetivos fundamentais declarados 
no Titulo I da Constituição ~ederal.'" 

Sobejas razões têm O autor, dês que,  principio^", colocado no plural tem o 

sentido de normas elementares, ou seja, alicerce foi exatamente neste sentido 

que De Plácido e Silva expiicitou o termo no seu notável Dicionário Jurídico: 

NO sentido jurídico, notadamente no plural, quer significar as normas 
elafiüiitâiüs üi os iequisiios prifi~idiâis instituidüs a f i o  bâsü, a a ~ ,  
alicerce de alguma coisa. E, assim, princípios revelam o conjunto de 
regras ou preceitos, que se fixaram para servir de norma a toda esp6cie 
de aç8o juridical1~çando, assim a conduta a ser tida em qualquer 
operação jurídica. 

Temos então no Título I da Carta Magna, nos seus quatros artigos, 

princípios fundamentais, destes princípios, Por exemplo, volvemos o olhar para a 

dignidade da pessoa humana que apresenta-se-nos como instrumento ora em 

exame. 

Estando na Constitui@o Federal é um direito que alcança a todos os 

brasileiros, portanto, alcança 0 índio- 

Interessante lembrarmos 0 artigo 4' da Constituição francesa de 1789: 

152 Pontes de Miranda. 00. cit., p. 617 
Ibid., p. 618. 

1% Willis Santiago Guerra Filho. Processo Constit~cional e Direitos Fundamentais, 2s ed., são 
Paulo: Editora Celso Bastos, 2001 I P. 30. 
155 D~ PIh~ido e Silva, vocabulário Jurídico. 1Oa ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 447, 



A liberdade consiste em poder fazer tudo o que nao prejudique a outrem: 
assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem n8o tem por 
limites senao aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade 
ü gozo desias iiiüsn-iüs diiüiiü~. Estas limitas riao podem ser 
determinados senão por lei.'" 

Liberdade vista deste ângulo, é fazer aos outros o que gostaríamos que os 

outros nos fizessem, a liberdade esta intrisecamente relacionada a dignidade da 

pessoa humana, d9s que, não há falar em dignidade sem liberdade. 

Na nossa Carta Maior, en~~ntramos, logo no art. 1°, III a dignidade da 

pessoa humana que, nos leva a artigos conexos, tais como: art. sol XIII; art. 60; 

art. 194-204 e art. 226, 5 7' s%o todos voltados a proteção do trabalhador, dando- 

lhe plena liberdade, fundando-se sempre na dignidade da pessoa humana, haja 

vista o art. 226, § 7 O  que diz: 

Fundado nos principias da dignidade da pessoa humana e da 
iíàieíi-li&de iespúi7s&ei, 0 piâi,e,àmei,iü f..iiiiiiai 6 liJie Uecisgo do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

Em um só parágrafo, ~erificamos 0 registro das duas palavras; livre e 

dignidade, porque são esteios de Um estado democrático de direito. 

4.1.1.1. Conceito 

Para termos uma idéia precisa da distin@o dos direitos fundamentais e 0s 

outros direitos inseridos na ConstituiçÊSo, necessário se faz trazermos sua 

conceituação, tomemos de empréstimo a posição de alguns autores: 

Gilmar Mendes Ferreira - seu conceito abrange a um só tempo direitos 

subjetivos e elementos fundamentais da ordem ~nstitucional objetiva, uma visão 

ampla, portanto: 

0 s  direitos fundamentais são, a um s6 tempo, direitos subjetivos e 
elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto 
direitos subjetivos, 0s direitos fundamentais outorgam aos titulares a 
pcçsibi!id~de de k??pCr CS SYUS iritYr3SSeS em ~ Q S  5yna-e nhringdnc y--- " U I  Iy U"". 

Na sua dimens5io como eb'nento fundamental da ordem constitucional 

1% p,. de sampaio Dória. Os Direitos do Homem- 1' ed., São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1942, p. 9. 



objetiva, os direitos fundamentais - tanto aqueles que não asseguram, 
primariamente, um direito subjetivo, quanto aqueloutros, concebidos 
como garantias individuais - formam a base do ordenamento jurídico de 

ESiãd" dt! Direiio daiiiùc,-..iim.157 

Há dificuldade em se conceituar os direitos fundamentais devido à 

amplitude e transformação desses direitos. 

Gomes Canotilho na sua monumental obra Direito Constitucional 

considera três dimensões para os direitos fundamentais: 

0 s  direitos fundamentais constituem uma categoria dogmática. Num 
sentido analítico, num sentido empirico ou num sentido norrnativo? A 
conjugação destas tr6s dimensees iluminar4 a "natureza praxeo16gicau 
dc direite csnstitucisna! nz t?rnbi!c dzs direitds f~ndarnentais, istc e, c 
rigor dogmático vai fornecer-nos instrumentos de trabalho para a 
compreensão do regime jurídico dos direitos fundamentais.lS8 

Sobre a importância dos direitos fundamentais na nossa Constituição é 

visível, um avanço de há muito esperado foi a adequação da Carta Constitucional 

à realidade transformador porque o mundo passava e evidentemente continua a 

passar, porque as transformações sociais é dinâmica. 

A nossa Carta Magna conferiu eficácia imediata aos direitos fundamentais, 

lembra Gilmar Mendes Ferreira: 

A Constituição brasileira de 1988, tal como já consagrado na Lei 
Fundamental de Bonn (1949) na Constituição portuguesa (1976) e na 
Constituição espanhola (1 978), Outorgou significado especial aos direitos 
fundamentais, passando inclusive a contemplá-los jB no seu capitulo 
inicial. Tal como os textos constitucionais referidos, a Constituição de 
i 988 confere eficá~ia~gculante imediata aos direitos fundamentais (CF, 
art. 5O, parágrafo 1°.). 

josé Afonso da Silva, exatamente pela dificuldade de conceituação, 

enumera algumas delas: direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, 

direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, 

liberdades públicas e direitos fundamentais do homem.'60 

157 A. de Sampaio Dória. Op. cit., p. 36. 
J. J. Gomes Canotilho. Direito Con~tituCi~nal e Teoria da Constituicão. 28 ed.. Coimbra- 

Portugal: Editora Almedina, 1998, P. 1.121. 
Gilmar Mendes Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de C0n~titucionalid~d~.2a ed., 

São Paulo: Celso Bastos Editora, 1999, pp. 35/36. 
1BO~os6 Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. AOa ed., São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 174. 



A visão dos direitos fundamentais para Jose Afonso da Silva h6 de ter a 

conotação "homem" porque além de resumir a concepção do mundo informam a 

ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no 

nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em 

garantias de uma convivencia digna, livre e igual de todas as pessoas. 

Fundamentais porque se acha ai a indicação de que se trata de situações 

jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, as vezes, 

nem mesmo sobrevive e fundamentais do homem porque a todos, por igual, 

devem ser não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 
-Z-L:. .--I- 161 eieiivauus. 

Os artigos basilares da Constituição brasileira de 1988 que tratam do índio 

são o 231 e o 232. 

0 s  nossos legisladores sempre se preocuparam com a questão indígena, 

podemos constatar isto com a evolução da própria legislação pátria. Temos uma 

série de leis, decretos-leis e reg~iamentos, que visam a proteção do índio. 

Paulo Bonavides, alem de conceituar os direitos fundamentais, mostra 

algumas características dos mesmos, dês que, 0s direitos fundamentais 

necessitam proteger a dignidade da pessoa humana, a liberdade e também 

precisam sair das fronteiras da nação, atingindo, e este é o seu escopo, toda a 

humanidade. 

A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à 
dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos nos 
conduzird sem óbices ao significado de universalidade inerente a esses 
direitos como ideal da pessoa humana. A universalidade se manifestou 
pela vez primeira, qual descoberta do racionalismo frands da 
Revolu o, por ensejo da célebre Declaração dos Direitos do Homem de sa 1 789.16 

P&ez Lufio, citado por Alexandre Moraes trás uma definição completa 

para os direitos fundamentais considerando-os: 

Um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento 
histórico, concretizam as exigdncias da dignidade, da liberdade e da 

JOSB Afonso da Silva. Op. cit., p. 177. 
162 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. ia ed., São Paulo: Malheiros, 1998, p. 
51 6. 



igualdade humana, as quais deve ser reconhecidas positivamente pelos 
ordenamentos jurídicos em nível nacional e intemacional.lB3 

Para Pontes de Miranda 

Os direitos fundamentais limitam os poderes do Estado. Ate h4 pouco, a 
doutrina e os legisladores constituintes falavam, vagamente, de 
faculdades do Estado, ou atribuíam a tais limitações caráter de ordem de 
Deus, ou de direito natural, ou, mais modestamente, de regra jurídica a 
priori. S6 recentemente, quando começaram a avivar-se certos traços da 
disiiibui@ü supr.+siàiàl das ~ f i p e i & ~ ~ i a ~ ,  foi que se v i u  que ai 
desses direitos são conteúdo de princípios de direitos das gentes. 12' 

Pontes de Miranda lembra que da Idade Média até s6culos posteriores, 

acreditava-se no direito comum aos povos, que se supunham continuasse a 

ufiiJâJe polfiicd t a i i t ~  do iriíp6li0 Romano quanto do Cristianismo, olvidavam o 

surgimento de Estados que não aceitavam esta visão do direito. 

Outro pormenor 6 que, pensava-se que tais direitos precediam à 

organizago dos Estados, isto para explicar a origem jusnaturalistas de tais 

direitos, hoje a Constituição diz que tais e tais direitos são fundamentais, 0s 

distinguido dos que não O são. 

0 jusnaturalismo dá ênfase ao direito natural, no dizer de Norberto Bobbio 

"quem tinha um direito com relação aos governantes era, em ultima análise, 

somente Deus, diante do qual apenas, e não do povo, os governantes eram 
9, 165 

responsáveis pelas suas ações . 

0 s  direitos fundamentais são vistos como a forma contemporânea da 

doutrina dos Direitos Naturais; constituem um objetivo ideal do ordenamento, que 

vai sendo atingido, progressivamente, até a positivação, nela introduzindo critérios 

do dever ser. Os tratados internacionais e as diversas Constituiç5es deram 
cai&ei pasit&ü 8 um sem,-~ijm,ei~ de ''&&s f~l-j&l~efitais"dü indbidUo.lB6 

Willis Santiago chama a atenção para a distinção que deve ser feita no 

âmbito interno entre direitos fundamentais e direitos de personalidade: 

já  no âmbito do pr6prio direito interno, há que se distinguir direitos 
Z. tu, ..- l ~ â r i i e i - l ~ . ~ s  60s "diieiiüs de peisoiia;i&ãden, por seiem essab diieiios 
que se manifestam em' uma dimens8o privatista, onde tambem se 
manifestam os direitos fundamentais, mas de forma indireta, reflexa, 

Alexandre de Moraes. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. i a  

ed Sao Paulo: Atlas, 2002, p. 163. 
le4';0fitas da F'lirandâ. 9 p .  ti:., p. G21. 

Norberto Bobbio. Teoria Geral da Politica. la ed., Rio de Janeiro: Campus, 2000, p. 487. 
Ricardo Luis Lorenzetti. Fundamentos do Direito Privado, Ia ed., SBo Paulo: RT, 1998, pp. 

144-1 45. 



como mostra a doutrina alemã da eficácia perante terceiros. J6 numa 
dimensão publicista, não há que se confundir direitos fundamentais com 
"direitos subjetivos públicos", pois se os primeiros s8o direitos que os 
g.yeiiús gozai-,-, jjgial-lie 0 Esi.&, ~rf,-~Yij, p&..i-li~, ,-lüg.sü sai-liidu, YirüiiüY 
subjetivos públicos, ngo há ai uma relaç4o biunlvoca, já que nem todo 
direito subjetivo pÚbi$ 6 direito com a estrutura constitucional de um 
direito fundamental. 

Com estes conceitos podemos'verificar que o reconhecimento dos direitos 

fundamentais pelo Estado registra uma luta incessante da sociedade, mormente 

quando da feitura da norma maior da nação, porque imprescindível sejam estes 

direitos positivados e ainda, sejam também garantidos pela própria Lei Maior. 

Os direitos fundamentais têm algumas características básicas que 

reclamam a exigência de todo cidadão protegido por elas a buscar do Estado que 

se cumpram, para que se tenha um viver justo, harmonioso e tranquilo em 

sociedade. Dentre estas características temos a historicidade, a inaiienabiiidade, 

a imprescritibilidade a irrenunciabilidade, portanto, o índio tem todos estes 

instrumentos protegidos pela Constituição e que não podem ser olvidados por leis 

infraconstitucionais. 

0 s  direitos fundamentais são históricos, ou seja, tal como qualquer direito 

tem o seu nascimento, desenvolvimento e pode vir a desaparecer; 

0 s  direitos fundamentais são inalienáveis, quer isto dizer que são 

intransferíveis, inegociáveis, mesmo porque, não sã0 de conteúdo econdmico- 

patrimonial alerta José Afonso da ~ i l v a . ' ~ ~  

são imprescritiveis, nunca deixam de ser exigiveis, não teria sentido um 

direito garantido pela Carta Maior relativo a personalidade prescrever. 

São irrenunciáveis, quer isso dizer que, podem até não ser exercidos por 

um lapso de tempo, mas, jamais serem renunciados. 

Willis Santiago Guerra Filho. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais. 28 ed.: são 
Paulo: Editora Celso Bastos, 2001, PP. 37-38. 

José) Afonso da Silva. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22a ed., São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 181. 



4.1.2. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE NATUREZA CULTURAL 

De suma importância e atentarmos para as teorias sobre os direitos 

fundamentais. Neste particular, valha-nos a brilhante análise que faz Canotilho 

quando examina a teoria da Constitui@o: 

As teorias dos direitos fundamentais elaboradas a partir de meados da 

década de setenta (sobretudo na juspublicística alema) tinham como objetivo 

esclarecer se a interpretação dos direitos fundamentais pressupunha ou n&o uma 

teoria dos direitos fundamentais capaz de fornecer uma compreensáo lógica, 

global e coerente dos preceitos da constituiflo mnsagradores de direitos 

fundamentais. Pouco a pouco foram surgindo várias teorias que umas vezes 

pretendiam captar fundamentalmente OS valores básicos subjacentes as normas 

constitucionais e outras vezes se propunham esclarecer as dimensões funcionais 
(funflesi 60s piópiiüs direitos fundamentais. 169 

Dentre as teorias apontadas uma há que diz respeito aos direitos 

fundamentais sob a perspectiva cultural. Interessante transcrevermos cada uma 

delas para que haja uma com~reensgo maior e at8 a clareza no distinguir-se 0s 

direitos fundamentais da segunda dimensso: 

a) Teoria liberal. Os postulados caracteristicos desta teoria sgo: (1) 
0s direitos fundamentais s8o direitos do particular perante o Estado, são 
essencialmente direitos de autonomia e direitos de defesa; (2) os 
direitcs fundurr?entals revesteril, czncerriitarifernentv, 9 curStsr 
normas de distribuição de competQncia entre o indivíduo e o Estado, 
distribuição esta favordvel à ampliaç80 do dominio de liberdade 
individual e restrição da aÇ40 estadual aos momentos de garantia e 
ordem necessários ao livre desenvolvimento desses direitos; (3) 0s 
direitos fundamentais apresentam-se como pr6-estaduais, definindo um 
domínio de liberdade individual e social, no qual 6 vedada qualquer 
ingergncia do Estado; (4) a finalidade e o objetivo dos direitos 
fundamentais 6 de natureza puramente individual, sendo a liberdade 
garantida pelos direitos fundamentais uma liberdade pura, isto 8, 
liberdade em si e não liberdade para qualquer fim. 

b) Teoria da ordem de valores: Os direitos fundamentais apresentam- 
se, prirrieiramsnte c9rilc ?u!zres de curoter ohjetivg e nGc ccme direitzs 
ou pretensoes subjetivas, Deduz-se que: (1) o indivíduo deixa de ser a 
medida dos seus direitos, Pois OS direitos fundamentais reconduzm-se a 
princípios objetivos, atravbs da realização dos quais se alcança uma 

óptima dos direitos e se confere um estatuto de proteZ.0 aos 
cidadlos; (2) se a teoria dos valores postula uma dimensao 
essencialmente ob:ietiva, então no conteúdo essencial dos direitos 

I@ J J. Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituiç#io. 7' ed., Coimbra. 
~lmedina, 2003, p. 1.395. 







ideológico, foram proclamados nas Declarações solenes das Constituições 

marxistas e também de maneira clássica no constitucionalismo da social- 

democracia (a de Weimar, sobretudo) dominaram por inteiro as Constituições do 

segundo pós-guerra. 176 

Esses direitos tinham uma .vis80 mais acentuada para a garantia 

institucional, realmente, era preciso garantir não apenas os direitos individuais, 

mas, a Instituição em si. 

Importante frisar que em razão dos aspectos cultural e ideológico desses 
- - e .  di,eii"s, diz-ncis doãquiiri Cãrios aaiyadõ, pode-se eriwrítiair' p,iricipi"s que 

basilam uma hermenêutica dos direitos fundamentais, são eles: o da 

ponderabilidade, o do maior peso, O da extensibilidade maior e o da irnediafid@&, 

E* linhas gerais estes princípios querem significar: 

1) princípio da ponderabilidade: quando se interpreta uma constituiçgo 

democrática, na material. deve-se observar a preponderância 

das normas, segundo a ideologia adotada ou segundo os valores que 

formam o seu conteúdo. Desta forma, do ponto de vista cultural, 

axiológico, a declaração de direitos (individuais e sociais) subordina 

(tem peso maior do que) todas a demais normas constitucionais num 

Estado democrbtico e social, ou Estado de Direito do qual 6 essa 

declara@o a razão de ser, na medida em que se concebe o Estado 

democratic~ de diteito como 0 que declara e garante os direitos 

fundamentais, realizando 0s valores que constituem esses direitos; 

Pnnc/pio da maior extensibilidade: refere-se linguagem 

constitucional e Sua abrangência. As normas que definem ou 

outorgam os direitos fundamentais tém de ter interpretaçgo ampla, 

porque tais direitos não são mera concessão do Estado, ao contrário, 

$20 valores que não podem ser mutilados ou restringidos. são 

também direitos universalmente reconhecidos e positivamente 

declarados e o destino destes direitos Se reveste de universalidade, 

isto dizer que abiaiige e pi~tege a todos; 

- 
176 paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. !%O Paulo: Malheiros, 1998, p. 518, 





É preciso ter-se em mente que tais direitos são hoje tutelados por 

organismos internacionais, uma vez que ultrapassam as fronteiras de cada nação, 

isto fica mais claro quando têm-se em mira o Estado de Direito, nele os direitos 

fundamentais tem proteção jurisdicional, só assim, nos adverte Jorge Miranda: 
Valerão inteiramente como direitos, ainda que em termos e graus 
diversos consoante- sejam direitos, liberdades e garantias ou direitos 
emli6miws, sueiais e uilturais. O ait. IP. dâ Declara@o Universal 
propicia o enlace entre ambos os preceitos ao estabelecer que "toda a 
pessoa tem direitos, em plena igualdade, a que o seu caso seja julgado, 
equitativa e publicamente, por um tribunal independente e imparcial que 
decida dos deus direitos e obrigações". Completam-no o art. 6O da 
Convenção Europ6ia dos Direitos do Homem e o art. 14O do Pacto 
!nhrner.i~na! Direi!ns civis q ~ n ! í ? j ~ ~ . ~ ~ ~  

Outra não é a visao de Vital Moreira escrevendo sobre o tema: 

Neste contexto s8o de sublinhar os instrumentos processuais a nível da 
justiça constitucional, atrav6s de a m e s  (sic) especificas de protemo 
(sic) de direitos fundamentais, como sucede com queixa constitucional 
alem8 ou com o recurso de amparo espanhol, que t&m paralelos ou 
aproximações noutros ordenamentos constitucionais. No entanto, a 
principal novidade é claramente a ampliaç8o dos mecanismos 
internacionais de proteção dos direitos fundamentais, cuja forma mais 
sofisticada 6 a do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, instituído 
pela Convenção Europ6ia dos Direitos do Homem, de 1950. O 
áiárgái-,-,a,-lio dí, i-ldfl-lüi-í, de paisas üüi"peüs que subsa-eYsi-ari-, a 
Convenção e o Protocolo de aceitação da jurisdição do Tribunal tornou-o 
numa das instituições mais marcantes da ordem europ6ia dos direitos 
fundamentais, cujas implicações constitucionais s8o tudo menos 
despiciendas. N8o 6 difícil antecipar que uma das linhas de 
desenvo~vimento do Constitucionalismo no futuro vai continuar a 
gssontar ne apf~f~nr'smefitc o scfistirsçgic r'cs meins de tute!s, nacicna! 
e internacional dos direitos fundamentais.lBO 

O que se pode afirmar com tranquilidade 6 que a questão indígena é uma 

questão cultural, ou seja, faz parte da cultura global e, como tal, precisa ser 

amparada, protegida e tutelada Por lei maior. 0 que foi e tem sido feito, bastando 

uma atengo especial por parte dos operadores do Direito para colocar em prática 

o que diz o texto legal. 

Portanto, tem-se hoje uma aten@o internacional para proteção aos direitos 

fundamentais e mais Se pode fazerl porque a questão requer mudanças no trato, 

requer cada vez mais aperfeiçoamento das normas, Para que se chegue próximo 

à tão procurada justiça entre os humanos. 

Jorge Miranda. A Tutela Jurisdicional dos Diretos Fundamentais em Portugal. /n: Direito 
Constitucional. Estudos em homenagem a Paulo k lavides - Organizadores: Ems Roberto Grau 
e Willis Santiago Guerra Filho. 'Ia ed., Sao Paulo: Malheiros, 2003, pp. 286-287. 
1" Vital Moreira. A Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais em Portugal. /n: O ~~t~~~ 
da Constitui@o. Estudos em homenagem a Paul0 t h w i d e s  - Organizadores: Eras Roberto Grau 
e ~ i ! ! i ~  Ssntiag~ Guerra Fi!hQ. OP. cit., PP. 322-323. 



4.1.2.1. O indigenato 

Este instituto deu garantias aos índios, i.&, reconheceu-lhes o direito 

originário as terras em quem viviam. Sem dúvida alguma foi um grande avanço 

em pró da questao indígena. 

N& se pode olvidar o quanto representou esta garantia para os nativos, 

mesmo sem terem consciência plena da mesma, usufruíram, ainda que de uma 

forma parcial, dos seus benefícios. 

Para uma compreensão deste famoso direito dos índios, de como ainda 

está a viger, da sua originaiidade, da impossibilidade de exciui-i0 dos seus reais 

donos, basta verificarmos que alguns estudiosos do assunto exaravam a mesma 

opinifio, segundo relato de Pinto Ferreira: 

Juristas consagrados como João Mendes Júnior e Jos6 Afonso da Silva 
ãiüdctiii ji-lijjyei-lbtO. E~~ iá i -em rj pliiileilü dos CjiáijoS aüioieo~ í~~ 
terras do indigenato, sendo terras congenitamente possuidas, ngo sgo 
devolutas, isto é, sBo originariamente reservadas, na forma do Alvard de 
10 de Abril de 1680 e por dedução da pr6pria Lei de 1850 e do art. 24, 
parágrafo primeiro, do Decreto de 1854), não se deve assim confundir o 
indigenato com a O C ~ P ~ @ O  e Com a mera posse. O indigenato 6 uma 
f~n!e prinidrie de po~se territoria! e epresents-se como direito congênitc, 
ao passo que a 0cupaç80 6 um titulo adquirido.'" 

Sobre a legitimidade do indigenato, que trouxe e quiçá, ainda trarb muita 

ceieuma é sempre Útil lembrar que não há com0 passar por cima desta 

concessgo que, na verdade. foi Um reconhecimento de direito, e r$ exatamente 

este o entendimento de Pinto Ferreira. 

0 indigenato 6 legítimo por ele mesmo, não depende de legitimaç80, 
contrariamente à OCU?~@O, que 6 um fato posterior e depende de 
requisitos para a sua legitimação. 

Assim sendo o indigenato está dotado do "ius possessionis" e tamb6m 
do "ius possidendi", que lhe foi reconhecido desde o precitado alvard. 0s  
comandos constitucionais sobre os indios e suas terras apenas 
convalidam a tradicional instituiçso jurldica luso-brasileira do indigenato, 
já admitida na Colonia com o Alvard de 1 Abril de 1680, confirmado pela 
Lei de 6-6-1 855, convalidando o princfpio de que, nas terras outorgadas 
a particulares, seria sem re reservado o direito dos indios, primdrios e tP naturais senhores delan.' 



Quanto aos nefandos costumes dos posseiros que mais tarde. apresentou- 

se no Brasil, é de lastimar, pois, ficou registrado como uma página humilhante da 

nossa história. 

Há certos princípios do Estado que não se deve olvidar, sob pena de se 

estabelecer o caos, mormente em se tratando de liberdade, outra não é a visão 

de Sampaio Dória: 

"Quando o povo ignora os grandes princípios do Estado, a liberdade que 
n 183 ainda tenha, é precária, ou já em ruínas . 

Para descrever a situação dos nativos face aos posseiros, ainda uma vez, 

buscamos a descrição de Pinto Ferreira: 

Mais tarde os grileiros e invasores ocuparam terras indigenas com o 
ümpicigü da viüitrncia a prütwiidei-ei~i dos liidiüs e axiiji@ü dü ragistio dij 
suas posses. Mas tal pretensdo 6 ilegítima, como desde muito 
reconhecia Jo%o Mendes Júnior: Desde que os índios jB estavam 
aldeados com cultura e morada habitual, essas terras por eles ocupadas, 
se já ndo fossem deles, tamb6m ndo poderiam ser de posteriores 
posseiros, visto que estariam devolutas; em qualquer hipdtese, suas 
terras !hes pertencizm em do direito resewa, fundad~ no ,Alvaroi 
de Io de Abril de 1680, que ndo foi revogado, direito esse que jamais 
poderá ser confundido com uma posse sujeita i legitimago e reg i~ t r0 . l ~~  

Se por um lado é reconhecido aos índios o direito originário sobre a terra 

que tradicionalmente ocupam, por outro, há uma restriç60 grande, consoante o 

artigo 20, XI: 

Artigo 20 - São bens da União: 

Inciso XI -As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

O Estado então, olvida que o índio tem direito primordial às terras, dês que 

lhe foi dado pelo Alvará de l0 de Abril de 1680. 

N ~ O  nos fugiu aqui o entendimento de que esse Alvará dizia respeito aos 

índios do Grão-Pará e do Maranhão, no .entanto, pelo Alvará de 8 de maio de 

1758, essa disposição foi estendida a todos os indios brasileiros. 

Ia3 A. de Sampaio Dória. Os Direitos do Homem, Ia ed. Sdo Paulo: Companhia Editora Nacional, 
1942, prefácio. 
1 84 Pinto Ferreira. Op. cit., p. 447. 



Também não se pode olvidar que antes mesmo do Alvará de 1680 já se 

tinha disposições que reconhecia ao índio, os direitos que eles tinham sobre a 

terra, é o caso do Alvará de 1596 trazido a luz por Beatriz Perrone Moisés: 

As ditas terras lhe (ao gentio que desceu para aldear-se)pertencem, e 
lhe n8o poderem ser tomadas em tempo algum -- e ou sy por bem que 
as terras que forem dadas de sesmaria a algumas aldeias dos indios que 
esta0 junto da capitania do salvador das ditas partes as tenhão e 
possuão, e sendo-lhe tomadas alguas por seus vasallos, o dito meu 
guovernador ou provedor de minha fazenda lhos fará logo restituir em 
effeito, procedendo nisso com muyta de1igen~ia.I~~ 

outro exemplo é o da Carta Regia de 10 de setembro de 161 1 que também 

reconhecia tal direito aos índios, que também eram chamados de gentios: 

(...) OS gentios sBo senhores de suas fazendas nas povoações, como O 

SHO na Serra, sem Ihes poderem ser tomadas, nem sobre ellas se Ihes 
fazer moldstia ou injustiça alguma; nem poderao ser mudados contra 
suas vontades das capitanias e lugares que Ihes forem ordenados, salvo 
quando elles livremente o quiserem fazer (. . .).Im 

Cristalino 8 o conteúdo desta Carta Regia, reconhecendo aos gentios 

(índios) o senhorio das terras, dizendo que n8o se podiam mudar os índios, nem 

molestá-los, nem fazer-lhes injustiça, disse tudo. 

Para haver mudança, ne~eSsári0 O consentimento do indio, coisa que 

naturalmente eles jamais admitiram, era uma época de total harmonia entres 0s 

índios, guardadas as devidas proporfle~. Harmonia de cada tribo e n lo  entre as 

tribos, porque, claro que havia e há, briga de tribos inimigas. 

4.1.2.2. Visão de um índio sobre Constituição 

Atualmente os índios, na sua maioria, demonstram interesse e 

preocupa@o com a política indigenista do governo, organizando inclusive 

associa@es, o conhecimento que eles demonstram sobre o assunto 6 deveras 

notável, haja vista, a interessante definição de Constituição feita por um cacique 

IE5 Beafri~ Perrone MoisBs. Terras Indígenas na LegislaçBo Colonial. In: Revista da Faculdade 
de Direito de São Paulo, VO~. 95, 2000, p. 117- 
I w  Fernando da Costa Tourinho Neto. OS direitos ofigin(ri0~ dos [ndios sobre as terras que 
ocupam e suas conseqWncias juridicas. 1' ed., Porto Alegre: NDI - SBrgio Antonio Fabris 
Editor, 1993, p. 10. 



depois de ouvir atentamente uma palestra proferida por Carlos Frederico Marés 

de Souza Filho: 

Essa tal de Constituição é coisa boa, está certo o que os brancos estão 
fazendo. Nós também temos que fazer uma Constituição para nós, para 
deixar escrito e sabido quem 6 que pode entrar em nossas terras e quem 
tem que ficar fora, quem 6 que diz onde podemos construir nossas casas 
e fazer nossas roças'e quando sBo nossas festas.''' 

O índio tem um conhecimento muito grande dos problemas que os cercam, 

entendendo e definindo o que vem a ser uma Constituição como o fez, demonstra 

assim que não vive alheio tamb6m aos problemas que a nação brasileira enfrenta. 

N ~ O  foram poucos os debates a respeito do índio em nossa terra, foram 

exaustivos, tanto isto é verdade que Darcy Ribeiro chama a atenção para a 

tomada de consciência do Brasil frente aos problemas: 

Em meio a tantos debates a respeito do assunto, o Pais toma 
wnsci3ncia do problema indígena, definindo-se logo duas correntes 
opostas. Uma, religiosa, que defendia a catequese católica como a única 
solução compativel com a formação do povo brasileiro. Outra, leiga, 
argumentava que a assist8ncia protetora ao indio competia 
privativamente ao Estado. A catequese era defendida em nome da 
"experigncia secular e única dos mission~rios, no tratamento de 
problemas indígenasn.lsB 

O que se percebe neste excerto 6 a preocupação do País a respeito do 

indio. HavenQo duas correntes antagÔni~as no sentido de torma@o indigena, 

evidente que a corrente religiosa entendia ser a única compatível para um preparo 

à altura da civilização brasileira, enquanto que a outra chamada leiga entendia 

que era responsabilidade do Estado assistir o índio em todos os seus anseios. 

0 que se tem hoje é a proteção estatal, sem, contudo, ser vedada toda 

e qualquer ajuda espiritual, mesmo porque, a regra da plena liberdade religiosa é 

lB7 Carlos F. Mar& de Souza Filho. O renascer dos povos indigenas para o direito, l a  ed.. 
Curitiba: Juruá, 1998, p. 22. 
'O8 Darcy Ribeiro. Os índios e a Civilizaçfio, 3a ed., pp. 131 -1 32. 



4.1.2.3. O Cndio nas constituiç6es brasileiras 

A importância de estar inserido nas Constituições é no mínimo de 

segurança quanto aos seus direitos nelas inseridos. 

Como veremos a seguir, o índio foi olvidado tanto na Constituiç60 de I 824 

quanto na primeira Constituição Republicana de 1891. As leis pertinentes aos 

silvícolas eram leis esparsas. 

O estar inserido na Constituição de uma na@o 8 poder exigir que lhe 

respeite todos os direitos ensartados ali, 6 poder reivindicar na Justiça o não 

cumprimento dos mesmos, 8. Por ultimo. fazer parte e ser protegido peio Estado. 

Com esta compreensão, volvemos o olhar para as Constituições. 

4.1.2.3.1. Constituição de 1824 

~ s t a  Constituiçáo olvidou a problemática indígena, oriunda ainda de regime 

colonial, não levou adiante esta nobre causa. 

O que se verificou foi indiferença Para com a AssernblBia Nacional 

Constituinte de 1823 que debateu a respeito da questão indígena, querendo 

alguns ensartar na Carta Magna dis~ositivos pertinentes sua causa. 

A Constituição de 1824, portanto não tomou conhecimento do assunto, daí 

porque o ex-presidente da FUNAI assim se expressa: 

A Constituição de 1824, herdou da Colhia uma silente legisla@o acerca 
dos povos indígenas, alem de um bom número de escravos e muitas 
situações nlo definidas. Sem alterar a politica integracionista, o Imp6rio 
Brasileiro tratou de estabelecer novas regras jurldicas e, por lei 
27/101183l, exonerou de ,s$rvidlo todos os índios que assim se 
encontrassem naquela data. 

NO entanto, como sÓi acontecer na maioria das vezes, a lei que 

regulamentou a relago indio-estado s6 a tivemos em 1845, o que foi um avanço 

dês que, de toda omissa foi a Constituição ora estudada. 

lcig Carloç F, Mares de Souza Filho. Op. cit., o. 87. 







menos, na maior parte das vezes, não são os chamados silvícolas, mas sim, os 

civilizados. 

Também uma intervenção do Estado sobre a própria terra indígena, d4s 

que, o índio não poderá sequer transferi-la. 

Esta Constituição avançou bastante, inclusive jB falando em usufruto 

exclusivo dos recursos naturais. Interessante nesta Constituição é que não se 

cogitou de inalienabilidade. 

Artigo 186 É assegurada aos silvicolas a posse permanente das terras 
que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

O índio poderia gozar ao seu tra~aiho mais aiiviacio, poaeria ter direitos aos 

frutos do solo e demais utilidades que a própria terra produzisse ou nela 

existissem. 

4.1.2.3.7. Emenda Constitucional n. I de 1969 

Nesta Emenda Constitucional vimos a inserção de dois parhgrafos no 

artigo 198: 

Artigo 198 As terras habitadas pelos silvicolas são inalienáveis nos 
termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse 
permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes. 

Parágrafo l0 Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos 
jüiidias de qüàiijdsi iiàiüiüiü qüe iüiihüiii püi übj8iü i;üfiiiiiü, à 
posse ou a ocupaç%o de terras habitadas pelos silvicolas. 

parágrafo 2 O  A nulidade e extinçáo de que trata o parágrafo anterior não 
dão aos ocupantes direito a qualquer ação ou indenização contra a 
União e a Fundação Nacional do jndio. 

Mesmo avançando em muito no que diz respeito aos direitos indígenas, 

ainda esta Constituição limita o poder do silvicola a defender juridicamente alguns 

atos pertinentes ao uso e total domínio da terra em que vive. 



Comentando este artigo, Pontes de Miranda lembra que à sua redação é 

sem terminologia científica e sem a necesshria técnica legislativa e adentra sobre 

a questão da proteção da posse: 

A proteçáo da posse, que se atribuiu, ni5o 6 só a que teria qualquer 
pessoa que se tivesse feito, segundo o sistema juridico brasileiro, no 
direi!@ privado, possuidor. A posse do direito privado 4 posso qiio te3 a 
tutela juridica das açbes possessórias, conforme a especie de ofensa 
(turbaç80, esbulho, ameaça de violencia iminente).lW 

Também não se cogitou da duração da posse muito menos do limite 
h r u i i - r r  tsiiyulal q~ando se diz pemianerk, logo, aos índios B dada a titela jurídica a 
posse tal como 6 dada a qualquer possuidor. 

Continuando a comentar o dispositivo, adverte Pontes de Miranda: 

A posse é imediata (direta), e imprópria, n4o a titulo de proprietdrio. O 
silvfcola é usufrutu8rioI com posse imediata de usufrutu8rio. No texto de 
1967 nfio se alude A intransferibilidade; mas o usufruto, conforme os 
princípios do sistema jurídico brasileiro s8o intransferíveis. O silvícola 
n8o o pode transferir, salvo se ao proprietdrio das terras, se tal 
nrcpriedrde r cins!~ de req!go rn!ericr e se s si!vícsk jCi tem 3pscidade 
civil para dispor dos bens. 

0s  juizes nao podiam expedir mandados possessórios contra silvícolas que 

tinham posse permanente. OS silvicolas tinham a tuteia jurídica em defesa da 

posse, como qualquer outro possuidor, desde que se houvesse satisfeito o 

pressuposto da peman6ncia. que 6 ligada i3 residdncia, lembra Pontes de 

Miranda, A posse era imedieta (direta), e i m p w a ,  nHo a título de proprietário.1g4 

A aç8o que dispunha o silvícola ou o Estado (atrav6s dos órgaos 

competentes), para que se cumprisse O estatuido por lei 6 a ação declaratoria, 

Se, se tratasse de desapossamento a a@o cabível era a de posse com o 

pressuposto de se provar a posse anterior. 

Ig2 Pontes de Miranda. Comenthrios A Constituicão de 1967 com a emenda n. 1 de 1969. 28 
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 456. 
Ig3 Pontes de Miranda. Op. cit., pp. 456-457 
lg4 Pontes de Miranda. Op. cit., p. 456 













(...) são nulos e extintos, n8o produzindo efeitos juridiws, 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 iaaos iieiàs eji&efiies, i ü s s & . . d ~  re;ü"anie inieiesoe pj'j]im da 
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a 
nulidade e a extin@o direito a indenização ou a ações contra a Uniao, 
salvo, na forma da lei, quanto &s benfeitorias derivadas da ocupaç8o de 
boa-f6. 

Comentando o parágrafo sexto do artigo 231 José Afonso da Silva chama a 

atenção para a parte final do mesmo: 

A exceção final, quanto às benfeitorias, n8o autoriza ações e pedido de 
indenização contra os índios, pois não sao acionáveis, mas apenas 
contra a União, à qual cabe velar e impedir a prática de atos atentatórios 
aos direitos dos índios sobre as terras por eles 'ocupadas, que s8o bens 
dela.205 

por fim, temos a total proibição do garimpo em terras indígenas no 

parágrafo sétimo, dai o referir-se ao artigo 174 parágrafos 30 e 40 que é o 

procedimento da garimpagem, menos gs terras indígenas, que 96 será permitida 

nos casos do artigo 176 parbgrafo primeiro da Constituição Federal, i.&., s6 a 

União que pode e no interesse nacional, estudando o caso permitir, é isto que diz 
+a# uiqj~sitivu -I. aiistituc;ional. 

Artigo 232: Os índios, suas comunidades e organizaçbes são partes 

legitimas para ingressar em juizo em defesa de seus direitos e interesses, 

intervindo o Ministerio Público em todos OS at0s do processo. 

Este artigo coloca OS índios em ~6 de igualdade com o homem civilizado, 

uma pergunta se faz assaz necessária, a lei trata o indio individualmente ou 0s 

povos indígenas? Parece-nos clara a condi@o que tem cada índio de zelar e 

procura 0s seus direitos perante a Justiça. 

Estamos ante interesses e direitos indígenas e neste afã, podemos verifimr 

que não somente as comunidades indígenas t8m capacidade de ingressar em 

juizo, mas, também tem O indio, como individuo. desde que representado ou 

habilitado. 

Sobre a 1egitimaÇa0 dos indígenas. tanto em termos coletivos quanto 

individual lembra José Afonso da Silva, que: 

'O5 José Afonso da Silva. Op. cit., p. 781. 





coletivos que t6m caráter corporativo. Subjetivamente, os interesses 
coletivos são referentes a um grupo organizado, não ocasional, enquanto 
os interesses difusos são reconhecidos aos particulares pelo 
üidatiàiiieiiiü juildicü, de i uai cüiiiüijdü e wrii à inüsnià finàiidade, mas, 
n4o de forma organizada. 80 '- 

O Estado é colocado pela Constituição como o protetor dos bens 

indígenas, nada impedindo que haja. um regime tutelar colocado pelo nosso 

Código Civil e que seja regulamentado pelo Estado. Náo estamos afirmando que 

deve-se omitir por completo a tutela, mas, que tenha-se uma profundidade maior 

em se tratando dos silvícolas OU índios. 

Sobre o artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é de 

conhecimento que a União teria 5 anos Para demarcar as terras indígenas a partir 

da promulgaflo da Constitui@o, ora, ate O "caput" do artigo 231 da CF da 

Competência a União para demarcá-la, no entanto n3o foi isso que ocorreu, até 
L -: -4; r.- -I:-- J - -- - .. -.? - - - 
i I U J ~  aaM i11 iaii~adã til uai i iai ía$u 

De forma que, h& necessidade do índio OU a comunidade organizada, 

entrar com uma açáo declaratoria no intuito de ver cumprida a própria lei 

constitucional. Isto é, no mínimo, desolador, Já estamos há mais de 12 anos com 

a Constituição em pleno vigor e há dispositivos sem reguiamentaç80. 

De todo válido 6 enteNkrmos como a legislação sobre o índio sofreu uma 

evolução, diríamos aivissareira at8, pois alguns dispositivos foram de grande 

valia, enquanto outros nem tanto. 

Depois da conquista portuguesa 0s nossos índios tiveram que se submeter 

aos ordenamentos advindos do estrangeiro. Faz-se necessário, portanto, 

colocarmos em anexo alguns destes dis~ositivos, d8s que. 6 meio longa a relaflo 

e não seria profícua a Sua inser@o aqui. 

Gianpaolo Poggio Smanio. OD. cit., p. 33. 









Daí porque a capacidade processual exige três requisitos, que são: 

a) a capacidade de ser parte; 

b) a capacidade de estar em juizo; 

c) a capacidade postulatória. 

A primeira capacidade e a capacidade de direito, toda pessoa tem esta 

capacidade, pois, a condição aqui apontada é a de ser simplesmente pessoa 

natural ou jurídica, como toda pessoa é capaz de direitos, o índio está ensartado 

nesta capacidade. 

De igual modo a segunda, pois, refere-se a capacidade de estar em juízo, 

aqui, ser pessoa não 4 suficiente. precisa estar em pleno gozo de seus direitos, é 

exatamente a capacidade de fato da lei civil, estamos ante um caso em que o 

índio tinha estas duas capacidades, como já tivemos oportunidade de mostrar. 

0 índio tem, como qualquer cidadão brasileiro, condições de ter as duas 

primeiras, a terceira como jd vimos, precisa-se de habilitaçiio, isto 6, ser 

advogado quites com a OAB. 

Tal dispositivo está concatenado com O artigo 232 da Constituiçgo Federal 

de 1988 que diz: "OS índios, suas comunidades e organizaçbes sBo partes 

legitimas para ingressar em juizo em defesa de seus direitos e interesses, 

intervindo o Ministério Púbiico em tocios OS atos ao processo". 

Com isto queremos mostrar a total capacidade do índio, quer no sentido de 

atas da vida privada, quer no sentido de atas da vida pública e em particular a sua 

própria defesa em juizo. 

Hoje temos presenciado um avanço not6rio em relação aos índios, haja 

vista o está ele representado sua comunidade em diversos escalões políticos na 

sociedade. 

1 - pós-graduação para estudantes indígenas. 

A iniciativa da FundaçBo Ford é pioneira e vai selecionar, inicialmente 

pessoas de grupos indígenas do México e da Ouatemala. 





Portanto, segue em anexo, a legislação pertinente aos índios desde os 

alvores da descoberta do Brasil aos nossos dias. 

Quer-nos fazer acreditar Roberto Lyra que havia direito entre os selvagens 

à época da colonização e vai mais adiante, dizendo que era ate mais adiantado, 

ou pelo menos, mais adiantado do que o de seus colonizadores, JoBo Bernadino 

Gonzaga trata logo de refutá-lo em livro de fôlego sobre o tema: 

Tudo nflo passa de fantasia, a afirmação, com o alcance que se lhe dar 
é, todavia gratuita. NGo a autoriza nenhuma das v4rias fontes que 
consultamos, oriundas de escritores que diretamente testemunharam a 
maneira de viver do gentio. Na verdade, essas fontes n6o revelam a 
instituiç80 de órgflos judiciários, nem a existencia de um Direito como 
rnnj~.!ntn de normas, ainde Q?!e orais e rnns1!c?f?!din4rias, racionalmente 
organizadas e impostas metodicamente por um Poder superior, para 
assegurar a justiça e a disciplina social. O que encontramos, mais 
modestamente, s%o meros costumes, tradições; e simples regras de 
conviv~ncia, fruto das necessidades naturais, como forçosamente tem de 
existir em todo agregado h ~ m a n o . ~  

Quanto ao insigne Roberto Lyra, sem favor algum, um dos expoentes 

penalistas brasileiros tratou de ser mais fmderado no Novo Direito Penal, livro de 

sua lavra22', nos dá conta o autor supramencionado. 

0 que se tinha de Concreto em termos de Direito Penal eram medidas 

preventivas destinadas a proteger agressivas que estavam por assim dizer, 

na iminência de ocorrerem, mas, mesmo assim dirá Gonzaga, não cabe chamá- 

Ias de política criminal conscientemente planejada como dizem alguns, Assis 

Ribeiro 6 um 60s que afirma tai cüisa." 

Um fator que reahente se verificou entre os primevos índios era a 

inexorabilidade das san@es, ou seja, se reagia prontamente a atos lesivos, de tal 

que era segura a vingança da vitima ou de terceiros a esta iigada. inciusive 

inúmeras vezes com a colabora@o da própria família do autor da ofensa. 

Jogo Bemardino Gonzaga, O Direito Penal Indígena A dpoca do descobrimento do 
são Paulo: Max Limonad, s/d. 

Volume I, pp. 123-1 24. 
~ 0 6 0  Bernardino Gonzaga. OP. cit., P. 51. 



Neste particular, Gonzaga aponta um exemplo advindo do padre Anchieta 

que é de uma clareza lapidar: 

Certa velha, que se intrometera em briga domeSüca, acabou matando 
um terceiro interveniente; fugiu diante desse desfecho, mas retornou 
depois à sua casa, para pedir que a matassem. No dia seguinte, seu filho 
mais velho "fez uma cova para enterrar o morto, e, tomando a mãe pela 
m80, lhe deitou uma corda no pescoço, e a enforcou, a enterrou, e pôs 
em um dela a que ela tinha morto Nenhum de todo a povo lho impediu, 
nao lhe falou uma só palavra, porque assim soem vingar os semelhantes 
homicidios, por ue na0 façam guerra os parentes do morto, e se comam L uns aos o u W .  

Estava enraizada em o coração do indigena a vingança, ou seja, uma vez 

&tado em sua honra, jamais o índio esqueceria, bastando apenas uma 

oportunidade para lava-Ia. dai a raz8o para Thaís Luzia Colaço escrever: 

O indlgena quer sempre vingar-se daquele que considera a 
responstivel pelo mal causado, podendo ser homens, mulheres, 
crianças, animais e até objetos inanimados. A vingança poderia 
ser realizada a qualquer momento; a punibilidade nunca se 
extinguia. 

DO descobrimento do Brasil ate a Presente data, temos uma quantidade 

de leis, decretos, regulamentos, aqui buscar-se-á analisar as mais 

'importanta", haja vista seguir em anexo uma lista ao longo da pesquisa. 

Sem dúvida alguma, h4 necessidade de adaptaç8o do indio aos costumes 

e regras estabelecidas pelo nosso ordenamento. daí O porque a preocupago ddos 

legisladores em tratar da mat6ria no decreto @isl%tho n. 5.484 de 27 de junho de 

1928, distribuindo-os em classes que em número de quatro: arranchados ou 

aldeados; pertencentes a p o v o a ~ s  indígenas; e pertencentes a centros 

agricolas, OU que vivem promiscuamente- 

= J&O Bemardino Gonzaga. OP. cit., P. 53, 
224 ThaIs Luzia Calaço, I - ~ idade  ldbena. 1' ed., Curitiba: Editara Juw&, 2()0, p. 45. 



Podemos, como o fez Darcy Ribeiro, traduzir estas dasses em gmus 

civilizatórios, terlarnos: os isolados; contato intermitente; contato permanente; 

integradosz5. 

Não há maiores problemas em visualizarmos os isolados, como o próprio 

nome dir, são os indios que, vivendq fora do alcance do homem "civilizado* 

experimenta contatos de quando em vez, silo os chamados contatos acidentais; 

Contato intermitente: sB0 aqueles cujo território começa a ser alcançado e 

ocupado pela sociedade nacional, no entanto, ainda conseguem manter certa 

autonomia cultural. 

Os chamados contatos permanentes s8o os que se encontram em 

completa dependencia da economia regional, portanto, j6 -eram 

completamente sua autonomia sócio-cultural; 

Nesta categoria encontramos 0s que já vivem na sociedade "civilizada", 

poctanto, sem nenhum vfnculo com a vida tribal, encontra-se em namero n&Mo 

imiscuído em todos 0s serviços que Ihes oferece a sociedade nacional, ate em 

cargos públicos, politicos e outros. ImPo*nte salientar que estes jB passaram 

pelos esthgios anteriores- 

Evidente que alguns destas classes perderam costumes, língua, cultura, 

enfim, toda cultura tradicional, na0 se podendo distingui-los dos que nascem na 

vida urbana uma vez que vestem as mesmas roupas, t&m os mesmos hábitos e 

estao imiscuidos na vida social que sequer 0s identificamos em deteminados 

casos. 

Sobre a adaptago dos Indios à ~iviliza@o Cafios Frederico Marés de 

Souza Filho nos dd um relato real da discuss80 e aprovaçao do nosso Cbdigo 

Civil. 

Na segunda d w d a  deste século foi discutido e aprovado o Código Civil 
Brasileiro que incluiu os índios na lista dos relativamente incapazes a 
certos atos ou a maneira de exerd-10s art 6 O  (hoje, encontra-se no art. 
40 ~arhgrafo único que remete 8 legislaçáo especial a capacidade do 
[ndio), que continua sendo um regime tutelar que deverÉr cessar na 
medida em que se forem adaptando civiliza@o do pais. Clóvis 
Bevildqua diz que era contrário 8 inclusão porque entendia que esta 
disposi@o deveria estar contida em legislaç& especial. moderno, de 
oferecer aos Indios uma tutela orfanológica, porque a tutela, desde 
Roma, passando pelas OrdenaçOes do Reino e chegando ao C6digo 



Civil brasileiro, é instrumento de proteç8o individual, incabivel para uma 
coletividade e, muito menos, para vãrias coletividades cultural e 
etnicamente diferenciadas. Os Indios necessitam uma proteçâo que os 
garanta n4o só enquanto indivíduos. mas enquanto po&os, na r e l a o  
n8o s6 com outros cidadgos, mas com o próprio Estado. 

Ora, o que dizia a lei em relaç%o à capacidade dos índios, sem dúvida 

alguma, era de que havia a incapacidade relativa, pois, o art. 4 O  do Código Civil 

era claro sobre a Tutela e Curatela, implicito estava que, quem precisava destes 

Institutos, não era plenamente capaz. 

Era essa a visão dos legisladores de antanho, o índio teria que palmilhar o 

caminho airduo em busca de sua capacidade plena, justamente o caminho que 

vimos em classes ou graus civilizatórios. 

O entendimento que se depreende do Código Civil é que a tutela e a 

curatela do Estado em rela@o aos índios continuam a ter Côrrespond3ncia nos 

dispositivos expressos de uma forma a deixar dúvidas no Título li/ do Livro li/ 

Capítulo I arts. 1.728 a 1.766 e Capltulo 11 ai?. 1.767 a 1.783 da Pa* Especial, 

que trata do Direito de Família. 

isto quer dizer que, mesmo 0 Código Civil no parhgrafo único do art. 40 

passando a responsabilidade Para leis especiais, n8o significa a desprote@o do 

Código aos Indios, mesmo Porque, a responsabilidade é objetiva, do Estado. 

O avanço foi consider8vel. porque o índio n8o tinha uma IegisIaMo 

codificada, foi um marco para 0s prbximos problemas que iriam surgir, pois, a vida 

em tem uma caracteristica basica, muda a todo instante. A questao da 

incapacidade relativa continuou. 

O que se poderia aventar era a criaçao de Institutos de carhter 

exclusivamente indígenas e que houvesse um entrosamento entre os dois 

universos jurldicos, de um Iado a lei estatal e do outro o direito indlgena. A 

questao indígena na0 encontra abrigo completo no Direito Privado, dai a razao de 

Carlos Frederico Mar& insistir nestes termos: 

O Direito Privado n8o tinha no leque de seus institutos nenhum que 
pudesse abrigar a contento este problema. A criatividade do jurista 
brasileiro estava B prova. Nasce com elevados m6ritos e n8o p o u ~  
defeitos o Decreto de 1928. Em 1928, finalmente foi aprovado o Decreto 
~egislativo 5.484, de 27 de junho de 1928, festejado tanto pelos 
indigenistas com0 pelos juristas. embora trouxesse defeitos cong&nitos, 

228 ~ar los  F. Mares de Souza Filho. Op. cit., p. 98. 



como a classificação dos Indios segundo a proximidade com o Estado e 
o desprezo olímpico pelas diferenças culturais de cada po~o."~ 

O direito privado era insuficiente para atender aos reclamos da 6poca no 

que concerne aos anseios e necessidades indígenas, dai pensar-se em um 

dispositivo especialmente voltado para a quest8o. B neste contexto que surge o 

Decreto Legidativo n. 5.484 de 27 de junho de 1928 que criou um regime tutelar 

de natureza pública. 

Sobre a nulidade de atos praticados entre indivíduos civilizados e índios E 

mais, no artigo 7 O  do referido decreto, temos: 

S8o nulos os atos praticados entre indivíduos civilizados e Indios das Ia, 
2O, e 3 O  categoria (índios nbmades, arranchados ou aldeados e 
pertencentes a povoaçdes indígenas), salvo quando estes forem 
representados pelo inSpet0r competente, ou que fizer as vezes deste. 228 

A representação do indio feita pelo inspetor competente tira a nulidade dos 

atas praticados entre índios e civilizados, aliás, esta B a Única condigo para que 

tais atos sejam válidos. 

Sobre a emancipaeo que encontramos no artigo l0 do Decreto de 1928 

nos mostra claramente que jB se podia falar em tutela, esse tamwm 6 o 

entendimento de Mares: 

A emancipação tratada no art. 1' nada mais era do que a obediencia ao 
padgrafo único do art. 4' do Cãdigo Civil. Ficava decretada de forma 
clara o fim da tutela orfanol6gica. O decreto de 1928 cria um regime 
tutelar de natureza pública, como um instituto novo, mas de alta 
criatividade, que poderia responder 6 necessidade dos povos indfgenas. 
0 Decreto de 28, portanto, sem revogar o Cãdigo Civil, j4 n0o autoriza 
mais a se falar em tutela, mas em capacidade e nulidade de atos 
praticados sem a participação dos funcion8rios responaveis, o que nada 
mais e do que sem a participaç00 do Estado. O Código Civil na0 utiliza o 
instituto da tutela civil, que sempre eSt8 ligado ao carater orfanol6gico e 
aos princípios do Direito de Famllia, para garantir e proteger os direitos 
dos Indios. 
TampoucO o faz a lei de 1928, isto significa que, juristas do porte de 
Clõvis Bevildqua, Ingl6s de Souza e Oliveira Sobrinho, entre outros, 
tinham claro que as relações negociais entre índios e n0o-índios 
extrapolam as relações privadas, e, portanto, a soluç0o jurídica deve ter 
nome e forma de instituto público que substituísse o instituto privado da 
t u t e ~ a . ~  

~ s t e  Decreto jB concede aos índios uma liberdade de aç8o maior, jd nao 

fala em tutela, faia em capacidade e nulidade dos atos praticados pelos fndios 

227 Carlos Mares. Op. Cit., P. 100. 
228 ~bid., mesma p. 
22e ibid., p. 103. 



sem a participação dos funcionários por eles responshveis, o que significa dizer, 

sem a participação do prbprio Estado. 

Este regime tutelar de natureza pública poderia perfeitamente atender aos 

anseios dos povos indigenas. 

A tutela criada pelo Cbdigo Civil de 1916 e regulamentada pela lei de 1928 

também é criticada por Frederico Marbs: 

A nova tutela criada pelo Código Civil e regulamentada pela lei de 1928, 
de evidente caráter público, poderia ter avançado em suas definiçbs 
com o prõprio desenvolvimento do Direito Público brasileiro que, ao 
contrário, foi silente e apenas timidamente $e manifestou nas leis 
posteriores, especialmente pela Lei 6.001, de dezembro de 1973 
chamado de Estatuto do Indio que nesse sentido deu um passo at1-4s.~~' 

A mesma posição adota a defensora dos fndios, Ana Valeria Nascimento 

Araújo Leitão: 

O regime tutelar foi devidamente regulamentado pelo pr6prio Estatuto do 
(ndio, em seus artigos 7' a 11'. Pensado inicialmente como um 
mecanismo de proteç8o aos grupos indlgenas em face das diferenças 
culturais brasileiras, esse regime tutelar teve wnsequencias desastrosas 
devido ao uso arbiirio que a ele foi dado pelo 6rgilio indigeni~ta.~~' 

A corrupflo dos mandantes n8o tem limites, mesmo tendo-se leis que 

protegessem os índios, a ganancia falava mais alto e o que vimos 4 simplesmente 

estarrecedor. 

A autora alude que durante muitos anos esta tuteia serviu como 

instrumento do Estado para a interferencia direta nos assuntos pertinentes 

exclusivamente aos índios e que, somente Com a Constituiç~o de 1988 a 

mentalidade retrógrada integracionista foi expurgada da legislaçao brasileira. 

N ~ O  tiveram o zelo de velar pelas leis editadas, ao contrário, os mandos e 

demandos continuaram ate a extin@o do Serviço de Proteção ao índio em 1967 

em plena ditadura militar: 

Apesar de dispor de un: conjunto de normas jurldicas protetoms e 
bastante avançadas para a Bpoca, o SPI, a partir de 1950, iniciou um 
processo de decadencia administrativa, fruto de cornipçao, uso indevido 
das terras indlgenas e Suas atividades, venda de "atestados de 
inexistencia de lndios", que possibilitava o extermlnio e legitimava a 

no Carlos Mar& Op. Cit., P- 102. 
a1 Ana VaYria Nascimento Araújo LeiM?. 0. Dll'ehO~ Indígenas e a C o n ~ t h u l ~ & ~ ,  porto Alegre. 
NDI Núcleo de Direitos lndlgenas e s rg lo  Ant8nio Fabris Editor, 1993, pp. 233-234. 



usurpaçâo das terras, tornando-se um instrumento de opress8o do 
Estado contra as populaçbes indígenas, exatamente o contrtmo dos 
objetivos para os quais fora criado 40 anos antes.232 

Interessante o fato do Serviço de Proteção aos índios, órgão criado com o 

objetivo exclusivo de proteger, zelar, velar e, sobretudo, dar amplas condições de 

conviv6ncia salutar entre a prdpria cultura silvicola, servir de escdndalos, 

investigação administrativa, sendo, portanto, um instrumento de opressão, i.&., 

trabalhando diametralmente oposto à funflo para que fora criado. 

Esta lei define quem pode ser considerado índio e tamb6m comunidade 

indígena. 

~ r t .  3O Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definiçbes a seguir 
discriminadas: 

I - indio ou Silvícola -E todo indivlduo de oflgem e ascendhncia pr& 
colombiana que se identifica e 6 identificado como pertencente a um 
grupo frtnico cujas caracterlsticas culturais o distinguem da sociedade 
nacional. 

11 - Comunidade indlgena ou Grupo Tribal - É um conjunto de famllia ou 
comunidade índias, quer vivendo em estado de completo isolamento em 
relaçâo aos outros setores da comunh8o nacional, quer em contatos 
intermitentes ou permanentes, sem, contudo estarem neles integrados. 

Esta defini@o 6 feita sob três crit6rios. nos adverte Helder Gira0 Barrete. 

SBo eles: 
genealógico (quando se refere à origem e ascendgncia pr& 

colombiana; 

cultural, ao mencionar as características culturais que o distinguem da 

sociedade nacional; . pertença Btnica, na expressa0 que se identifica e 6 identificado corno 

pertencente a um grupo ~ t n i c o . ~ ~ ~  

Importante observar que 0 art. 4' do Estatuto classifica os índios em 

isolados; em vias de integmçdo e integrados. Depende. portanto, de estdgios 

232 Carlos Mares. Op. cit., pp. 89-90. 
233 Helder Gira0 Barreto. Direitos Indígenas. la ed., Curitiba: Juruh, 2004, p. 33. 



evoiutivos culturais, o que estaríamos diante de graus, ou seja, menos ou mais 

evoluídos. 

Este Decreto dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcaça0 

das terras indígenas e ds outras provid8ncias. Logo no primeiro artigo explicita 

que as terras indígenas serão demarcadas por iniciativa e sob a orientaç80 do 

órg& federal de assistencia ao índio. 

~ica-se, portanto, a esperar o impulso deste órgão que na prática não tem 

se mostrado tão eficiente, havendo ainda a necessidade dos próprios índios 

lutarem para este fim. 

Estas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios serão demarcadas em 

trabalhos desenvolvidos por antropólogo, consoante o art. 1 O. 

Também ser& um antropóbgo que coordenará os trabalhos (art. 2O g 1°) 

H& o envolvimento de representantes indígenas nestes trabalhos (art. 20 § 

3O). 
HA prazos fixados no Decreto Para todo procedimento e incidentes que 

possam ocorrer, como ocupantes na0 índios de áreas demarcadas, ou seja, o 

ordenamento jurídico em relação gs terras indígenas deu mais um avanço, o que 

precisa 6 sair do papel e atuar na p r a t i ~ .  porque ainda falta muito para chega-se 

ao aeal almejado em relação aos direitos fundamentais indígenas. 

Esta lei altera dispositivos das seguintes leis: 4.947166; 5.868ff2; 6-01 5/73. 

9.3g3196 e dá outras providencias, ou seja, trata de: 

- Direito Agrário, Cadastro Rural, R-istro Publico, Registro de Imóveis, 

Matrícula e Tributaeo Imóvel Rural. 

Interessa-nos O art. 246 § 2' da Lei n. 6.015/73 que com a dada 
pela Lei 10.26712001 ficou assim redigido: 



"Tratando-se de terra indígena com demarcação homologada, a União 

promoverá o registro da área em seu nomen. 

Duas questões apresentam-se-nos importantes, primeira é a questgo da 

homologação que sempre 6 lenta em se tratando de t e n s  indigenas, segunda 6 

no nome de quem fica a terra. Porque .na0 fica no nome do proprietário que, no 

caso é o índio? 

Sendo a propriedade um dos direitos fundamentais, tal como consta no art. 
50, xXII - 6 garantido o dimifo de propriedade. Teríamos uma liberdade plena na 

posse e domínio da terra pelo indio. 

Com esta lei busca-se a igualdade em todos os nlveis, ora, o lndio igual a 

todos, tem nos artigos 78 e 79 desta lei, direito a instnição, educa@o e tudo 

quanto possa estar correlato as mesmas, neste sentido cabe ao Estado dar-lhes 

condiçóes para que desenvohram suas qualidades intelectuais. 

Este direito do índio não pode ser tolhido, amesquinhado, tutelado de uma 

forma restrita, como Se criança fosse, tem que ser plena, em clara igualdade com 

o homem chamado civilizado. 

A isto nos leva, o entendimento da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos quando no seu artigo primeiro iguala todos: 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Sgo 
dotadas de razão e consci8nc&a e devem agir em rela@o umas PS outms 
com espírito de fratemidade. 

N ~ O  poderlarnos encontrar exemplo melhor, haja vista a sua origem. 

Obviamente que não há exclus80 aqui do [ndio, a0 C~ntrário, como ser humano 

que 6, deve ser colocado no mes-f~o Patamar, devendo usufruir de todos 

direitos a ele pertinentes. 

234 Antenio Augusto Cançado Trindade, A Prote~ão Intemacionai do8 Direitos Humanor. 4. ed 
sao Paulo: Saraiva, p p  75-78. 
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A Comunidade indígena do gavião da montanha, tendo legitimidade para 

entrar em juizo, garantida pela CF188 no seu artigo 232 e seus representantes 

ingressaram com ação contra as Centrais Elétricas do Norte do Brasil - 
ELETRONORTE, esta açáo foi contra ato jurídico, i.&., o que se querida era a 

anulação do mesmo. 

O fato que muito aborreceu esta comunidade indígena foi a construflo da 

usina hidrelétrica de Tucuruí na região Amaz6nica. O início da construflo foi em 

1975 e o final deu-se em 1984, o âmago do problema foi que, o reservatório da 

hidreletrica ocupava e ocupa, uma área de 2.430 ~m~ e com uma capacidade de 

45,8 bilhões cúbicos de água. 

N ~ O  há como imaginar o contrário, inundaram com esta constni@o parte 

dos Municípios de TucuruI, Itupiranga e Jacindá, em outras palavras, submergiu 

14 povoados, duas reservas indígenas, 160 Km de rodovias federais, deslocando 

28.871 pessoas, alem dos povos indígenas ParakanB e GaviBo da Montanha. 

O que se pede nesta ação é a devoluçáo da terra o que é algo impossivel, 

uma vez que, ela acha-se hoje submersa. Neste caso a Comunidade indígena 

pediu uma indeniza($% pelos pre~ulzos com a transferhcia e por ter ficado tantos 

anos privada de seu território. 

Esta ação foi proposta em 1989 e tramitou na 4ia Vara Federal do Para. 0 

juiz ouviu o testemunho do líder Paiarb, o MPF manifestou-se a favor do pedido 

da Comunidade. O resultado foi a A Ç ~ O  Ser julgada improcedente em 25 de 

outubro de 1 ~ 9 4 ~ ~ ' .  

Evidente que os autores entraram Com recurso, aguardemos, a ver se h& 

disposiç8o para se enxergar o evidente, ante os fatos elencados nos autos. 

O que se destaca aqui 6 a capacidade legitima do índio no proceso, o que 

nos dá uma certa segurança e bem-estar. 

- 

237 Ana Valeria (Org.). A Defesa dos Direitos Indlgenas no JudiciBrlo - NDI. i a  ed. slo Paulo- 
Brasília: Instituto Socioambiental, 1995. 
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b) Professores Ticuna (Mais de 20.000 pessoas) 

Os ticuna localizam-se no Alto SolimUes, na Amazdnia fronteira entre Peru 

e Colombia. 

Este caso é por demais interessante, temos um Conselho dos índios 

Ticuna, este criou a OrganizaHo Geral dos P ~ o ~ ~ s s o ~ ~ s  Ticuna BilíngCies 

(OGPTB). 

OS ticuna tinham em mente quando criaram esta organizaç80, manter seu 

próprio controle sobre o pr-sso educacional e manter uma cultura bilingue do 

seu povo, claro que com oposição direta do governo. 

A primeira resistdncia foi da própria FUNAI, que chegou a considerar a 

organizaçllo indígena como uma afronta ao poder tutelar. Acompanhando 0s 

fatos, vimos que os Ticuna denunciaram em 1988, a morte de 14 índios Ticuna no 

massacre do Capacete. 

A atitude incontinenti do governo representado pela FUNAI? Acabou com a 

organizaç80, demitiu quatro dos principais líderes, todos professores bilinglles e 

funcion8rios de seus próprios quadros nas Escolas. 

Neste caso o NDI moveu uma a@o Declaratória de Nulidade de 

~dministrativo em nome dos quatros professores, perante a Justiça Federal em 

Brasilia. 

Nesta açáo tambbm pretendia-se a indenização contra a FUNAI pelos 

danos causados aos professores e reintegrh-10s nas respectivas funçães. 

O que entendeu o Juiz Federal? Que a compet8ncia para julgar tal aç8o 

era da ~ustiça do Trabalho. Na Justiça do Trabalho. a Ação iniciou 0s seus 

tramites nomais. Enquanto isso, houve mudança na direç8o da FUNAI. O novo 

presidente Sydney POSSU~~O nomeou 0 membro do MPF, Dr. Eughio AragBo 

como seu procurador geral e o caso teve novos rumos. 



Autorizado pelos índios, o NDI manteve conversas com a Procuradoria 

Jurídica do brgão, resultando disto tudo um entendimento para agilizarem-se 

volta dos professores aos cargos e mais, foram também indenizados. 

O acordo foi homologado pela Justiça do Trabalho e tudo voltou ao 

c) PanarB (I 35 pessoas) 

Localização: Regiao do vale do rio Peixoto de Azevedo e cabeceiras do rio 

Iriri, fronteira entre os Estados do Mato Grosso e Par& 

A questao aqui foi a transferencia deles pela FUNAI forçosamente para o 

interior do Parque Xingu, isto Ocorreu em 1973 devido a construção da rodovia 

Cuiabá/Santarém. 

Interessante 6 que o grupo indígena tentou voltar para o seu habitat original 

em 1991 e 1992, verificaram que boa parte da terra estava havia sido destruida, 

quer seja pelos garimpeiros, quer seja pela própria construção, n8o desanimaram, 

porque ainda restavam pedaços de terras tradicionais. 

procuraram o NDI em 1992 e ingressaram com uma ação no sentido de 

garantir-se a perrnanencia deles na sua prbpria terra. Em 1994, limparam o 

terreno para construção de uma aldeia e abertura de pista de pouso, uma parte 

da Comunidade fixou-se na Brea e 0s demais integrantes deverao retomar para 

Pelos exemplos acima descritos, concluímos que o indio, hoje, tem 

capacidade civil, legitimidade processual e todos 0s direitos pertinentes A pessoa 

OU se, se quiser, ser h~n~ano-  

Evidente que na0 Se quer com isto olvidar 0s graus civilizatórios, masmo 

porque, ate 0s nascidos nas cidades na0 tem de imediato capacidade de 

exercício de tais direitos. 

238 Ana Valéria (Org.). A De- dos Dimitos Indígenas no ~udici~rio. NDI, 10 ed., sao Paulo- 
Brasflia: Instituto sócio-ambiental, 1 995. 
239 NDI -Ana Valéria Araújo (Org.), OP. cit., pp. 286-287. 



4.4. SITUACAO ATUAL DO [NDIO 

Segundo dados do IBGE em o ano 2000, o Brasil tinha: 

700 mil índios, que representam 0,496 da populaç8o brasileira. 

Virando o milênio, a população indígena tem uma taxa de crescimento 

de 2,5%, superior B da média da população brasileira 

De acordo com a Funai há 587 áreas indígenas, que totalizam mais de 

100 milhões hectares - equivalentes a 12% do territbrio brasileiro. 

Dividem-se em aproximadamente 21 5 etnias (ver tabela abaixo) 

. Comunicam-se em 180 línguas e dialetos e esta0 presentes em quase 

todo o país, exceto no Distrito Federal, no Piaui e no Rio Grande do 

Norte. 

A maior concentração indígena está no Norte do país, sobretudo no 

Amazonas 17% do total, seguido de s80 Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Tambem no Amazonas, encontra-se a maior parcela de terras 

indígenas - 36%. 

AS etnias mais populosas são a ticuna, a guarani e a caingangue. 

0s  maiores problemas que OS povos indígenas enfrentam são as 

invasões e as tentativas de explora@o econbmica de suas terras por 

fazendeiros, posseiros, madeireiros e garímpeiros. . Doenças levadas pelo homem branco, algumas ate desconhecidas dos 

índios, além de destruir seu meio ambiente e suas tradições culturais. 

Desde de 1987. a Funai realiza frentes de contato com populaçao 

indigenas isoladas nos estados do Acre, do Amazonas, de Rond&nia, 

do Para, de Mato Grosso e de Goids. Em 2002 h& 45 notificações de 

grupos indígenas ainda 1180 'contatados pelo homem bram.  

identificam-se dois novos grupos (canoé e akuntsu) em Rond&nk e um 



ETNIAS 

Ticuna 
Guarani 
Caingangue 
Macuxi 
Terena 
Guajajara 
Xavante 
lanomani 
Patax6 
Potiguara 

Fonte: Funai 

(corubo) no Amazonas, dos quais nao se sabe o número de 

integrantes nem o 

POPULAÇAO APROXIMADA 

35 mil 
30 mil 
25 mil 
20 mil 
16 mil 
14 mil 
12 mil 
12 mil 
9.7 mil 
7.7 mil 

'40 Almanaque Abril Cultural. 2004. p. 112. 



Vimos que o Indio tem proteção plena, assegurada pela Constituição, o 

Cbdigo Civil deixou para leis especiais 9 questão, portanto, continua a capacidade 

do índio a ser escalonada, ou seja, a medida que v80 se adaptando civilizaç8o 

vão respondendo com maior amplitude às maléficas porventura encetadas 

contra o seu próximo. 

Demonstramos que a nossa legislação procura atender aos anseios dos 

indios, mas, pode melhorar e bastante. Falta colocar em pratica muitas 

disposições legais que OS protege, haja vista, a demarcação de terra que ainda 

falta muito por fazer, além de outras que ainda esmo apenas no papel. 

Acreditando na seriedade com que se busca uma solu@o para a quest8o 

indígena, colocou-se o Indio na ~0siçBo que ele verdadeiramente tem ao nascer, 

a de pessoa, e como tal, buscou-se, lhe dar todos OS direitos e prerrogativas que 

usufruem o brasileiro. 

Sobre os índios que conthuam a viver nas suas terras, com suas prbprias 

uConstituiçbes" estes com certeza na0 deveriam ser molestados, na0 se quer 

dizer com isto que o Estado deve olvidslos, ao contrbrio deve prote~&s, 

mesmo porque sao brasileiros natos, mas, prote@o não significa vioIaH0 do 

habitat. 

E aqueles que já esta0 inseridos na sociedade vivendo e assumindo 

n8o há maiores problemas, esta0 sob os ergdstulos dos 

dispositivos encontrados, tanto na Constitui@o, quanto nas Leis Especiais, des 

que o Código Civil remete-os a elas, estes sim, com capacidade plena, 

sem diferença alguma do homem chamado civilizado. 

Assim que, se praticam atas ilícitos responderiio de igual modo e na 

mesma proporHo sem distinflo de esp4ciealguma. 

Quando estudamos a que9180 indígena, tomamos conhecimento de que o 

índio hoje esta reduzido, pouquissimos Sao 0s que guardam as características 

originais, portanto, há uma necessidade Premente da busca de sua identidade. 



Fica evidente a preocupação quando se ler a história dos indios, chega-se 

B triste constatação de que, dos aproximadamente cinco 5 milhões de índios 

existentes quando da descoberta ou invasao do Brasil, temos hoje, apenas, para 

sermos bondosos, uns 250.000 (duzentos e cinquenta mil). 

O que podemos afirmar é que o indio tem condiçbes de aprender e 

desenvolver toda uma cultura, tal como o branco. Seria o caso de deixh-10s 

aprender com aqueles que já sao afeitos B sociedade, tomando-se aqui o 

exemplo dos professores Ticunas. 

Dar-se-ia ao índio o direito de ter plena liberdade para elaborar suas leis e 

o Estado proveria todos os meios necessários para que não fosse tolhido neste 

afã. Permitindo isto, estariamos então verdadeiramente contribuindo para o bem 

estar social do povo indígena, talvez seja esta uma solução temerosa, mas, 

parece-nos B forma ideal para fazer-se justiça. 

Desta maneira, entendemos que, compete ao Estado prover ao indio, na0 

s6 a proteção do seu habitat, mas, mais do que isto, fazer cumprir a lei, para que 

o índio nao tenha a preocupaçao de dormir hoje em um local e acordar em outro 

amanha, devido B mudança abrupta Por parte dos que detdm o poder agindo de 

forma claramente inconstitucional. 

Outrossim, que ao índio na0 seja tirado o desenvolvimento de sua pr6pria 

cultura, sabemos que eles na0 conseguem se adaptar facilmente aos costumes 

do homem branco, tanto isto 6 verdade, que nossa legislapo luta de antanho 

para C&, de prover-lhes a mesma atrav6s de incentivo. 

N ~ O  temos como fugir de uma realidade que quer nos parecer 16gim, 0s 

[ndios que jh s8o aculturados podem facilmente ensinar aos seus compatriotas, 

exatamente como fazemos na nossa sociedade, ensinar-lhes tanto os costumes 

quanto a própria educaçao. 

Também nos filiamos à idéia de que pode 0 índio ter suas pr6prias leis, e 

v&-las nesta altura, na0 só as. leis consuetudin&rias, mas escrhs, 

que eles tem condiçbes para tanto. A dificuldade seria a convivhcia num mesmo 

território de leis diferentes, como se fora uma confederaç80, ou seja, 

independencia de um POVO em relaç8o a outro, 0 que 6 inadmissível pela nossa 

Carta Maior. 



Ao índio, portanto está assegurada a capacidade plena, a capacidade 

processual a dignidade da pessoa humana, tal como tem todos os brasileiros. 

Tratou-se da responsabilidade porque para todo o direito requer-se obrigaçUes, 

logo, o índio responderá tamb6m por todos os atos violadores do direito pdtrio que 

praticar, sendo exatamente este o escopo do trabalho ora apresentado. 

Tanto se discutiu sobre o racismo na Africa do Sul em Durban, chegou-se a 

procrastinar o t6rmino porque na0 se chegava a um denominador comum sobre o 

problema. Dos 173 países que participavam, duas delegaçóes deixaram o local, 

no final, apenas 99 delegaçtbs se achavam presentes, porque as questões eram 

por demais complexas. 

A reunião que teve início no dia 31 de Agosto de 2001 terminou em 08 de 

Setembro, isto tudo porque estava em jogo o reconhecimento de diversos abusos 

dos poderosos cometidos contra os chamados fracos, n8o h& como negar que o 

problema tem múltiplas facetas. AO longo dos debates foram ventiladas diversas 

hip6teses para reparação dos que sofreram nas maos dos mandantes. 0 índio 

estava M, com ele os escravos, OS que foram colonizados etc. Buscou-se trazer g 

tona os erros do passado demonstrando "arrependimento", restando, portanto, 

na0 repetimos estes erros para que possamos dormir em verdadeira paz. 
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ANEXO 

Lista da legislação indígena. 

ProvisPo de 1.605. ~eteninava que em nenhum caso aa 

pudesse cativar o gentio. 

e Lei de 30-07-1.609 Repetiu as mesmas disposiçõas da 

Provisão de 1.605 de uma forma mais completa e explícita. 

e Alvará de l0 de Abril de 1680 declarava os indios do G~.B-P~& 

e Maranhgo donos da terra. 

e Lei de 02-09-1.684. Aparentemente promulgada para 

restabelecer as administrações particulares dos indios, na verdade escravizou-os 

mais ainda. 

Carta R6gia de 12-03-1691 Ordena o rei como devem se 

proceder com as terras ocupadas pelos indios, fala a Carta em tomar as terras 

dos indios em favor dos fazendeiros. 

e Carta Régia de 1718 Nela o rei declarava que os indios eram 

livres e que não poderiam ser obrigados a sairem de suas terras. 

e 20-12-1.741. Bula do papa Benedito XIV. Proibe 

terminantemente, sob pena de excomunhiio 'Yatae sentenciae", que qualquer 

pessoa secular ou eclesiástica, possuísse Como escravos indios e os reduzisse a 

cativeiro por qualquer 

e Lei de 06-07 de 1755 Ratifica O Alvará de l0 de Abril de 1680, 

esta lei foi escrita inspirada na bula do Papa Benedito XIV, de 20-1 2-1741 

Alvará de 08-05-1 758 estendeu a disposiç80 do AlvarB de 1680 

a todos os índios brasileiros 

Cartas Regias de 1808 Nela declarava-se guerra aos índios 

das provlncias de SBo Paulo e Minas Gerais e autorizava a setvidilo por 15 anos 

aos prisioneiros. 

"' Orlaindo Soares. Comentârlos Constituf~go da República Federativa do Brtwil, gm ed., ~ i o  
de Janeiro: Forense, 1998, P. 741. 



Lei de 03-11-1830 da provlncia de SBo Paulo Revogava a 

Ordem Régia de 1808 e liberava a servidão de 15 anos por ela imposta. 

Lei de 27-10-1831 Exonera todos os Indios que se 

encontravam em servida0 A bpoca. 

• Decreto n. 426 de 24-07-1845 - Relação Indio-Estado - 
missdes de catequese e civilização dos Indios. O Estado entrega à Igreja grande 

parte da responsabilidade catecúmeno dos indios. 

Lei n. 601 de 18-09-1850 - Revogou a legislação portuguesa e 

estabeleceu o conceito de: terras devolutas, registro de imóveis e reservas 

indígenas.242 

Decreto n. 1.318 de 30-01-1854 Este Decreto dizia no seu 

artigo 24 que estariam sujeitos a legitimação a posse que estivessem em poder 

do primeiro ocupante, e o título era somente sua o c ~ ~ a ç d o . ~ ~ ~  

De ver-se que o título que legitimava a posse do fndio era a 

apropriação congénita, logo não se tratava de ocupação. Estava e continua 

valendo o indigenato. Tambem regulou a Lei n. 601, de 1850 estabelecendo zona 

de fronteira de dez léguas onde se estabeleceriam militares e particulares, para 

povoá-las, com concessáo do governo imperial. 

CFJ1891 Ao dizer que as terras devolutas pertenciam a União 

no seu artigo 64, atingia frontalmente os direitos dos índios, des que, sequer 

menciona-os. 

Lei de 1906 autoriza a criação de um serviço público federal 

com vistas aos Indios. 

Decreto n. 8.072 de 26-06-1910 cria o SPI - Serviço de 

Proteçao aos "indios tendo como escopo pnmacial a vis80 de Jose Bonifdcio: 

justiça e brandura, no entanto a pamr de 1950 começa o seu decllnio, por 

corrupção administrativa, vindo a ser extinto em o ano de 1067 em plena ditadura 

militar. 

Decreto n. 9.214 de 15-12-1 91 1. Reforça a idéia de proteção 

às terras indígenas. 

"' Carlos Frederico Mar& de Souza Filho. Op. cit., p. 88. 
243 Fernando da Costa Tourinho Neto. Op. cit., p. 14. 



Decreto do Estado da Bahia de 09-03-1926. O governo resolve 
reservar para posterior entendimento com o governo federal terras onde estavam 

a maior quantidade de indios em estado silvicola. 

Lei do Estado da Bahia n. 1.916 de 09-08-1 926 

O govemo reserva 50 iéguas de terras em florestes geram e 
acatingadas destinadas BwnservaçBo das essenciais florestas naturaes 
e a goro dos Indios Tupynambás e PaCach6s ou outros ali habitantes. 

• Decreto Legislativo n. 5.484 de 27-06-1 928. Embora trouxesse 

alguns defeitos, tais como: a classificaçiio dos índios e a proximidade com o 

Estado, tamb8m notou-se um desprezo pelas diferenças de cada povo, foi um 

avanço para o índios. 

Decreto n. 736 de 06-04-1936 Reprova o tratarem as terras dos 

índios como sendo terras devolutas. 

• Decreto Lei n. 7.724 de 10.07-1945 Submete ao regime de 

aforamento as terras devolutas na faixa de 66 quildmetros, ao longo da fronteira. 

Lei n. 2.597 de 1955 - A atual Constitui@o manteve, no 

parhgrafo 20 do art. 20, os limites fixados para a faixa de fronteira, previstos nesta 

Lei e reiterados pela Lei n. 6.634179, dispondo que a faixa de af6 cento e 
cinquenta q~il6metms de largura 6 considemda fundamental para a defesa do 

tenifório nacional. 245 

Decreto Legislativo n. 20 de 30-04-1 965 

Decreto n. 58.824 de 14-07-1966. Tanto o Decreto Legislativo 

de 1965 quanto este foram inspirado na ConvençBo n. 107 da OIT sobre 

populaçbes Indígenas e Tríbais firmada em Genebra em 1957, que firmava a 

responsabilidade dos Estados em proteger as populações tribais e semitribajs 

através de programas coordenados e sistem6ticos. Ex. permitir a tais populaçbes 

que se beneficiem em pB de igualdade com OS demais elementos da napo; 

promoHo do desenvolvimento social, econ~mico e cultural, e t ~ . * ~  

1967 Extingo do SPI por corrupçi30 administrativa, nesta 

Ocasião estava-se sob o regime militar. 

244 Femando da Costa Tourinho Neto. OS Direito8 Indígenas e a Constituiçiio. Ano Internacional 
do Indio. Porto Alegre: NDI Editor Srgio Antonio Fabris, 1993, p. 31. 
245 A~rbJio Virgllio Veiga Rios. Os Direito8 Indígenas e a ConStit~iÇã0. Porto Alegre: NDI Editor 
Sergio Antonio Fabris, 1993, P. 55- 
248 Roberto A. O. Santos In. Os Indí~enas e a Comthuiflo, Porto Alegre: NDII Sergio Fabris, 
1993, p. 164. 



• Lei n. 5.371 de 05-12-1967 Cria a FUNAI. Lei que visa a 
proteção do índio. 

• Lei n. 68.377 de 19-03-1971 Esta lei dá competgncia de 

iniciativa à proteção dos índios. 

• Lei n. 6.001 de 19-12-1973 Cria o Estatuto do índio. Lei 

ordinária com o objetivo precípuo de regulamentar a situação jurídica dos Indios e 

das comunidades indígenas. 

Decreto n. 76.999, de 08-01-1976. DemarcaHo de terras, 

nomeados um antropólogo e um engenheiro para este fim. 

Lei 6.634 de 1979 Reitera a Lei 2.597 de 1955 

• Decreto n. 88.118, de 23-02-1983. N%o foi muito feliz tal 

Decreto, pois, dificultou os trabalhos de demarcação de terras, uma equipe 

técnica faria a demarcação. 

• Decreto n. 94.945, de 23-09-1987. Cria diferenças entre terras 

indigenas situadas na faixa de fronteira, agregando conceitos totalmente 

impertinentes e distantes do parametro constitucional ent8o vigente. '" Mais 

complicaçóes burocráticas nas demarcapes de terras. 

• 1991 - Projeto de Lei do Executivo n. 2.160 Dispõe sobre o 

Estatuto do Indio. 

• 1991 - Projeto de Lei n. 2.057 dos deputados: Aloisio 

Mercadante, FBbio Feldmann, JosB Carlos Sabdia, Nelson Jobim e Sidney de 

Miguel no artigo 20 é tratado o Estatuto das Sociedades ~ndigenas.'~ 

• Decreto n. 1.77511 996. Modifica os problemas administrativos e 

jurídicos para a regularizaçao das hreas indígenas, ao mesmo tempo em que 

oferece credibilidade a esses processos, abre a possibilidade de contestaç8o à 

demarcação das terras. 249 

• Lei 9394, de 20-12-1996 No seu Título VI11 artigos 78 e 79. 

Trata da educação indigena. 

• Lei n. 1 0.267/2001 Altera dispositivos das leis: 4.947186; 

5.868/72; 6.015173; 6.739179; 9.393196. Trata esta lei do Direito Agrdrio, Cadastro 

Rural, Ragistro Público, Registro de Imóveis, Matrícula, TributaçBo Im6vel Rural. 

247 

248 
Carios Frederico Mar& de Souza Filho. Op. cit., p. 151. 

249 
Femando da Costa Tourinho Neto. Op. cit.. pp. 21-22. 
Almanaque Abril, São Paulo: Abril. 2001. p. 120. 
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