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APRESENTAÇÃO

A presente obra é resultado das duas primeiras fases do projeto 
de pesquisa intitulado Direito ao Etnodesenvolvimento e Políticas Pú-
blicas para os Povos e Comunidades Tradicionais do Cerrado Goiano, 
financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás. 
Trata-se de uma coletânea dos atos normativos nacionais e internacio-
nais, constitucionais, supra e infraconstitucionais que regulamentam as 
relações do Estado Brasileiro com os povos e comunidades tradicionais – 
PCT´s. O conjunto de atos jurídicos presentes nesta obra foram reunidos, 
sistematizados e organizados para contemplar toda a legislação afeta aos 
povos e comunidades tradicionais, ainda que, o tema esteja presente em 
pequenos trechos. Essa coletânea não esgota a existência de atos publi-
cados que tratam sobre o tema, mas os organizadores elegeram de forma 
mais abrangente possível aqueles que estão em vigor e nos quais a pesqui-
sa sobre etnodesenvolvimento encontra amparo legal.

Através da presente coletânea espera-se que estudantes e pesqui-
sadores tenham à sua disposição o máximo de documentos legais possí-
veis que tratam sobre os PCT´s, e para colaborar com o conhecimento 
prévio do conteúdo de cada uma delas, elaborou-se um trabalho de breve 
análise, evidenciando através dos textos introdutórios e sintéticos, como 
esses instrumentos legais em vigência se propõe a tutelar o direito ao et-
nodesenvolvimento a esses povos que são culturalmente diferenciados e 
representantes das muitas territorialidades existentes no Brasil.

A pesquisa toma por problema central quais os pressupostos, os 
mecanismos e políticas públicas para a concreção de um direito ao et-
nodesenvolvimento dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado 
Goiano, direito garantido em documentos internacionais e internalizado 
no Brasil. Centra-se em discutir a apropriação e o uso dos bens natu-
rais e culturais no cerrado goiano, dimensionando o papel do Estado, 
da Constituição Federal e Estadual, da legislação e das políticas públicas 
na garantia ou negação do direito ao etnodesenvolvimento aos povos e 
comunidades tradicionais do Estado de Goiás.

O grupo de pesquisa constitui-se da interação de pesquisadores e 
alunos de diversas instituições, reconhecidas em suas áreas de pesquisas, e 
com linhas de pesquisas direcionadas para uma perspectiva socioambien-
tal, nucleado no projeto de produtividade em pesquisa da coordenadora 
Dra. Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega, sobre direito ao etnodesenvol-



vimento e vinculado aos grupos de pesquisas “Direito para o desenvolvi-
mento cultural e econômico das coletividades e comunidades tradicionais.” 
e “Políticas Públicas e Programas Sociais”, coordenado por Neide Apare-
cida de Souza Lehfeld, opera em colaboração com o grupo de pesquisa 
Meio Ambiente: Sociedades Tradicionais e Sociedade Hegemônica, liga-
do ao Programa de Pós- Graduação em Direito da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PPGD-PUCPR), com reconhecida atuação em nível 
nacional e internacional na pesquisa dos direitos socioambientais, em um 
contexto de extrema urgência e relevância que é a interlocução do Direito 
Ambiental e dos Direitos Humanos, na sua esfera coletiva, no que refere-se 
aos direitos dos povos e comunidades tradicionais.

Igualmente, o grupo atua em parceria com o Programa de Pós-
-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (PPG-
DA - UFG), reconhecido o único programa de pós-graduação do país 
que investiga a questão agrária e ambiental, tendo em uma de suas linhas 
de pesquisa a abordagem das territorialidades e do desenvolvimento, im-
primindo uma leitura socioambiental das questões que investiga, sob um 
enfoque multidisciplinar.

O Brasil é detentor de rica sociobiodiversidade, com territórios 
em que povos integrados à natureza resistem aos avanços de um siste-
ma desenvolvimentista-utilitarista fundado na “assimilação” das gentes 
portadoras de identidade coletiva e na expulsão de seus territórios e na 
transformação da natureza em mercadoria. Assim, o país é palco de lutas, 
resistências e re-existências ante ao avanço de forças econômicas basea-
das num modelo agrícola excludente que nega os multiculturalismos as 
possibilidades de convivência de modelos econômicos diversificados e 
legítimos, e baseia seu modelo econômico no desenvolvimento merca-
dológico exclusivo, vislumbrando apenas a viabilidade de produção de 
rendas e divisas, invisibilizando os povos e comunidades tradicionais.

A definição para Povos e Comunidades Tradicionais adotada, 
parte da definição dada pelo Decreto 6.040 de 07/02/2007:

...grupos culturalmente diferenciados e que, se reconhecem como 
tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocu-
pam e usam territórios e recursos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações, e práticas gerados e trans-
mitidos pela tradição” (BRASIL, 2007).



No Brasil há diversas denominações para comunidades tradicio-
nais. O artigo 4°, § 2°, do Decreto 8.750, de 9 de maio de 2016, que institui 
o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, elenca um 
rol exemplificativo:

I - povos indígenas; II - comunidades quilombolas; III - povos e 
comunidades de terreiro/povos e comunidades de matriz africana; 
IV - povos ciganos; V - pescadores artesanais; VI - extrativistas; 
VII - extrativistas costeiros e marinhos; VIII - caiçaras; IX - faxina-
lenses; X - benzedeiros; XI - ilhéus; XII - raizeiros; XIII - geraizei-
ros; XIV - caatingueiros; XV - vazanteiros; XVI - veredeiros; XVII 
- apanhadores de flores sempre vivas; XVIII - pantaneiros; XIX - 
morroquianos; XX - povo pomerano; XXI - catadores de mangaba; 
XXII - quebradeiras de coco babaçu; XXIII - retireiros do Araguaia; 
XXIV - comunidades de fundos e fechos de pasto; XXV - ribeiri-
nhos; XXVI - cipozeiros; XXVII - andirobeiros; XXVIII - caboclos; 
e XXIX - juventude de povos e comunidades tradicionais.

Em Goiás, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento So-
cial de Goiás - SEDS, as principais comunidades tradicionais existentes 
são representadas pelos indígenas, as comunidades quilombolas, os po-
vos de terreiro, agricultores familiares, extrativistas, ribeirinhos, cata-
dores de mangaba, ciganos e tantos outros que desenvolvem atividades 
como extrativismo, artesanato e agricultura familiar.

A concepção de etnodesenvolvimento adotada para a pesquisa é 
a inicial reflexão sobre o tema do antropólogo mexicano Guillermo Bon-
fil Batalla. O autor, apresentou sob o título El etnodesarollo : sus premissas 
jurídicas, políticas y de organización, um estudo sobre o assunto, em re-
união promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e a Cultura, ressaltando a necessidade de pensar o etnodesenvol-
vimento como modelo autêntico baseado no respeito às culturas, como 
“consolidação e ampliação dos âmbitos de cultura própria mediante o 
fortalecimento da capacidade autônoma de decisão de uma sociedade 
culturalmente diferenciada para guiar seu próprio desenvolvimento e o 
exercício da autodeterminação...”(BATALLA 1982, p.33).

Historicamente, o tema de etnodesenvolvimento surge no Mé-
xico, no século XX, da constatação de genocídios oriundos de conflitos 
ecológicos distributivos, ocasionados a partir da realização de obras, em-
preendimentos e ações fundadas em políticas desenvolvimentistas, que 
consideravam os povos tradicionais como entraves ao desenvolvimento, 



perpetuando o ideário colonizador que desconsiderou as minorias étni-
cas, subjetividades e territorialidades, vislumbrando possibilidades de 
políticas públicas para fortalecer culturas e comunidades locais sucum-
bentes. A expressão “etnodesenvolvimento” inicialmente foi usada restri-
tamente às populações indígenas. Contudo, hoje, abarca um público mais 
abrangente e, também, aplicam-se às demais comunidades tradicionais.

Segundo Batalla (1995, p.135), projetos de etnodesenvolvimento 
ampliam e consolidam âmbitos da cultura própria pelo incremento da 
capacidade de decisão do próprio grupo social. Isso empodera os povos 
e tem implicações de resistência à imposição e ao subjugo econômico do 
capitalismo, do enfrentamento dos grandes projetos desenvolvimentistas, 
sobretudo, porque as decisões comunitárias se dão não só sobre os seus 
próprios recursos, mas, também sobre os recursos alheios apropriados 
pela cultura tradicional. Há uma redução dos componentes alienados e 
impostos dentro da totalidade cultural do grupo.

O etnodesenvolvimento apresenta-se como via alternativa à re-
lação de dominação colonial que não se desfez nos Estados nacionais 
latino-americanos, configurando-se como um direito das sociedades cul-
turalmente diferenciadas e um dever dos Estados nacionais e, não ne-
cessariamente diz respeito ou hipervaloriza o aspecto econômico, como 
pressuposto essencial e indispensável para uma vida digna, plena e fe-
liz. Nesse sentido, é importante desvincular o etnodesenvolvimento dos 
pressupostos meramente econômicos como parte do desenvolvimento 
dos povos e comunidades tradicionais, ampliando o reconhecimento da 
real capacidade social sobre seus recursos culturais (BATALLA, 1995). 
Ele funda-se na autodeterminação, na autogestão e na livre escolha dos 
modelos econômicos pelos povos tradicionais, direitos garantidos sobre-
tudo na Constituição Federal e na Convenção 169 da OIT.

A expressão “etnodesenvolvimento” é plurívoca, podendo signifi-
car num sentido o desenvolvimento econômico de um grupo étnico ou o 
desenvolvimento da “etnicidade” de um grupo social (STAVENHAGEN, 
1985). Nenhuma das acepções invalida ou exclui a outra. Respeitada toda 
a crítica que se faz a ideia conservadora de etnicidade e distinguindo-a da 
noção malfadada de raça, entende-se que ambos os conceitos implicam na 
relação direta entre o fortalecimento da “etnicidade” e o avanço no plano 
econômico e que, o contrário, ou seja, o enfraquecimento implica em mar-
ginalização social. A destruição das bases da “etnicidade” de um grupo por 
assimilação desenvolvimentista reinsere a hegemonia da modernização 
que destruiu intensamente a diversidade cultural (LITLE, 2002, p.40).



A proposta extrapola o assistencialismo básico, ou seja, não se 
propõe a atender os “grupos étnicos” (considerados num sentido am-
pliado de diversidade cultural) no plano estrito das necessidades básicas. 
Pretende-se alcançar modelos de vida e reivindicações políticas, desen-
volvendo-se no plano local onde tais sujeitos têm autogestão. O reco-
nhecimento da diversidade cultural e da autodeterminação dos povos é 
essencial ao etnodesenvolvimento, que devolve ao debate público, comu-
nitário e político a relação entre desenvolvimento econômico e preserva-
ção da sociodiversidade e o próprio projeto democrático do Estado. “No 
plano econômico, as práticas de etnodesenvolvimento tendem a ocupar 
o lugar de “alternativas” econômicas, particularmente onde a ideologia 
neoliberal é predominante.” (LITLE, 2002, p.40).

Neste sentido, essa coletânea se propõe a apresentar as prin-
cipais legislações e documentos nacionais e internacionais, de forma 
compilada e catalogada, que tratam sobre o reconhecimento dos direi-
tos dos povos e comunidades tradicionais, e que, direta ou indireta-
mente implementam processos de etnodesenvolvimento local, através 
de construções políticas de autonomia e fortalecimento cultural, políti-
co e social, elaboração de políticas públicas de integração nas estruturas 
da economia respeitados os princípios de autogestão e autodetermina-
ção e a valorização da sociobiodiversidade.

A coletânea se divide em três volumes. O primeiro volume apre-
senta as Convenções, Declarações, Acordos, Pactos e Protocolos interna-
cionais que contém assuntos relevantes para os direitos dos povos e co-
munidades tradicionais em geral, que reafirmam direitos fundamentais 
de caráter individual e coletivo dos quais o Brasil é signatário, tornando 
tais documentos de nível superior ao da legislação ordinária. Cada do-
cumento internacional é precedido de um sintético texto introdutório e 
analítico elaborado à luz da matriz teórica do etnodesenvolvimento.

O segundo volume compila a legislação nacional geral referente 
aos direitos dos povos e comunidades tradicionais, dividindo-se em duas 
partes, sendo que a primeira apresenta uma análise da desta legislação 
geral à luz da matriz teórica adotada na pesquisa, que dispõe sobre o pa-
trimônio cultural, meio ambiente, desenvolvimento, autodeterminação 
e autogestão dos povos e comunidades tradicionais; e a segunda parte 
faz a compilação dos dispositivos da Constituição Federal de 1988 que 
tratam dos direitos e garantias desses povos, leis, decretos, portarias e 
resoluções, E, para efeitos didáticos, a fim de melhor dividir a coletânea, 



o terceiro volume traz a compilação da legislação que trata dos direitos 
específicos das comunidades quilombolas e indígenas.

É conveniente salientar que a última revisão dos documentos e 
legislação nacional e internacional compilados e analisados na presente 
coletânea ocorreu no início do ano de 2022, e que após a publicação do 
material, poderá ocorrer revogações ou promulgações, posto que, a legis-
lação está em constante fluxo.
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SOBRE OS QUILOMBOS E 
A IDENTIFICAÇÃO DO DIREITO AO 
ETNODESENVOLVIMENTO NA 
LEGISLAÇÃO VIGENTE

Esse volume, o último da coletânea de legislação e documentos 
nacionais e internacionais referentes aos direitos dos povos e comuni-
dades tradicionais, reúne um conjunto de instrumentos legais referentes 
especificamente às comunidades quilombolas e indígenas. Para fins didá-
ticos, dividimos a obra em duas partes. Na primeira parte sistematizamos 
as leis, decretos e portarias referentes aos direitos quilombolas, e na se-
gunda parte tais instrumentos referentes aos povos indígenas.

Conhecer o aparato jurídico que trata sobre tais as comunidades 
quilombolas e jurídicas é de suma importância para estudantes, pesquisa-
dores e juristas que se debruçam a fazer estudos sobre a materialização do 
direito ao etnodesenvolvimento para esses povos, notadamente o amparo 
legal sobre as questões fundiárias para reconhecimento, regularização e 
demarcação de suas terras. Isto porque, o ponto central para tratar so-
bre PCT´s é o direito que possuem à autodeterminação, este aclamado 
em todos os documentos legais nacionais e internacionais. E, sobretudo, 
essa autodeterminação perpassa pela garantia territorial, a partir do qual 
outros direitos devem se consolidar com vistas ao ´desenvolvimento´ 
humano, através de políticas públicas específicas com implementação de 
programas para viabilização da vida socioeconômica das comunidades.

Seguindo o entendimento de Stavenhagen (1996), a materiali-
zação de modelos de etnodesenvolvimento devem incluir modelos que 
pensem o desenvolvimento a partir da satisfação das necessidades bá-
sicas das pessoas como prioridade em termos de tema ao invés de focar 
apenas no crescimento econômico, ou seja, priorizando o bem estar e 
a qualidade de vida das pessoas; foco na resolução dos problemas, das 
necessidades e das crises dos povos considerados os contextos e visões 
endógenas; e a valorização e utilização dos saberes tradicionais locais 
buscando soluções inovativas.

Nesse sentido, a apresentação dos instrumentos legais aqui sis-
tematizados, serve para a identificação de como o Estado Brasileiro trata 
sobre os direitos dessas comunidades tradicionais, e se tais instrumentos 
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trilham um caminho que os direcionem ao etnodesenvolvimento, este 
compreendido pela matriz teórica adotada, como um modelo autêntico 
de ´desenvolvimento´, como a “consolidação e ampliação dos âmbitos 
de cultura própria mediante o fortalecimento da capacidade autônoma 
de decisão de uma sociedade culturalmente diferenciada para guiar seu 
próprio desenvolvimento e o exercício da autodeterminação...”(BATAL-
LA 1982, p.33).

O foco central de qualquer programa ou atividade que vise o et-
nodesenvolvimento é o grupo étnico e suas necessidades econômicas e rei-
vindicações políticas, por isto, o principal nível a que se aplica é o local, o 
território, por ser o nível onde existem maiores oportunidades para que os 
grupos étnicos exerçam influência nas decisões e que afetam e por isso po-
dem promover mudanças nas suas práticas econômicas e sociais. Em suma, 
é a nível local que eles começam a construção de uma autogestão étnica.

E é o direito a essa autogestão étnica e seus desdobramentos que bus-
camos identificar nos instrumentos legais existentes no ordenamento jurídi-
co vigente, com base nas premissas conceituais de território que compreende 
os espaços-tempos vividos pelas comunidades tradicionais com todas as suas 
dimensões, diversidades e complexidades, onde os integrantes possuem por 
ele um sentimento de pertencimento, de ancestralidade, de valores intangí-
veis de se viver em relação com a terra, e local de compartilhamento.

Quando se analisa os territórios quilombolas, identificamos que 
eles vivenciam práticas que subvertem a lógica capitalista e mercantilista 
da propriedade. São povos que essencialmente tem uma ligação peculiar 
com a terra, possuem com ela uma relação visceral, e que não a tratam 
como se para ela existisse uma ´função social´. Não se trata de utilida-
de, ontologicamente a terra é um ente sagrado, que guarda simbolismos, 
é lugar de identidade (construção do ser), de autorreconhecimento, de 
manutenção da vida, de reprodução da cultura, de eternização das ances-
tralidades. São povos que observam a natureza como um meio de vida 
imediato e que representam uma sagrada reciprocidade, compreendendo 
que a natureza faz parte de seus corpos e que por isso com ela precisam 
permanecer em constante contato para subsistirem.

Em termos conceituais, normativamente falando, o Decreto 
4.887/2003 dispõe que:

“consideram-se remanescentes de quilombos, para fins deste 
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo os critérios de autoa-
tribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
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territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”

Em relação ao conceito de terras quilombolas, o Decreto 
4.887/2003 dispõe que “São terras ocupadas por remanescentes das co-
munidades dos quilombos, as utilizadas para a garantia de sua reprodu-
ção física, social, econômica e cultural.

A legislação existente no ordenamento jurídico vigente assegura 
vários direitos às comunidades quilombolas, dentre eles os procedimen-
tos para a regularização fundiária e acesso às políticas públicas imple-
mentadas pelos órgãos governamentais. Toda essa legislação foi cons-
tituída e balizada a partir do principal e primeiro dispositivo que trata 
sobre os direitos de tais comunidades, o artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, cujo comando determina que “Aos rema-
nescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade privada definitiva, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos”.

A Abolição da Escravidão não representou uma ação de transfor-
mação social para o (a) ex-escravo (a). O Estado se assegurou de substi-
tuir o trabalho escravo pelo trabalho livre, através da solução imigracio-
nista, como uma forma, não só de substituir a mão-de-obra, mas como 
uma forma de modernização através da política do branqueamento. Em 
termos práticos, ela não promoveu ações concretas de liberdade e igual-
dade para os (as) ex-escravos (as), já que estes sem meios de acessar le-
galmente a terra, face aos limites impostos pela Lei de Terras de 1850, 
permaneceram em uma situação de exploração em formas servis.

Os reflexos dessa ação nitidamente seletora e discriminatória no 
espaço agrário brasileiro são visíveis até os dias de hoje, em que identifi-
camos os espaços marginais que ocupam as populações negras dentro da 
estrutura agrária. O reconhecimento do direito dos quilombos enquanto 
organizações sociais particulares criadas a partir de uma resistência ao 
sistema escravagista só foi expresso 100 anos após a Abolição. A Cons-
tituição de 1988, no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias -ADCT, é um marco para o processo de luta desses povos, 
que ficaram sem legislação que tratasse sobre suas questões territoriais 
por séculos. Obviamente que, tal fato histórico também foi fruto de árdua 
luta, resistência negra e pressão de movimentos sociais.

Somente com a Constituição de 1988, no artigo 68 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias -ADCT, e os artigos 215 e 216, é que 
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os descendentes desses escravos aquilombados vão se ver contemplados 
com uma legislação que trate sobre suas questões territoriais e sua proteção 
enquanto povo culturalmente formador da história brasileira. É um marco 
para o processo de luta desses povos, que ficaram sem uma legislação ga-
rantidora de seus direitos por séculos. Obviamente que, tal fato histórico 
também foi fruto de árdua luta e pressão de movimentos sociais.

Embora o artigo 68 da ADCT determine que “aos remanescen-
tes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 
é reconhecida propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos” (BRASIL, 1988), o acesso à terra continua sendo um 
desafio enfrentado pelos quilombolas, que permanentemente se veem 
como protagonistas de conflitos que envolvem interesses hegemônicos. 
O direito dos quilombolas ao território é ameaçado constantemente pelos 
latifundiários – que se dizem donos das terras, pela mineração, por em-
preendimentos hidrelétricos, pelo próprio Estado nas áreas consideradas 
de segurança nacional etc.

Todos os instrumentos legais aqui sistematizados, e comentados, 
embora não mencionem diretamente o termo “etnodesenvolvimento” 
em seus campos textuais, com exceção do artigo 19, caput do Decreto 
4887/2003, referendam direitos que lhes são centrais. Até a década de 
1990 os projetos de etnodesenvolvimento se centravam em quatro pre-
missas básicas: o fortalecimento da cultura local, identidade como ine-
rentemente parte de um povo; a autodeterminação e territorialidade; e a 
autogestão. Com o passar dos anos novos elementos foram ampliados tais 
como: o interculturalismo, cogerenciamento e economia política; exequi-
bilidade do modelo de desenvolvimento desejado; geração de políticas 
públicas integradas e etc. (LIMA, 2014, p.38).

1.1 A REGULAMENTAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL  
 DE PROPRIEDADE DAS TERRAS OCUPADAS PELOS QUI 
 LOMBOLAS - DECRETO Nº 4.887/2003

A Assembleia Constituinte de 1987/1988 foi palco de intensas 
mobilizações e disputas que resultaram no reconhecimento de direitos 
identitários, culturais e territoriais aos povos originários e outros povos e 
comunidades tradicionais. Além da inclusão de um capítulo “dos índios”, 
reconhecendo sua “organização social [...] e os direitos originários sobre 
as terras que tradicionalmente ocupam”, foi incluído o artigo 68 no Ato 
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das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição de 
1988 (CF88), que reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas 
pelos remanescentes das comunidades de quilombos.

Embora inaugurasse um novo marco no que tange à garantia 
desses direitos, faltou à Constituição brasileira declarar expressamente a 
diversidade cultural e étnica da nação, não afirmando o Brasil como um 
país multiétnico e pluricultural. De forma que a fórmula adotada pela 
nossa Constituição ainda se distancia de um conceito de etnodesenvolvi-
mento que atenda à capacidade dos povos assimilados pelo projeto colo-
nial para construir seu futuro, a partir de sua experiência histórica e sua 
cultura, de acordo com seus próprios valores e aspirações.

Num quadro ainda de incertezas quanto à sua futura aplicação, 
quando a proposta original do artigo 68 do ADCT foi aprovada, sobrevi-
veu ao debate a forma de apropriação da terra - a propriedade - juntamente 
com o uso do termo “remanescentes de quilombos” que, por sua vez, per-
mitiu uma associação direta à descendência dos antigos quilombos histó-
ricos, levando a interpretações restritivas da política pública afirmativa de 
reparação à opressão histórica e atual sofrida pelo povo negro por meio da 
titulação definitiva da propriedade de seus territórios tradicionais.

Como resultado, temos o caráter conflituoso que ainda envolve 
o alcance dos direitos identitários, culturais e, sobretudo, territoriais das 
comunidades quilombolas, como resquício do paradigma assimilacionis-
ta, que a própria CF88 superou no capítulo destinado aos povos indíge-
nas, mas que desafortunadamente teria relegado à mera reminiscência 
e transitoriedade quanto à histórica luta quilombola. Seja pela posição 
topográfica do artigo na Constituição ou pela redação final do artigo 
destinado “aos remanescentes das comunidades” – invocando possíveis 
interpretações individualizadas – ao invés de contemplar as “comunida-
des remanescentes dos quilombos”, como parece mais coerente com o 
sentido hoje dado à norma.

De sorte que, apenas no ano de 1995, aconteceu a primeira titula-
ção, da Comunidade Quilombola Boa Vista, no município de Oriximiná, 
Pará. Enquanto a regulamentação do processo administrativo de reco-
nhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro da proprieda-
de prevista no artigo 68 do ADCT, surge apenas em 2001, mediante o De-
creto n. 3.912/2001, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

O sucinto decreto de 2001 delegava todas as competências acima 
citadas à Fundação Cultural Palmares (FCP), trazendo, ainda, a primeira ten-
tativa de formalizar um marco temporal da ocupação quilombola, ao prever 
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que eram consideradas partes do seu território apenas as áreas ocupadas pe-
las comunidades no período compreendido entre 1888 e 1988, ou seja, desde 
a assinatura da Lei Áurea até a promulgação da atual Constituição.

Tal entendimento, que exigia um tempo de posse quilombola se-
melhante a uma usucapião de cem anos, viria a ser superado pela edição 
do Decreto n. 4.887/2003, já no governo Lula (PT), designando ao Insti-
tuto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) o procedimento 
para a titulação dos territórios tradicionais.

A expedição da certificação de auto reconhecimento ficou a cargo 
da FCP, segundo a definição dos quilombos como “grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, do-
tados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralida-
de negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida” (art. 
2º, caput), cujas terras a ser tituladas seriam as “utilizadas para a garantia 
de sua reprodução física, social, econômica e cultural” (art. 2º, §2º).

O novo decreto se adequou aos termos da Convenção nº 169 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e 
Tribais, superando antigo conceito historicista e acatando a resseman-
tização do termo proposta pela Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA) que se referia aos quilombos como “grupos que desenvolveram 
práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 
vida característicos num determinado lugar”.

Nesse sentido, ainda prevê o decreto que, durante o processo de 
titulação, o Incra “garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da 
titulação das suas terras” (art. 15). Enquanto a FCP, após a expedição do 
título de propriedade “garantirá assistência jurídica, em todos os graus, 
aos remanescentes das comunidades dos quilombos para defesa da posse 
contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da 
área delimitada” (art. 16) e prestará assessoria à Defensoria Pública quan-
do esta representar em juízo os interesses das comunidades quilombolas 
(art. 16, parágrafo único).

No entanto, poucos meses após a edição do Decreto n. 4.887/2003, 
o então Partido da Frente Liberal (PFL), hoje Democratas (DEM), ingres-
sou com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 3239/2004, no 
Supremo Tribunal Federal (STF), questionando não somente a regula-
mentação do direito constitucional quilombola pela via de decreto e não 
de lei, mas justamente os critérios da autoatribuição identitária (art. 2º, 
§1º), a participação das comunidades na definição da extensão dos seus 
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territórios tradicionais (art. 2º, §§ 2º e 3º) e o uso da desapropriação para 
a titulação das terras tradicionais sobre as quais eventualmente incidam 
títulos de terceiros (art. 13).

A ação intentava fazer retornar à aplicação do marco temporal, 
de modo a negar o direito das comunidades às terras que não estivessem 
efetivamente ocupando em 5 de outubro de 1988, data de promulgação 
da atual Constituição. Para propor, ainda, a prova desta ocupação, por 
meio de conflito de fato ou demanda possessória ajuizada, para caracte-
rizar que a não ocupação quilombola haveria se dado por força de “reni-
tente esbulho” por terceiros.

O STF reconheceu, em 8 de fevereiro de 2018, que o artigo 68 
do ADCT assegura direito fundamental de grupo étnico-racial minoritá-
rio dotado de eficácia plena e aplicação imediata, produzindo seus efei-
tos independente do decreto, que apenas disciplinou o cumprimento da 
Constituição pelo Estado brasileiro. Com base na Convenção 169 da OIT, 
atestou como constitucionalmente legítimo o critério da autoatribuição 
e a garantia de participação na determinação da sua territorialidade es-
pecífica como corolário do devido processo legal, sendo constitucional a 
transferência da propriedade cujo título particular incida sobre terras de 
quilombos por procedimento regular de desapropriação.

Também, numa significativa vitória para as comunidades qui-
lombolas, a tese do marco temporal foi rejeitada por expressa maioria 
do tribunal, assim como os meios de prova quanto ao esbulho renitente, 
considerados prova difícil, impossível ou mesmo “diabólica” nos votos 
dos(as) Ministros(as).

Ainda assim, passados mais de trinta anos do reconhecimento 
constitucional da sua propriedade e declarada a constitucionalidade do 
decreto que a regulamenta, muitos ainda são os desafios para a satisfação 
da garantia à terra. Segundo o Incra, até janeiro de 2019, haviam sido 
tituladas 124 comunidades quilombolas, existindo hoje 1.715 procedi-
mentos de titulação em aberto, de um total de mais de 3447 comunidades 
já reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares1

Dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), na Base de Informações Geográficas e Estatísticas sobre os indí-
genas e quilombolas para enfrentamento à Covid-192 de 2020, o número 
é de 5.972 (IBGE, p. 17) em todo território nacional. Número que dialoga 

1 http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551. Acesso em 02/03/2022

2 https://mapasinterativos.ibge.gov.br/covid/indeg/. Acesso em 02/03/2022
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com as estimativas de organizações da sociedade civil quanto à existência 
de cerca de 6000 comunidades no país, calculando que, a seguir no ritmo 
atual de titulações, se levaria mais de 1000 anos para ser tituladas. Ao 
passo que lutam pela continuidade de sua existência, privadas de acesso à 
terra e água por invasores, já que não podem e não vão esperar em silên-
cio pela efetivação de seus direitos constitucionais.

1.2 POLÍTICAS PÚBLICAS JÁ IMPLEMENTADAS NO BRASIL  
 PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS IDENTIFICADAS  
 NA LEGISLAÇÃO VIGENTE

No Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (MDS), incorporado em 2019 pelo Ministério da Cidadania, pos-
sui uma secretaria responsável pela Segurança Alimentar, que é a SESAN3 
(Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), responsável 
por programas de apoio a produção e venda de alimentos pelos agriculto-
res familiares4 e consumos de alimentos saudáveis pela população.

No âmbito de comunidades quilombolas, existe o Programa Bra-
sil Quilombola criado em 2004 pelo Governo Federal e, no seu âmbi-
to a Agenda Social Quilombola instituída pelo Decreto 6261, de 20 de 
Novembro de 2007 que agrupa ações voltadas para 4 eixos5, sendo um 
deles a inclusão produtiva e desenvolvimento local. Neste âmbito, o MDS 
desenvolveu metas de atendimento aos quilombolas no PAA – Programa 
de Aquisição de Alimentos criado pelo Artigo 19 da Lei 10996 de 2003 e 
no Programa de Cisternas.

Outra política pública que alcança os povos e comunidades tra-
dicionais, através do Plano Brasil sem Miséria, é o PNATER (Política Na-
cional de Assistência Técnica e Extensão Rural) instituído pela Lei 12.188 

3 http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/seguranca-alimen-
tar-e-nutricional/sesan-institucional

4  Conforme a Lei 11.326 as comunidades quilombolas são consideradas agricultores 
familiares.

5  O Plano é base da Agenda Social Quilombola (Decreto 6261/2007), que agrupa as 
ações voltadas às comunidades em quatro eixos: Acesso à Terra, Infraestrutura e Qua-
lidade de Vida, Inclusão Produtiva e Desenvolvimento Local e Direitos e Cidadania. 
Fonte: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2018/julho/programa-bra-
sil-quilombola-promove-a-cidadania-das-comunidades-nobrasil#:~:text=O%20
Plano%20%C3%A9%20base%20da,Local%20e%20Direitos%20e%20Cidadania.
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de 11 de janeiro de 2010. No plano de inclusão produtiva também há o 
programa “Selo quilombos do Brasil”, lançado em 2009, que visa atribuir 
identidade cultural aos produtos de procedência quilombola a partir do 
resgate histórico dos modos de produção e da relação das comunidades 
com determinada atividade produtiva6.

Em 2007, também foi criada a Política Nacional de Desenvol-
vimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto 
6.040/2007) tendo como base a agroecologia, que prioriza o uso dos recur-
sos locais, com menor dependência de insumos externos, visando à susten-
tabilidade das atividades produtivas. E, por fim, existe o Programa Brasil 
Local, voltado especificamente para a geração de trabalho e renda por meio 
da economia solidária, atualmente sob o comando da Secretaria Nacional 
de Economia Solidária - SENAES. O programa fomenta a organização de 
empreendimentos geridos pelos próprios trabalhadores(as), facilitando o 
acesso a políticas públicas de incentivo, como capacitação, crédito comu-
nitário, equipamentos formalização e escoamento da produção. Os partici-
pantes são Grupos produtivos autogestionários, e prioriza empreendimen-
tos organizados por povos tradicionais, dentre outros.

A partir da legislação selecionada e sistematizada nessa coletâ-
nea, nota-se que as comunidades quilombolas já estão inseridos de um 
modo genérico em algumas políticas públicas governamentais, e em 
outras elas são os sujeitos principais, a exemplo da Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
De um modo geral, dentro de tais políticas apontadas, várias demandas 
podem ser abarcadas: dotação de infraestrutura; fomento e implantação 
de projetos de produção sustentável; assistência técnica rural e outros. 
No entanto, embora inseridas nas políticas públicas apontadas, percebe-
-se que as populações quilombolas encontram-se ainda em situação de 
“beneficiárias” de programas, projetos e planos governamentais enquan-
to espaços de ações mitigatórias voltados para populações “pobres”, “ca-
rentes”, de “baixa renda”, numa estratégia diferente da preconizada pelo 
Art. 68 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 
1988 (ADTC). Portanto, sob a perspectiva da matriz teórica adotada por 
esta pesquisa, conclui-se que há uma premente necessidade de re (for-

6  As Comunidades quilombolas, podem participar mediante apresentação de docu-
mentação exigida pela Portaria MDA nº 7/2012 para a utilização do selo de identi-
ficação da participação na Agricultura Familiar – SIPAF e de que sua comunidade 
está certificada como quilombola, em conformidade com a Portaria nº 98/2007, da 
Fundação Cultural Palmares – FCP
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mulação) de políticas públicas individualizadas pautadas no conceito de 
etnodesenvolvimento para garantia de um desenvolvimento fundado na 
autodeterminação, na autogestão, e na livre escolha dos modelos econô-
micos por estes povos, direitos estes garantidos na Constituição Federal e 
na Convenção 169 da OIT7.
BONFIL BATALLA, Guillermo.(1995) Etnodesarrollo: Sus Premisas Jurídicas, 
Políticas Y De Organización. In Obras Escogidas de Guillermo Bonfil Batalla. 
Tomo 2 (Pp. 464 – 480). México: Inah / Ini.
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gov.br/?page_id=37551. Acesso em 02/03/2022
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https://mapasinterativos.ibge.gov.br/covid/indeg/. Acesso em 02/03/2022

LIMA, I.B B. (Org.) Etnodesenvolvimento: Abordagens conceituais in: Etnode-
senvolvimento e Gestão Territorial: Comunidades Indígenas e Quilombolas. I 
ed. Curitiba, 2014. 234 p.

STAVENHAGEN, R. (1985). Etnodesenvolvimento: Uma Dimensão Ignorada 
No Pensamento Desenvolvimentista, Anuário Antropológico/84. Rio De Janeiro: 
Tempo Brasileiro, P.11-44.

7 Artigo 7o 1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias 
prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que 
ele afete as suas vidas, crenças, instituições e bem-estar espiritual, bem como as terras 
que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na medida do possível, o 
seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos 
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de 
desenvolvimento nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente
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A GESTÃO TERRITORIAL DOS POVOS  
INDÍGENAS COMO META GERAL DO  
ETNODESENVOLVIMENTO

A Constituição brasileira de 1988, ao romper com uma tradição 
integracionista e individualista, criou para os índios o direito de conti-
nuarem a existir como povos coletivos, e de poderem manter suas tradi-
ções e serem protagonistas do seu futuro.

E, para reconhecer os direitos dos povos indígenas habitantes de 
seu território, a CF/88 dedicou um capítulo completo ao reconhecimento 
desses povos. Além dos dispositivos constitucionais o Brasil dispõe do Esta-
tuto do Índio, lei de 1973 e que, não se valida por si só como um instrumen-
to de garantia e efetivação dos direitos preconizados constitucionalmente.

Ademais, no plano internacional, o Brasil ratificou vários docu-
mentos que tratam diretamente de questões afetas a esses povos, e que já 
foram apresentados no primeiro volume dessa coletânea. Destacam-se a 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas; a 
Declaração Americana sobre os Direitos dos Povos Indígenas; o Acordo 
Constitutivo do Fundo para Desenvolvimento dos Povos Indígenas da 
América Latina e do Caribe; a Convenção sobre a Diversidade Biológica; 
a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.

Na esfera nacional, esse último volume da Coletânea de Docu-
mentos e Legislação Nacional e Internacional sobre Povos e Comunida-
des Tradicionais, buscou reunir de maneira mais abrangente possível, 
mais normativas em relação aos direitos indígenas, cujas garantias en-
volvem a questão mais sensível e de maior dificuldade de satisfação ju-
risdicional, que é o direito ao território, para tanto apresenta decretos e 
portarias que tratam sobre a demarcação de suas terras; além de normas 
que tratam sobre a regulamentação de atividades de mineração, manejo 
florestal, exploração de recursos hídricos, proteção do meio ambiente e 
propriedade intelectual, voltadas para as populações indígenas.

A Constituição de 1988, ao tratar sobre os direitos dos índios 
no Capítulo III do Título VIII, reconheceu o direito originário sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam. Direito originário, explica Marés, 
“quer dizer que o direito dos índios é anterior ao próprio direito, à pró-
pria lei” (MARÉS, 2006, p.122).
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O artigo 231 da CF/88 situa as ´terras indígenas´, como aquelas 
ocupadas tradicionalmente pelos índios em caráter permanente, utiliza-
das para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação 
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e necessária à sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
Ainda de acordo com a Constituição, são terras de propriedade da União, 
sendo reconhecidos a eles a posse permanente e usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, rios, e lagos nelas existentes. Trata-se de um tipo espe-
cífico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se confunde 
com o conceito civilista de propriedade privada”, e embora essa posse seja 
reconhecida pela Constituição, por ser um bem da União, inalienável e 
indisponível com direitos imprescritíveis, há um procedimento adminis-
trativo adotado para sua demarcação que são regulamentadas pelo De-
creto 1775 de 01/1996.

Foram as demandas dos povos indígenas espalhados por todo o 
mundo, reivindicando direitos de igualdade, respeito, inclusão, cidada-
nia, e melhoria de qualidade de vida, que fizeram com que a causa deles 
ganhasse visibilidade e reconhecimento nos fóruns internacionais e nos 
Grupos de Trabalho sobre grupos étnicos indígenas das Nações Unidas 
(LITLE, 2002). No primeiro volume, a coletânea apresentou os documen-
tos internacionais que tratam sobre a temática. Nesse volume, conforme 
já mencionado, foram sistematizados os instrumentos jurídicos existen-
tes no ordenamento jurídico vigente, sendo que, alguns terão um espaço 
de reflexão à luz da matriz teórica do etnodesenvolvimento, avaliando se 
há um alinhamento das premissas para sua implementação e as garantias 
tuteladas no aparato jurídico.

Há marcos regulatórios significativos de inclusão, na legislação 
brasileira ao tratar sobre os grupos afrodescendentes e indígenas. Como 
divisor histórico regulatório e normativo para os povos indígenas foi ela-
borado o Estatuto do Índio, assim denominada a Lei 6001 de 19 de De-
zembro de 1973. Tal lei dispõe sobre as relações entre Estado, Sociedade e 
os povos indígenas. É ela quem regula a situação dos índios ou silvícolas, 
bem como das comunidades indígenas, e tem como objetivos promo-
ver a preservação cultural desses povos, bem como buscar a integração 
progressiva e de forma harmoniosa com a sociedade. Outro marco re-
gulatório foi a promulgação da Constituição de 1988 assegurando em 
vários trechos e em um capítulo específico os direitos conferidos a esse 
grupo étnico. Em 1996, foi promulgado o Decreto 1775 estabelecendo o 
procedimento administrativo das terras indígenas. Em Junho de 2012 foi 
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promulgado o Decreto 7747, estabelecendo as diretrizes da Política de 
Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas – o PNGATI, coor-
denado pela FUNAI.

Ressalta-se que, a criação de áreas específicas indígenas com de-
marcações, com legislação específica, políticas públicas a serem imple-
mentadas não significam que esses indivíduos estão tutelados no que 
tange ao direito ao etnodesenvolvimento. O modelo de etnodesenvolvi-
mento proposto pela pesquisa, direciona esforços para que esses grupos 
ganhem prioridades, benefícios e estruturas para além de práticas assis-
tencialistas. Busca estruturas e recursos financeiros e assistência técnica 
para que esses grupos se emancipem economicamente, se tornem auto-
produtivos, se tornem culturalmente fortalecidos, e cada vez mais orga-
nizados politicamente. Com a entrada em vigor do PNGATI, nota-se um 
avanço na realização desses avanços e benefícios, contudo, no modelo 
de etnodesenvolvimento defendido por Stavengahen (1985), as políticas 
públicas elaboradas devem ter como missão aprender e considerar os fa-
tores étnicos como primordiais.

O portal da FUNAI, ao tratar sobre o assunto aponta que

“O etnodesenvolvimento é o grande futuro para as Terras Indíge-
nas, pois possibilita aliar autonomia indígena, geração de renda e 
sustentabilidade a fim de levar dignidade a comunidades em todo 
o Brasil, que conta com cerca de 1 milhão de indígenas e mais de 
300 etnias espalhadas pelo território nacional....”

E ainda,

“As atividades produtivas desenvolvidas pelos próprios indígenas 
permitem às comunidades auferir renda e melhorar suas condi-
ções de vida, sem ser objeto de massa de manobra. Para isso, é 
fundamental ouvir o indígena, deixá-lo caminhar como ele dese-
ja, sem intermediários ou políticas públicas baseadas em posturas 
ideológicas e sempre com respeito aos usos, costumes, tradições e 
vontade de cada etnia”

Conforme Bonfil Batalla (1985), no contexto de América Latina, 
a ideia de etnodesenvolvimento está ligada às possiblidades de exercício 
da capacidade social que as comunidades indígenas na busca dos meios 
necessários para a construção de sua autonomia, autogestão e em harmo-
nia com sua história e com os recursos humanos, financeiros e naturais 
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disponíveis, sem abrir mão dos seus elementos culturais para as propo-
sições e execuções de projetos que valorizem os desejos da comunidade.

2.1 A DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS NO 
 DECRETO 1775 DE 08 DE JANEIRO DE 1996

O Decreto 1775 de 08 de janeiro de 1996 dispõe sobre o procedi-
mento administrativo de demarcação das terras indígenas. A demarcação 
nada mais é do que uma delimitação através de marcos físicos, separan-
do-os de outros proprietários de terra ou diferentes usos da terra. Essa 
é apenas a forma procedimental para que o Poder Público reconheça a 
incidência da organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, 
e os direitos originários dos povos indígenas (MARÉS, 1990, 11). Res-
salta-se que a demarcação é apenas um ato secundário, pois a existência 
por si só de uma ocupação tradicional já obriga a União a protegê-la. A 
importância da demarcação se perfaz na segurança física e jurídica que 
ela proporciona, o ato administrativo é um ato de reconhecimento tão 
somente. Os indígenas têm direito à sua terra independente de demarca-
ção, e deste exercício de direito à territorialidade, depende a reprodução 
social, cultural e econômica desses povos.

A crítica que se faz sobre esse decreto sob o ponto de vista da au-
tonomia territorial dos povos indígenas, é a possibilidade de contestação 
de todas as terras já demarcadas. Aas terras demarcadas podem sofrer 
interferência em sua área geográfica e limítrofe, e por essa razão, fica sus-
cetível à intervenção de outros grupos de interesse. Esse contraditório 
coloca as terras indígenas em uma situação fragilizada, volátil, dando a 
elas um caráter não perene, e sempre vulneráveis a uma redução de seus 
territórios. Por outro lado, as comunidades indígenas também podem ter 
seus territórios ampliados caso haja uma contestação por parte deles, ou 
por outras razões previstas no decreto.

Conforme já observado no artigo 231, cujo texto estabelece 
expressamente as diretrizes territoriais entre os direitos dedicados aos 
povos indígenas, a prerrogativa de uma gestão territorial feita por eles, 
sendo protagonistas da governança da ocupação e uso de suas terras e 
os recursos naturais ali existentes possui muitas limitações jurídicas, e 
por isto não pode ser considerada uma gestão territorial plena. O uso e 
exploração de suas terras são condicionadas por várias restrições legais. 
Um exemplo dessa limitação é a previsão do artigo 179 da CF/88 ao pre-
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ver que, embora caiba aos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas 
dos solos, dos rios e dos lagos existentes em suas terras, por outro lado, o 
aproveitamento energético, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais só 
podem ocorrer com a permissão do Congresso Nacional, assegurando-se 
às comunidades participarem dos resultados.

Em suma, as comunidades indígenas têm suas terras demarca-
das, reconhecidas, regularizadas, no entanto, essas terras são deles, mas 
são igualmente terras da União. Elas têm o direito de usufrutuo, mas pre-
cisam de permissão para usar em determinadas atividades.

Nota-se, portanto, que a demanda territorial é central para o 
exercício da autonomia dos povos indígenas, a qual abarca não apenas o 
controle dos seus recursos, mas toda a sua dimensão política, por isso, fa-
lar de gestão territorial/ambiental em etnoterritórios como quilombolas 
e terras indígenas.

Litlle (2006, 21), define gestão ambiental incluindo o controle po-
lítico e o manejo dos recursos naturais em um espaço geográfico, que é o 
território de um grupo social ou entidade política. Para o autor, a conjun-
ção das noções de gestão e de território produzem um conceito de gestão 
territorial, que se traduz em ações de gerenciamento ou administração des-
se território, que, além de implementar seus interesses sociais, econômicos 
e políticos, contém também uma preocupação com o manejo dos fluxos 
biofísicos desse território. Por sua vez, para realização dessa gestão terri-
torial, é necessário a utilização de instrumentos para se compatibilizar os 
interesses desses grupos e as intervenções humanas em determinada área.

Os caminhos para um etnodesenvolvimento a ser implementado 
em terras indígenas, requerem instrumentos primordiais para a gestão 
territorial. Para Litlle (2006, p. 36-47) existem algumas diretrizes consi-
deradas universais para a gestão territorial das terras indígenas, que se 
constituem como observações e normas de dimensões sociais, políticas e 
ambientais no ordenamento, ocupação e uso de tais terras. Entre as dire-
trizes estão: i) terras indígenas como unidades básicas de análise e atua-
ção, e que devem ser geridas segundo os interesses e finalidades dos pró-
prios grupos étnicos que ali habitam; ii) os indígenas são os atores sociais 
ativos e passivos da gestão territorial, enquanto ações de melhorias da 
qualidade de vida, e do próprio uso e ordenamento de suas terras, assim, 
essa gestão não deve ser somente ´para eles´, mas deve fazer parte da sua 
própria agência étnica, com sua livre e total participação; iii) autonomia 
territorial e etnodesenvolvimento como metas gerais da gestão das terras 
indígenas, consubstanciadas nos meios e mecanismos de controle que 
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eles tenham sobre as suas terras, bem como meios e canais para tomada 
de decisões de base participativa e a autonomia de exploração de todos os 
recursos naturais; iv) os processos de gestão territorial devem priorizar a 
sustentabilidade ambiental, econômica, social, política e cultural das ter-
ras indígenas, ou melhor dizendo, propõe uma etnogestão ambiental (o 
; v) a existência de programas de etnozoneamento e gestão territorial in-
seridos em processos socioambientais de longa duração; vi) políticas ter-
ritoriais e ambientais devem ser mais justas e devem ser os princípios de 
uma gestão territorial que busca o equilíbrio e a harmonia entre homem 
e natureza, e entre os povos; vii) os processos de gestão territorial devem 
obedecer o princípio da equidade no acesso e uso dos recursos naturais, 
viabilizando que todos os membros da comunidade possam se beneficiar 
de forma igualitária dos avanços obtidos pela gestão dessas terras, consi-
derando-se as necessidades e realidades de cada indivíduo ou cada grupo.

São muitos os desafios em termos de etnodesenvolvimento na 
perspectiva da gestão territorial, em função das complexidades das de-
marcações, que exigem longos procedimentos burocráticos, e outros 
fatores exógenos que dificultam uma harmônica gestão territorial. Um 
dos maiores desafios para o etnodesenvolvimento é o de conciliar, com-
patibilizar os desejos das comunidades indígenas de terem um estilo de 
vida que vislumbre o desenvolvimento humano, e ao mesmo tempo de 
preservação e fortalecimento das suas tradições e costumes.

O mundo tem caminhado para novos rumos, e tem ganhado no-
vas feições, as marcas da multiculturalidade e da diversidade cultural são 
expressivas e nos desafiam a capacidade de conviver com as diferenças 
e de trazer ´cultura´ para o paradigma do desenvolvimento, quando se 
pensa em PCT´s. Qualquer política que vise o desenvolvimento, dentro 
dessa política cultural, deve ser profundamente sensível à cultura e deve 
ser por ela inspirada. Deve-se promover a criatividade na política e na 
governança, na tecnologia, na indústria, nos negócios, na educação e no 
desenvolvimento social e comunitário, encontrando fatores de coesão 
para manter unidas as sociedades multiétnicas por meio de um melhor 
uso das realidades e oportunidades do pluralismo.
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2.2 A POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO TERRITORIAL E  
 AMBIENTAL DE TERRAS INDÍGENAS – PNGATI INSTITUÍ 
 DA PELO DECRETO 7747 DE 05 DE JUNHO DE 2012

O propósito dessa política está disposto no artigo 1º, qual seja, o de:

“garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o 
uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indí-
genas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a me-
lhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução 
física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, 
respeitando sua autonomia sociocultural, de acordo com os ter-
mos da legislação vigente”.

Um expressivo número de instrumentos de gestão territorial tem 
sido usado em terras indígenas, alguns seguidos do termo “etno”, como 
por exemplo: etnozoneamento, etnomapeamento, etnolevantamento, 
diagnóstico etnoambiental, levantamento etnoecológico e etc. Todos 
eles utilizados em terras indígenas da Amazônia pela FUNAI, IBAMA, 
Comissão Pró-Índio, Instituto Socioambiental, Fundo Nacional do Meio 
Ambiente e etc. (LIMA, 2014, p. 74). Para a gestão territorial de terras 
indígenas, existem duas agendas interrelacionadas, uma que defende os 
direitos étnicos e territoriais e a outra que se centra nas questões am-
bientais. Os instrumentos para uma gestão territorial incorporam as duas 
agendas. Com a promulgação do Decreto 7747, em 05 de junho de 2012, 
houve a propositura de duas ferramentas inovadoras para a gestão terri-
torial e ambiental de terras indígenas, através do PNGATI, o etnozonea-
mento e o etnomapeamento.

O Etnomapeamento é o mapeamento participativo das áreas de 
relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, 
com base nos conhecimentos e saberes indígenas; e o etnozoneamento é 
o instrumento de planejamento participativo que visa à categorização de 
áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva, desenvolvido a 
partir do etnomapeamento.

Para Litlle (2006, p.22), que já investigava ambas as ferramentas 
antes da promulgação do decreto, o etnozoneamento não é uma ferra-
menta advinda de demandas indígenas, que tem origem a partir de seus 
conhecimentos. Para o autor ela envolve zoneamento ambiental, configu-
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rada como uma ferramenta altamente técnica, de origem ocidental e que 
está sendo introduzida aos povos indígenas com o intuito de auxiliá-los 
nos seus processos de gestão ambiental. No Brasil, há significativas ini-
ciativas com relação a zoneamento, a exemplo do Programa Ecológico-
-Econômico, o ZEE, pertencente ao Governo Federal, estabelecido pelo 
Decreto 4297 de 2002 regulamenta o artigo 9º, inciso 54 da Lei 6938, de 
31 de agosto de 1981.

O artigo 3º do Decreto elenca quais são as diretrizes do PNGA-
TI, todas elas voltadas para ações de reconhecimento dos povos indígenas, 
fortalecimento da cultura, melhoria de vida, uso, proteção, conservação e 
preservação do meio ambiente onde eles vivem. Por sua vez o artigo 4º 
relaciona os sete eixos sob os quais se estruturam os objetivos específicos 
do programa. Destaca-se dentre eles o eixo 5 que diz respeito ao “Uso sus-
tentável de recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas”, e elenca 10 
ações a serem desenvolvidas nas terras indígenas em conjunto com práticas 
sustentáveis no que diz respeito aos recursos naturais nelas existentes.

Pensar a sustentabilidade indígena é um grande desafio, pois exi-
ge que vários componentes sejam estudados de forma inter-relacionada 
para se pensar em modelos de etnodesenvolvimento, vários elementos 
devem ser considerados: história, cultura, religião, economia, histórico 
de políticas públicas, além de aspectos tecnológicos e científicos.

Do arcabouço jurídico que trata sobre as populações indígenas, 
identifica-se que há políticas públicas específicas que contemplam aloca-
ção de recursos financeiros, humanos e tecnológicos visando a melhoria 
de vida e o bem-estar desses povos, como também existem programas as-
sistencialistas. De toda forma, o Brasil tem se destacado no que tange aos 
arranjos normativos e legislativos para propiciar a harmonia entre Estado, 
sociedade e os povos indígenas, enquanto povos culturalmente diferencia-
dos. Conclui-se, todavia que, na visão etnodesenvolvimentista, há que se 
avançar na melhoria das conquistas coletivas, por meio de processos parti-
cipativos em todas as tomadas de decisão que afetem suas vidas.
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LEIS E DECRETOS

LEI Nº 12.288, DE 20 DE JULHO DE 2010

Institui o Estatuto da Igualdade Racial; altera as Leis nos 7.716, de 
5 de janeiro de 1989, 9.029, de 13 de abril de 1995, 7.347, de 24 de 
julho de 1985, e 10.778, de 24 de novembro de 2003.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado 
a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, 
a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à 
discriminação e às demais formas de intolerância étnica

Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, 
restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem 
nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconheci-
mento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos huma-
nos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada;

II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferen-
ciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas 
pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem na-
cional ou étnica;

III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbi-
to da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os 
demais segmentos sociais;
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IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram 
pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam au-
todefinição análoga;

V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados 
pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais;

VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adota-
dos pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualda-
des raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades.

Art. 2o É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de 
oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente-
mente da etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, 
especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educa-
cionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores 
religiosos e culturais.

Art. 3o Além das normas constitucionais relativas aos princípios 
fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, 
econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como dire-
triz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, 
a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacio-
nal brasileira.

Art. 4o A participação da população negra, em condição de igual-
dade de oportunidade, na vida econômica, social, política e cultural do 
País será promovida, prioritariamente, por meio de:

I - inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico 
e social;

II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;

III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o 
adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decor-
rentes do preconceito e da discriminação étnica;

IV - promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate 
à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas mani-
festações individuais, institucionais e estruturais;
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V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e insti-
tucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas 
pública e privada;

VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da 
sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades 
e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementa-
ção de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso 
aos recursos públicos;

VII - implementação de programas de ação afirmativa destina-
dos ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, 
cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de 
comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à Justiça, 
e outros.

Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-
-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualda-
des sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas públi-
ca e privada, durante o processo de formação social do País.

Art. 5o Para a consecução dos objetivos desta Lei, é instituído o 
Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR), confor-
me estabelecido no Título III.
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TÍTULO II
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DO DIREITO À SAÚDE

Art. 6o O direito à saúde da população negra será garantido pelo 
poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas desti-
nadas à redução do risco de doenças e de outros agravos.

§ 1o O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) para promoção, proteção e recuperação da saúde da população ne-
gra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta.

§ 2o O poder público garantirá que o segmento da população negra 
vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação.

Art. 7o O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra 
constitui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, orga-
nizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas:

I - ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos 
movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instân-
cias de participação e controle social do SUS;

II - produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde 
da população negra;

III - desenvolvimento de processos de informação, comunica-
ção e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da 
população negra.

Art. 8o Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Inte-
gral da População Negra:

I - a promoção da saúde integral da população negra, priorizan-
do a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas 
instituições e serviços do SUS;

II - a melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS 
no que tange à coleta, ao processamento e à análise dos dados desagrega-
dos por cor, etnia e gênero;
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III - o fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo 
e saúde da população negra;

IV - a inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos pro-
cessos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde;

V - a inclusão da temática saúde da população negra nos pro-
cessos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o 
exercício da participação e controle social no SUS.

Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanes-
centes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a 
garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambien-
tais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na 
atenção integral à saúde.

CAPÍTULO II
DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO 

LAZER

Seção I
Disposições Gerais

Art. 9o A população negra tem direito a participar de atividades 
educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses 
e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua co-
munidade e da sociedade brasileira.

Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 9o, os governos fe-
deral, estaduais, distrital e municipais adotarão as seguintes providências:

I - promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da popu-
lação negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer;

II - apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para 
promoção social e cultural da população negra;

III - desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas 
escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça 
parte da cultura de toda a sociedade;

IV - implementação de políticas públicas para o fortalecimento 
da juventude negra brasileira.
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Seção II
Da Educação

Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da 
África e da história da população negra no Brasil, observado o disposto 
na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1o Os conteúdos referentes à história da população negra no 
Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatan-
do sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, 
político e cultural do País.

§ 2o O órgão competente do Poder Executivo fomentará a for-
mação inicial e continuada de professores e a elaboração de material di-
dático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.

§ 3o Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos res-
ponsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e re-
presentantes do movimento negro para debater com os estudantes suas 
vivências relativas ao tema em comemoração.

Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à 
pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a pro-
gramas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos 
quilombos e às questões pertinentes à população negra.

Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos compe-
tentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, 
sem prejuízo da legislação em vigor, a:

I - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, 
núcleos e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação 
que desenvolvam temáticas de interesse da população negra;

II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação 
de professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade ét-
nica e cultural da sociedade brasileira;

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados 
a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o prin-
cípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários;
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IV - estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabele-
cimentos de ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de 
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, 
para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerân-
cia e de respeito às diferenças étnicas.

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeduca-
cionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam 
atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, 
intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos.

Art. 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa.

Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos respon-
sáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompa-
nhará e avaliará os programas de que trata esta Seção.

Seção III
Da Cultura

Art. 17. O poder público garantirá o reconhecimento das so-
ciedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da 
população negra, com trajetória histórica comprovada, como patri-
mônio histórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e 216 da Consti-
tuição Federal.

Art. 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e 
manifestos religiosos, sob a proteção do Estado.

Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios 
detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tom-
bados nos termos do § 5o do art. 216 da Constituição Federal, receberá 
especial atenção do poder público.

Art. 19. O poder público incentivará a celebração das personali-
dades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de 
outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua come-
moração nas instituições de ensino públicas e privadas.

Art. 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da ca-
poeira, em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e 
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de formação da identidade cultural brasileira, nos termos do art. 216 da 
Constituição Federal.

Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos 
atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores 
tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais.

Seção IV
Do Esporte e Lazer

Art. 21. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra 
às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais.

Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação na-
cional, nos termos do art. 217 da Constituição Federal.

§ 1o A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as mo-
dalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança 
ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional.

§ 2o É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e 
privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente 
reconhecidos.

CAPÍTULO III
DO DIREITO À LIBERDADE DE CONSCIÊNCIA E DE CRENÇA E 

AO LIVRE EXERCÍCIO DOS CULTOS RELIGIOSOS

Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da 
lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.

Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre 
exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende:

I - a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à re-
ligiosidade e a fundação e manutenção, por iniciativa privada, de lugares 
reservados para tais fins;

II - a celebração de festividades e cerimônias de acordo com pre-
ceitos das respectivas religiões;
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III - a fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de insti-
tuições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas;

IV - a produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e 
materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respec-
tiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica;

V - a produção e a divulgação de publicações relacionadas ao 
exercício e à difusão das religiões de matriz africana;

VI - a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e 
jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas 
e sociais das respectivas religiões;

VII - o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para divul-
gação das respectivas religiões;

VIII - a comunicação ao Ministério Público para abertura de 
ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos 
meios de comunicação e em quaisquer outros locais.

Art. 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de 
religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras ins-
tituições de internação coletiva, inclusive àqueles submetidos a pena pri-
vativa de liberdade.

Art. 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o 
combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e à discri-
minação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de:

I - coibir a utilização dos meios de comunicação social para a 
difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa 
ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade 
de matrizes africanas;

II - inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e ou-
tros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora 
e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas;

III - assegurar a participação proporcional de representantes das 
religiões de matrizes africanas, ao lado da representação das demais reli-
giões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação 
vinculadas ao poder público.
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CAPÍTULO IV
DO ACESSO À TERRA E À MORADIA ADEQUADA

Seção I
Do Acesso à Terra

Art. 27. O poder público elaborará e implementará políticas 
públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às 
atividades produtivas no campo.

Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades 
produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá 
ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola.

Art. 29. Serão assegurados à população negra a assistência técni-
ca rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento 
da infraestrutura de logística para a comercialização da produção.

Art. 30. O poder público promoverá a educação e a orientação 
profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades 
negras rurais.

Art. 31. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defini-
tiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

Art. 32. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá 
políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentá-
vel dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando 
as tradições de proteção ambiental das comunidades.

Art. 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das 
comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tra-
tamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais 
de financiamento público, destinados à realização de suas atividades 
produtivas e de infraestrutura.

Art. 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos 
se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis 
para a promoção da igualdade étnica.

Seção II
Da Moradia
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Art. 35. O poder público garantirá a implementação de políticas 
públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra 
que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas subutilizadas, degradadas ou 
em processo de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e 
promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida.

Parágrafo único. O direito à moradia adequada, para os efeitos 
desta Lei, inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a 
garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários as-
sociados à função habitacional, bem como a assistência técnica e jurídica 
para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação 
em área urbana.

Art. 36. Os programas, projetos e outras ações governamentais 
realizadas no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 
(SNHIS), regulado pela Lei no 11.124, de 16 de junho de 2005, devem consi-
derar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos 
representativos da população negra na composição dos conselhos cons-
tituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Inte-
resse Social (FNHIS).

Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promove-
rão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos 
habitacionais.

CAPÍTULO V
DO TRABALHO

Art. 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão 
da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do 
poder público, observando-se:

I - o instituído neste Estatuto;

II - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Con-
venção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discri-
minação Racial, de 1965;
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III - os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Con-
venção no 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que trata da discriminação no emprego e na profissão;

IV - os demais compromissos formalmente assumidos pelo Bra-
sil perante a comunidade internacional.

Art. 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igual-
dade de oportunidades no mercado de trabalho para a população negra, 
inclusive mediante a implementação de medidas visando à promoção da 
igualdade nas contratações do setor público e o incentivo à adoção de 
medidas similares nas empresas e organizações privadas.

§ 1o A igualdade de oportunidades será lograda mediante a ado-
ção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de 
geração de renda voltados para a população negra.

§ 2o As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na 
esfera da administração pública far-se-ão por meio de normas estabelecidas 
ou a serem estabelecidas em legislação específica e em seus regulamentos.

§ 3o O poder público estimulará, por meio de incentivos, a ado-
ção de iguais medidas pelo setor privado.

§ 4o As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o prin-
cípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários.

§ 5o Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção, 
nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras.

§ 6o O poder público promoverá campanhas de sensibilização 
contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural.

§ 7o O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a es-
colaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contem 
com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização.

Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (Codefat) formulará políticas, programas e projetos voltados 
para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a 
destinação de recursos para seu financiamento.

Art. 41. As ações de emprego e renda, promovidas por meio de 
financiamento para constituição e ampliação de pequenas e médias em-
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presas e de programas de geração de renda, contemplarão o estímulo à 
promoção de empresários negros.

Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades vol-
tadas ao turismo étnico com enfoque nos locais, monumentos e cidades 
que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra.

Art. 42. O Poder Executivo federal poderá implementar critérios 
para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destina-
dos a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura 
da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observa-
dos os dados demográficos oficiais.

CAPÍTULO VI
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos de comunicação va-
lorizará a herança cultural e a participação da população negra na histó-
ria do País.

Art. 44. Na produção de filmes e programas destinados à vei-
culação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá 
ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, 
figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação 
de natureza política, ideológica, étnica ou artística.

Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica 
aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos étnicos 
determinados.

Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinadas 
à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas o 
disposto no art. 44.

Art. 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal 
direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista federais deverão incluir cláusulas de participação de 
artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quais-
quer outras peças de caráter publicitário.

§ 1o Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão, nas 
especificações para contratação de serviços de consultoria, conceituação, 
produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias, a obri-
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gatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pes-
soas relacionadas com o projeto ou serviço contratado.

§ 2o Entende-se por prática de iguais oportunidades de empre-
go o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de 
garantir a diversidade étnica, de sexo e de idade na equipe vinculada ao 
projeto ou serviço contratado.

§ 3o A autoridade contratante poderá, se considerar necessário 
para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerer au-
ditoria por órgão do poder público federal.

§ 4o A exigência disposta no caput não se aplica às produções publi-
citárias quando abordarem especificidades de grupos étnicos determinados.

TÍTULO III
DO SISTEMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RA-

CIAL (SINAPIR)

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igual-
dade Racial (SINAPIR) como forma de organização e de articulação vol-
tadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a 
superar as desigualdades étnicas existentes no País, prestados pelo poder 
público federal.

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão par-
ticipar do SINAPIR mediante adesão.

§ 2o O poder público federal incentivará a sociedade e a iniciativa 
privada a participar do SINAPIR.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 48. São objetivos do SINAPIR:

I - promover a igualdade étnica e o combate às desigualdades sociais 
resultantes do racismo, inclusive mediante adoção de ações afirmativas;
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II - formular políticas destinadas a combater os fatores de margi-
nalização e a promover a integração social da população negra;

III - descentralizar a implementação de ações afirmativas pelos 
governos estaduais, distrital e municipais;

IV - articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção 
da igualdade étnica;

V - garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para 
a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a se-
rem estabelecidas.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA

Art. 49. O Poder Executivo federal elaborará plano nacional de 
promoção da igualdade racial contendo as metas, princípios e diretrizes 
para a implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial (PNPIR).

§ 1o A elaboração, implementação, coordenação, avaliação e 
acompanhamento da PNPIR, bem como a organização, articulação e 
coordenação do SINAPIR, serão efetivados pelo órgão responsável pela 
política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional.

§ 2o É o Poder Executivo federal autorizado a instituir fórum in-
tergovernamental de promoção da igualdade étnica, a ser coordenado 
pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, 
com o objetivo de implementar estratégias que visem à incorporação da 
política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governa-
mentais de Estados e Municípios.

§ 3o As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção 
da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a 
participação da sociedade civil.

Art. 50. Os Poderes Executivos estaduais, distrital e municipais, 
no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir con-
selhos de promoção da igualdade étnica, de caráter permanente e con-
sultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e en-
tidades públicas e de organizações da sociedade civil representativas da 
população negra.



54

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse dos re-
cursos referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei aos Esta-
dos, Distrito Federal e Municípios que tenham criado conselhos de pro-
moção da igualdade étnica.

CAPÍTULO IV
DAS OUVIDORIAS PERMANENTES E DO ACESSO À JUSTIÇA E 

À SEGURANÇA

Art. 51. O poder público federal instituirá, na forma da lei e no 
âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes 
em Defesa da Igualdade Racial, para receber e encaminhar denúncias de 
preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a 
implementação de medidas para a promoção da igualdade.

Art. 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso 
aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Minis-
tério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a 
garantia do cumprimento de seus direitos.

Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras em 
situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica.

Art. 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violên-
cia policial incidente sobre a população negra.

Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocializa-
ção e proteção da juventude negra em conflito com a lei e exposta a expe-
riências de exclusão social.

Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discrimi-
nação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da 
população negra, observado, no que couber, o disposto na Lei no 7.716, 
de 5 de janeiro de 1989.

Art. 55. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de 
lesão aos interesses da população negra decorrentes de situações de de-
sigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil 
pública, disciplinada na Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985.
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CAPÍTULO V
DO FINANCIAMENTO DAS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL

Art. 56. Na implementação dos programas e das ações constantes 
dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser 
observadas as políticas de ação afirmativa a que se refere o inciso VII do 
art. 4o desta Lei e outras políticas públicas que tenham como objetivo 
promover a igualdade de oportunidades e a inclusão social da população 
negra, especialmente no que tange a:

I - promoção da igualdade de oportunidades em educação, em-
prego e moradia;

II - financiamento de pesquisas, nas áreas de educação, saúde e em-
prego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra;

III - incentivo à criação de programas e veículos de comunica-
ção destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da 
população negra;

IV - incentivo à criação e à manutenção de microempresas admi-
nistradas por pessoas autodeclaradas negras;

V - iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das 
pessoas negras na educação fundamental, média, técnica e superior;

VI - apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distri-
tal e municipais e de entidades da sociedade civil voltados para a promo-
ção da igualdade de oportunidades para a população negra;

VII - apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das 
tradições africanas e brasileiras.

§ 1o O Poder Executivo federal é autorizado a adotar medidas que 
garantam, em cada exercício, a transparência na alocação e na execução 
dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Esta-
tuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários 
destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas 
áreas de educação, saúde, emprego e renda, desenvolvimento agrário, ha-
bitação popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer.

§ 2o Durante os 5 (cinco) primeiros anos, a contar do exercício 
subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo 
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federal que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no § 1o 
deste artigo discriminarão em seus orçamentos anuais a participação nos 
programas de ação afirmativa referidos no inciso VII do art. 4o desta Lei.

§ 3o O Poder Executivo é autorizado a adotar as medidas neces-
sárias para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo 
estabelecer patamares de participação crescente dos programas de ação 
afirmativa nos orçamentos anuais a que se refere o § 2o deste artigo.

§ 4o O órgão colegiado do Poder Executivo federal responsável 
pela promoção da igualdade racial acompanhará e avaliará a programação 
das ações referidas neste artigo nas propostas orçamentárias da União.

Art. 57. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, po-
derão ser consignados nos orçamentos fiscal e da seguridade social para 
financiamento das ações de que trata o art. 56:

I - transferências voluntárias dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios;

II - doações voluntárias de particulares;

III - doações de empresas privadas e organizações não governa-
mentais, nacionais ou internacionais;

IV - doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais;

V - doações de Estados estrangeiros, por meio de convênios, tra-
tados e acordos internacionais.

TÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 58. As medidas instituídas nesta Lei não excluem outras em 
prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Art. 59. O Poder Executivo federal criará instrumentos para afe-
rir a eficácia social das medidas previstas nesta Lei e efetuará seu moni-
toramento constante, com a emissão e a divulgação de relatórios periódi-
cos, inclusive pela rede mundial de computadores.

Art. 60. Os arts. 3o e 4o da Lei nº 7.716, de 1989, passam a vigorar 
com a seguinte redação:
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“Art. 3o ........................................................................

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de 
discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obstar 
a promoção funcional.” (NR)

“Art. 4o ........................................................................

§ 1º Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação 
de raça ou de cor ou práticas resultantes do preconceito de descendência 
ou origem nacional ou étnica:

I - deixar de conceder os equipamentos necessários ao emprega-
do em igualdade de condições com os demais trabalhadores;

II - impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra 
forma de benefício profissional;

III - proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no am-
biente de trabalho, especialmente quanto ao salário.

§ 2o Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços 
à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, 
quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de tra-
balhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou etnia para 
emprego cujas atividades não justifiquem essas exigências.” (NR)

Art. 61. Os arts. 3o e 4o da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3o Sem prejuízo do prescrito no art. 2o e nos dispositivos le-
gais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça ou cor, 
as infrações do disposto nesta Lei são passíveis das seguintes cominações:

...................................................................................” (NR)

“Art. 4o O rompimento da relação de trabalho por ato discrimina-
tório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, 
faculta ao empregado optar entre:

...................................................................................” (NR)

Art. 62. O art. 13 da Lei no 7.347, de 1985, passa a vigorar acres-
cido do seguinte § 2o, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1o:
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“Art. 13. ........................................................................

§ 1o ...............................................................................

§ 2º Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano 
causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no art. 
1o desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de 
que trata o caput e será utilizada para ações de promoção da igualda-
de étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da 
Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos de 
Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos 
com extensão regional ou local, respectivamente.” (NR)

Art. 63. O § 1o do art. 1o da Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o .......................................................................

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência contra a 
mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, inclusive decor-
rente de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito 
público quanto no privado.

...................................................................................” (NR)

Art. 64. O § 3o do art. 20 da Lei nº 7.716, de 1989, passa a vigorar 
acrescido do seguinte inciso III:

“Art. 20. ......................................................................

§ 3o ...............................................................................

III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de infor-
mação na rede mundial de computadores.

...................................................................................” (NR)

Art. 65. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de 
sua publicação.

Brasília, 20 de julho de 2010; 189o da Independência e 122o da 
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Eloi Ferreira de Araújo
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DECRETOS

DECRETO Nº 4.887 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimen-
to, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe 
confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição e de acordo com 
o disposto no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,

DECRETA:

Art. 1o Os procedimentos administrativos para a identificação, o 
reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da proprieda-
de definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto.

Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos qui-
lombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo crité-
rios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida. Vide ADIN nº 3.239

§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescen-
tes das comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefini-
ção da própria comunidade.

§ 2o São terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, so-
cial, econômica e cultural.

§ 3o Para a medição e demarcação das terras, serão levados em 
consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes 
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das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade interes-
sada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental.

Art. 3o Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por 
meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, 
a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, 
sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Fede-
ral e dos Municípios.

§ 1o O INCRA deverá regulamentar os procedimentos adminis-
trativos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 
titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste Decreto.

§ 2o Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer 
convênios, contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da 
administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Fede-
ral, organizações não-governamentais e entidades privadas, observa-
da a legislação pertinente.

3o O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo 
INCRA ou por requerimento de qualquer interessado.

§ 4o A autodefinição de que trata o § 1o do art. 2o deste Decreto 
será inscrita no Cadastro Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que 
expedirá certidão respectiva na forma do regulamento.

Art. 4o Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, da Presidência da República, assistir e acompanhar 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de re-
gularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua com-
petência legalmente fixada.

Art. 5o Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Funda-
ção Cultural Palmares, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvol-
vimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para 
garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das co-
munidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técni-
cos quando houver contestação ao procedimento de identificação e reco-
nhecimento previsto neste Decreto.
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Art. 6o Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos a participação em todas as fases do procedimento administra-
tivo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados.

Art. 7o O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de iden-
tificação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial, publicará 
edital por duas vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário 
Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, contendo 
as seguintes informações:

I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das co-
munidades dos quilombos;

II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situa-
do o imóvel;

III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial 
descritivo das terras a serem tituladas; e

IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes so-
bre as terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação.

§ 1o A publicação do edital será afixada na sede da prefeitura mu-
nicipal onde está situado o imóvel.

§ 2o O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área 
delimitada.

Art. 8o Após os trabalhos de identificação e delimitação, o IN-
CRA remeterá o relatório técnico aos órgãos e entidades abaixo relacio-
nados, para, no prazo comum de trinta dias, opinar sobre as matérias de 
suas respectivas competências:

I - Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional - IPHAN;

II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis - IBAMA;

III - Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão;

IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional;

VI - Fundação Cultural Palmares.
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Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação 
dos órgãos e entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o con-
teúdo do relatório técnico.

Art. 9o Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após 
a publicação e notificações a que se refere o art. 7o, para oferecer contes-
tações ao relatório, juntando as provas pertinentes.

Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejei-
tadas, o INCRA concluirá o trabalho de titulação da terra ocupada pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das co-
munidades dos quilombos incidirem em terrenos de marinha, marginais 
de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União 
tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título.

Art. 11. Quando as terras ocupadas por remanescentes das co-
munidades dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conser-
vação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira 
e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-Executiva do 
Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares 
tomarão as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas 
comunidades, conciliando o interesse do Estado.

Art. 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por rema-
nescentes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de pro-
priedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o INCRA 
encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação.

Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das 
comunidades dos quilombos título de domínio particular não invalidado 
por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros 
fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a 
adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.

§ 1o Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a in-
gressar no imóvel de propriedade particular, operando as publicações 
editalícias do art. 7o efeitos de comunicação prévia.

§ 2o O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapro-
priação, com obrigatória disposição de prévio estudo sobre a autentici-
dade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da 
cadeia dominial do imóvel até a sua origem.
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Art. 14. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos rema-
nescentes das comunidades dos quilombos, o INCRA acionará os dis-
positivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias de 
agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização 
das benfeitorias de boa-fé, quando couber.

Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a 
defesa dos interesses dos remanescentes das comunidades dos quilombos 
nas questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras.

Art. 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domí-
nio, a Fundação Cultural Palmares garantirá assistência jurídica, em todos 
os graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos para defesa 
da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade ter-
ritorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar 
convênios com outras entidades ou órgãos que prestem esta assistência.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará asses-
soramento aos órgãos da Defensoria Pública quando estes órgãos repre-
sentarem em juízo os interesses dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, nos termos do art. 134 da Constituição.

Art. 17. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e re-
gistrada mediante outorga de título coletivo e pró-indiviso às comunida-
des a que se refere o art. 2o, caput, com obrigatória inserção de cláusula de 
inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade.

Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas 
associações legalmente constituídas.

Art. 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos, encontrados por ocasião do procedi-
mento de identificação, devem ser comunicados ao IPHAN.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o 
processo para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento 
e preservação do patrimônio cultural brasileiro.

Art. 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no 
prazo de noventa dias, plano de etnodesenvolvimento, destinado aos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, integrado por um re-
presentante de cada órgão a seguir indicado:

I - Casa Civil da Presidência da República;
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II - Ministérios:

a) da Justiça;

b) da Educação;

d) da Saúde;

e) do Planejamento, Orçamento e Gestão;

f) das Comunicações;

g) da Defesa;

h) da Integração Nacional;

i) da Cultura;

j) do Meio Ambiente;

k) do Desenvolvimento Agrário;

l) da Assistência Social;

m) do Esporte;

n) da Previdência Social;

o) do Turismo;

p) das Cidades;

III - do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segu-
rança Alimentar e Combate à Fome;

IV - Secretarias Especiais da Presidência da República:

a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;

b) de Aqüicultura e Pesca; e

c) dos Direitos Humanos.

§ 1o O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Se-
cretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

§ 2o Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos 
titulares dos órgãos referidos nos incisos I a IV e designados pelo Secre-
tário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

§ 3o A participação no Comitê Gestor será considerada prestação 
de serviço público relevante, não remunerada.
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Art. 20. Para os fins de política agrícola e agrária, os remanes-
centes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos compe-
tentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de 
financiamento, destinados à realização de suas atividades produtivas 
e de infra-estrutura.

Art. 21. As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os 
procedimentos administrativos de reconhecimento em andamento, em 
qualquer fase em que se encontrem.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA esta-
belecerão regras de transição para a transferência dos processos adminis-
trativos e judiciais anteriores à publicação deste Decreto.

Art. 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser proce-
dido pelo INCRA far-se-ão sem ônus de qualquer espécie, independente-
mente do tamanho da área.

Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos 
imóveis titulados em favor dos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos em formulários específicos que respeitem suas características 
econômicas e culturais.

Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições 
contidas neste Decreto ocorrerão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas na lei orçamentária anual para tal finalidade, observados os 
limites de movimentação e empenho e de pagamento.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Revoga-se o Decreto no 3.912, de 10 de setembro de 2001.

Brasília, 20 de novembro de 2003; 182o da Independência e 115o da 
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Gilberto Gil
Miguel Soldatelli Rossetto
José Dirceu de Oliveira e Silva
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 21.11.2003
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DECRETO Nº 6.261, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2007

Dispõe sobre a gestão integrada para o desenvolvimento da Agen-
da Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil Quilombola, 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1o As ações que constituem a Agenda Social Quilombola, 
implementada por meio do Programa Brasil Quilombola, serão desen-
volvidas de forma integrada pelos diversos órgãos do Governo Federal 
responsáveis pela execução de ações voltadas à melhoria das condições 
de vida e ampliação do acesso a bens e serviços públicos das pessoas que 
vivem em comunidades de quilombos no Brasil, sob a coordenação da 
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Art. 2o A Agenda Social Quilombola compreenderá ações voltadas:

I - ao acesso a terra;

II - à infra-estrutura e qualidade de vida;

III - à inclusão produtiva e desenvolvimento local; e

IV - à cidadania.

Art. 3o A Agenda Social Quilombola alcançará prioritariamente 
as comunidades quilombolas com índices significativos de violência, bai-
xa escolaridade e em situação de vulnerabilidade social.

Art. 4o Para fins de execução das ações previstas na Agenda So-
cial Quilombola, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial 
poderá firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros ins-
trumentos congêneres com órgãos e entidades da administração pública 
federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e com consór-
cios públicos, entidades de direito público ou privado sem fins lucrativos, 
nacionais ou estrangeiras, observada a legislação pertinente.
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Art. 5o Fica instituído, no âmbito do Programa Brasil Quilombo-
la, o Comitê de Gestão da Agenda Social Quilombola, com a finalidade 
de propor e articular ações intersetoriais para o desenvolvimento integra-
do das ações que constituem a Agenda Social Quilombola.

Art. 6o O Comitê de Gestão da Agenda Social Quilombola será 
integrado por um representante e respectivo suplente de cada órgão a 
seguir indicado:

I - Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Ra-
cial, que o coordenará;

II - Casa Civil da Presidência da República;

III - Ministério do Desenvolvimento Agrário;

IV - Ministério da Cultura;

V - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

VI - Ministério de Minas e Energia;

VII - Ministério da Saúde;

VIII - Ministério da Educação;

IX - Ministério da Integração Nacional;

X - Ministério dos Transportes; e

XI - Ministério das Cidades.

§ 1o A Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 
Racial será representada pelo Subsecretário de Políticas para Comunidades 
Tradicionais, e os demais membros e respectivos suplentes do Comitê Ges-
tor serão indicados pelos titulares dos órgãos representados e designados 
pelo Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

§ 2o O Comitê Gestor reunir-se-á mediante convocação do Secre-
tário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Social.

§ 3o O Comitê Gestor poderá convidar a participar das reuniões 
representantes de outros órgãos, de instituições públicas e da sociedade 
civil, bem como especialistas, para prestar informações e emitir pareceres.

§ 4o O Comitê Gestor poderá sugerir ao Secretário Especial de Po-
lítica de Promoção da Igualdade Racial a constituição de grupos de trabalho 
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temáticos, com a finalidade de atender a demandas específicas e recomendar 
a adoção de medidas necessárias à implementação de suas proposições.

Art. 7o Caberá à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial prover o apoio administrativo e os meios necessários à 
execução dos trabalhos do Comitê Gestor e dos grupos de trabalho que 
porventura vierem a ser criados.

Art. 8o A Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualda-
de Racial e o Comitê Gestor, em articulação com o Conselho Nacional de 
Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, promoverão o aperfeiçoamento 
dos mecanismos de controle social e de participação da sociedade civil na 
implementação, acompanhamento, fiscalização, avaliação dos projetos e 
ações da Agenda Social Quilombola.

Art. 9o As atividades dos membros do Comitê Gestor e dos gru-
pos de trabalho constituídos são consideradas serviço público relevante 
não remunerado.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 20 de novembro de 2007; 186o da Independência e 119o da 
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Erenice Guerra
Este texto não substitui o publicado no DOU de 21.11.2007
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PORTARIAS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS

INSTRUÇÃO NORMATIVA INCRA Nº 57 DE 20/10/2009

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das ter-
ras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
de que tratam o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, 
de 20 de novembro de 2003.

O Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 21, inciso VII, do 
Anexo I, do Decreto nº 6.812, de 3 de abril de 2009, e art. 122, inciso IX, 
do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria MDA nº 20, 
de 8 de abril de 2009, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrá-
rio, e tendo em vista o disposto no art. 68 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias e no Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003,

Resolve:

OBJETIVO

Art. 1º Estabelecer procedimentos do processo administrativo 
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintru-
são, titulação e registro das terras ocupadas pelos remanescentes de co-
munidades dos quilombos.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 2º As ações objeto da presente Instrução Normativa têm 
como fundamento legal:

I - art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal;
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II - arts. 215 e 216 da Constituição Federal;

III - Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962;

IV - Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;

V - Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964;

VI - Decreto nº 59.428, de 27 de outubro de 1966;

VII - Decreto nº 433, de 24 de janeiro de 1992;

VIII - Lei nº 8.629, de 25 de fevereiro de 1993;

IX - Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001;

X - Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001;

XI - Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003;

XII - Convenção Internacional nº 169, da Organização Interna-
cional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, promulgada pelo De-
creto nº 5.051, de 19 de abril de 2004;

XIII - Lei nº 10.678, de 23 de maio de 2003;

XIV - Decreto nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007;

XV - Convenção sobre Biodiversidade Biológica, promulgada 
pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998.

CONCEITUAÇÕES

Art. 3º Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-definição, 
com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específi-
cas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistên-
cia à opressão histórica sofrida.

Art. 4º Consideram-se terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades de quilombos toda a terra utilizada para a garantia de sua 
reprodução física, social, econômica e cultural.

COMPETÊNCIA

Art. 5º Compete ao Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária - INCRA a identificação, o reconhecimento, a delimitação, 
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a demarcação, a desintrusão, a titulação e o registro imobiliário das ter-
ras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem 
prejuízo da competência comum e concorrente dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

CERTIFICAÇÃO

Art. 6º A caracterização dos remanescentes das comunidades de 
quilombos será atestada mediante auto-definição da comunidade.

Parágrafo único. A auto-definição da comunidade será certifica-
da pela Fundação Cultural Palmares, mediante Certidão de Registro no 
Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos do 
referido órgão, nos termos do § 4º, do art. 3º, do Decreto nº 4.887, de 20 
de novembro de 2003.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ABERTURA DO 
PROCESSO

Art. 7º O processo administrativo terá início por requerimento 
de qualquer interessado, das entidades ou associações representativas de 
quilombolas ou de ofício pelo INCRA, sendo entendido como simples 
manifestação da vontade da parte, apresentada por escrito ou reduzida a 
termo por representante do INCRA, quando o pedido for verbal.

§ 1º A comunidade ou interessado deverá apresentar informa-
ções sobre a localização da área objeto de identificação.

§ 2º Compete às Superintendências Regionais manter atualiza-
das as informações concernentes aos pedidos de regularização das áreas 
remanescentes das comunidades de quilombos e dos processos em curso 
nos Sistemas do INCRA.

§ 3º Os procedimentos de que tratam os arts. 8º e seguintes so-
mente terão início após a apresentação da certidão prevista no parágrafo 
único do art. 6º.

§ 4º Os órgãos e as entidades de que trata o art. 12 serão notifi-
cados pelo Superintendente Regional do INCRA, imediatamente após a 
instauração do procedimento administrativo de que trata o caput, com o 
objetivo de apresentarem, se assim entenderem necessário, informações 
que possam contribuir com os estudos previstos nos arts. 8º e seguintes.



72

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO

Art. 8º O estudo e a definição da terra reivindicada serão prece-
didos de reuniões com a comunidade e Grupo Técnico interdisciplinar, 
nomeado pela Superintendência Regional do INCRA, para apresentação 
dos procedimentos que serão adotados.

Art. 9º A identificação dos limites das terras das comunidades 
remanescentes de quilombos a que se refere o art. 4º, a ser feita a par-
tir de indicações da própria comunidade, bem como a partir de estudos 
técnicos e científicos, inclusive relatórios antropológicos, consistirá na 
caracterização espacial, econômica, ambiental e sócio-cultural da terra 
ocupada pela comunidade, mediante Relatório Técnico de Identificação 
e Delimitação - RTID, com elaboração a cargo da Superintendência Re-
gional do INCRA, que o remeterá, após concluído, ao Comitê de Decisão 
Regional, para decisão e encaminhamentos subseqüentes.

Art. 10. O RTID, devidamente fundamentado em elementos obje-
tivos, abordando informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecoló-
gicas, geográficas, sócio-econômicas, históricas, etnográficas e antropológi-
cas, obtidas em campo e junto a instituições públicas e privadas, abrangerá, 
necessariamente, além de outras informações consideradas relevantes pelo 
Grupo Técnico, dados gerais e específicos organizados da seguinte forma:

I - Relatório antropológico de caracterização histórica, econômi-
ca, ambiental e sócio-cultural da área quilombola identificada, devendo 
conter as seguintes descrições e informações:

a) introdução, abordando os seguintes elementos:

1. apresentação dos conceitos e concepções empregados no Rela-
tório (referencial teórico), que observem os critérios de auto-atribuição, 
que permita caracterizar a trajetória histórica própria, as relações territo-
riais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com 
a resistência à opressão histórica sofrida;

2. apresentação da metodologia e dos condicionantes dos traba-
lhos, contendo, dentre outras informações, as relativas à organização e 
caracterização da equipe técnica envolvida, ao cronograma de trabalho, 
ao processo de levantamento de dados qualitativos utilizados e ao contex-
to das condições de trabalho de campo e elaboração do relatório;

b) dados gerais, contendo:
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1. informações gerais sobre o grupo auto-atribuído como rema-
nescente das comunidades dos quilombos, tais como, denominação, lo-
calização e formas de acesso, disposição espacial, aspectos demográficos, 
sociais e de infra-estrutura;

2. a caracterização do(s) município(s) e região com sua deno-
minação, localização e informações censitárias com dados demográficos, 
sócio-econômicos e fundiários, entre outros;

3. dados, quando disponíveis, sobre as taxas de natalidade e mor-
talidade da comunidade nos últimos anos, com indicação das causas, na 
hipótese de identificação de fatores de desequilíbrio de tais taxas, e proje-
ção relativa ao crescimento populacional do grupo;

c) histórico da ocupação, contendo:

1. descrição do histórico da ocupação da área com base na memória 
do grupo envolvido e depoimentos de eventuais atores externos identificados;

2. levantamento e análise das fontes documentais e bibliográficas 
existentes sobre a história do grupo e da sua terra;

3. contextualização do histórico regional e sua relação com a his-
tória da comunidade;

4. indicação, caso haja, dos sítios que contenham reminiscências 
históricas dos antigos quilombos, assim como de outros sítios considera-
dos relevantes pelo grupo;

5. levantamento do patrimônio cultural da comunidade a par-
tir do percurso histórico vivido pelas gerações anteriores, constituído de 
seus bens materiais e imateriais, com relevância na construção de suas 
identidade e memória e na sua reprodução física, social e cultural.

6. levantamento e análise dos processos de expropriação, bem 
como de comunidade;

7. caracterização da ocupação atual indicando as terras utiliza-
das para moradia, atividade econômica, caminhos e percursos, uso dos 
recursos naturais, realização dos cultos religiosos e festividades, entre ou-
tras manifestações culturais;

8. análise da atual situação de ocupação territorial do grupo, ten-
do em vista os impactos sofridos pela comunidade e as transformações 
ocorridas ao longo de sua história.
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d) organização social, contendo:

1. identificação e caracterização dos sinais diacríticos da identi-
dade étnica do grupo;

2. identificação e análise das formas de construção e critérios do 
pertencimento e fronteiras sociais do grupo;

3. identificação das circunstâncias que levaram a eventual seces-
são ou reagrupamento do Grupo;

4. descrição da representação genealógica do grupo;

5. mapeamento e análise das redes de reciprocidade intra e extra-
-territoriais e societários dos membros do grupo em questão;

6. levantamento, a partir do percurso histórico vivido pelas ge-
rações anteriores, das manifestações de caráter cosmológico, religioso e 
festivo, atividades lúdico-recreativas em sua relação com a terra utilizada, 
os recursos naturais, as atividades produtivas e o seu calendário;

7. levantamento das práticas tradicionais de caráter coletivo e sua 
relação com a ocupação atual da área identificando terras destinadas à 
moradia, espaços de sociabilidade destinados às manifestações culturais, 
atividades de caráter social, político e econômico, demonstrando as ra-
zões pelas quais são importantes para a manutenção da memória e iden-
tidade do grupo e de outros aspectos coletivos próprios da comunidade;

8. descrição das formas de representação política do grupo;

e) ambiente e produção, contendo:

1. levantamento e análise das categorias êmicas relacionadas às 
terras e ao ambiente onde vivem as comunidades e sua lógica de apro-
priação dessas áreas e configuração de seus limites;

2. análise da lógica de apropriação das áreas nas quais vive o gru-
po, considerando as informações agronômicas e ecológicas da área rei-
vindicada pelas comunidades remanescentes de quilombo;

3. identificação e explicitação da forma de ocupação quanto ao 
seu caráter tradicional, evidenciando as unidades de paisagem disponí-
veis no presente e no plano da memória do grupo, bem como seus usos, 
necessários à reprodução física, social, econômica e cultural;

4. descrição das práticas produtivas, considerando as dimensões 
cosmológicas, de sociabilidade, reciprocidade e divisão social do trabalho;
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5. descrição das atividades produtivas desenvolvidas pela comu-
nidade com a identificação, localização e dimensão das áreas e edifica-
ções utilizadas para este fim;

6. identificação e descrição das áreas imprescindíveis à preserva-
ção dos recursos necessários ao bem estar econômico e cultural da comu-
nidade e explicitação de suas razões;

7. avaliação das dimensões da sustentabilidade referentes a ações 
e projetos e seus possíveis impactos junto ao grupo em questão;

8. indicação de obras e empreendimentos existentes ou aponta-
dos como planejados, com influência na área proposta;

9. descrição das relações sócio-econômico-culturais com outras 
comunidades e com a sociedade envolvente e descrição das alterações 
eventualmente ocorridas na economia tradicional a partir do contato 
com a sociedade envolvente e do modo como se processam tais alterações;

10. identificação e descrição das áreas imprescindíveis à proteção 
dos recursos naturais, tais como áreas de preservação permanente, reser-
va legal e zonas de amortecimento das unidades de conservação.

f) conclusão, contendo:

1. proposta de delimitação da terra, tendo como base os estudos 
previstos neste inciso I;

2. planta da área proposta, que inclua informações e indicação 
cartográfica de localização dos elementos anteriormente referidos;

3. descrição sintética da área identificada, relacionando seus di-
ferentes marcos identitários, espaços e paisagens, usos, percursos, cami-
nhos e recursos naturais existentes, tendo em vista a reprodução física, 
social e cultural do grupo, segundo seus usos, costumes e tradições;

4. indicação, com base nos estudos realizados, de potencialidades 
da comunidade e da área, que possam ser, oportunamente, aproveitadas;

II - levantamento fundiário, devendo conter a seguinte descrição 
e informações:

a) identificação e censo de eventuais ocupantes não-quilombolas, 
com descrição das áreas por eles ocupadas, com a respectiva extensão, as 
datas dessas ocupações e a descrição das benfeitorias existentes;
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b) descrição das áreas pertencentes a quilombolas, que têm título 
de propriedade;

c) informações sobre a natureza das ocupações não-quilombolas, 
com a identificação dos títulos de posse ou domínio eventualmente existentes;

d) informações, na hipótese de algum ocupante dispor de docu-
mento oriundo de órgão público, sobre a forma e fundamentos relativos à 
expedição do documento que deverão ser obtidas junto ao órgão expedidor;

III - planta e memorial descritivo do perímetro da área reivindi-
cada pelas comunidades remanescentes de quilombo, bem como mapea-
mento e indicação dos imóveis e ocupações lindeiros de todo o seu en-
torno e, se possível, a indicação da área ser averbada como reserva legal, 
no momento da titulação;

IV - cadastramento das famílias remanescentes de comunidades 
de quilombos, utilizando-se formulários específicos do INCRA;

V - levantamento e especificação detalhada de situações em que 
as áreas pleiteadas estejam sobrepostas a unidades de conservação cons-
tituídas, a áreas de segurança nacional, a áreas de faixa de fronteira, terras 
indígenas ou situadas em terrenos de marinha, em outras terras públicas 
arrecadadas pelo INCRA ou Secretaria do Patrimônio da União e em ter-
ras dos estados e municípios; e

VI - parecer conclusivo da área técnica e jurídica sobre a propos-
ta de área, considerando os estudos e documentos apresentados.

§ 1º O início dos trabalhos de campo deverá ser precedido de co-
municação prévia a eventuais proprietários ou ocupantes de terras loca-
lizadas na área pleiteada, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

§ 2º O Relatório de que trata o inciso I deste artigo será elaborado 
por especialista que mantenha vínculo funcional com o INCRA, salvo em 
hipótese devidamente reconhecida de impossibilidade material, quando 
poderá haver contratação, obedecida a legislação pertinente.

§ 3º A contratação permitida no parágrafo anterior não poderá 
ser firmada com especialista que, no interesse de qualquer legitimado no 
processo, mantenha ou tenha mantido vínculo jurídico relacionado ao 
objeto do inciso I.

§ 4º Verificada, durante os trabalhos para a elaboração do Rela-
tório de que trata o caput, qualquer questão de competência dos órgãos e 
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entidades enumerados no art. 12, o Superintendente Regional do INCRA 
deverá comunicá-los, para acompanhamento, sem prejuízo de prossegui-
mento dos trabalhos.

§ 5º Fica facultado à comunidade interessada apresentar peças 
técnicas necessárias à instrução do RTID, as quais poderão ser valoradas 
e utilizadas pelo INCRA.

§ 6º Fica assegurada à comunidade interessada a participação em 
todas as fases do procedimento administrativo de elaboração do RTID, 
diretamente ou por meio de representantes por ela indicados.

§ 7º No processo de elaboração do RTID deverão ser respeitados 
os direitos da comunidade de:

I - ser informada sobre a natureza do trabalho;

II - preservação de sua intimidade, de acordo com seus padrões 
culturais;

III - autorizar que as informações obtidas no âmbito do RTID 
sejam utilizadas para outros fins; e

IV - acesso aos resultados do levantamento realizado.

PUBLICIDADE

Art. 11. Estando em termos, o RTID será submetido à análise 
preliminar do Comitê de Decisão Regional do INCRA que, verificando o 
atendimento dos critérios estabelecidos para sua elaboração, o remeterá 
ao Superintendente Regional, para elaboração e publicação do edital, por 
duas vezes consecutivas, no Diário Oficial da União e no Diário Oficial 
da unidade federativa onde se localiza a área sob estudo, contendo as 
seguintes informações:

I - denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das co-
munidades dos quilombos;

II - circunscrição judiciária ou administrativa em que está situa-
do o imóvel;

III - limites, confrontações e dimensão constantes do memorial 
descritivo das terras a serem tituladas; e

IV - títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes so-
bre as terras consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação.
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§ 1º A publicação será afixada na sede da Prefeitura Municipal 
onde está situado o imóvel, acompanhada de memorial descritivo e mapa 
da área estudada.

§ 2º A Superintendência Regional do INCRA notificará os ocu-
pantes e confinantes, detentores de domínio ou não, identificados na ter-
ra pleiteada, informando-os do prazo para apresentação de contestações.

§ 3º Não sendo verificado o atendimento dos critérios estabeleci-
dos para a elaboração do RTID, o Comitê de Decisão Regional do INCRA 
o devolverá ao Coordenador do Grupo Técnico Interdisciplinar para sua 
revisão ou complementação, que, uma vez efetivada, obedecerá ao rito 
estabelecido neste artigo.

§ 4º Na hipótese de o RTID concluir pela impossibilidade do re-
conhecimento da área estudada como terra ocupada por remanescente 
de comunidade de quilombo, o Comitê de Decisão Regional do INCRA, 
após ouvidos os setores técnicos e a Procuradoria Regional, poderá de-
terminar diligências complementares ou, anuindo com a conclusão do 
Relatório, determinar o arquivamento do processo administrativo.

§ 5º A comunidade interessada e a Fundação Cultural Palmares 
serão notificadas da decisão pelo arquivamento do processo administra-
tivo e esta será publicada, no Diário Oficial da União e da unidade fede-
rativa onde se localiza a área estudada, com o extrato do Relatório, que 
contenha os seus fundamentos.

§ 6º Da decisão de arquivamento do processo administrativo, de 
que trata o § 4º, caberá pedido de desarquivamento, desde que justificado.

§ 7º A Superintendência Regional do INCRA encaminhará cópia 
do edital para os remanescentes das comunidades dos quilombos.

CONSULTA A ÓRGÃOS E ENTIDADES

Art. 12. Concomitantemente a sua publicação, o RTID será re-
metido aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo co-
mum de 30 (trinta) dias, apresentarem manifestação sobre as matérias de 
suas respectivas competências:

I - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
- IPHAN;
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II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis - IBAMA, e seu correspondente na Administração 
Estadual;

III - Secretaria do Patrimônio da União - SPU, do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão;

IV - Fundação Nacional do Índio - FUNAI;

V - Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional - CDN;

VI - Fundação Cultural Palmares;

VII - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
- ICMBio, e seu correspondente na Administração Estadual; e

VIII - Serviço Florestal Brasileiro - SFB.

§ 1º O Presidente do INCRA encaminhará o RTID a outros ór-
gãos e entidades da Administração Pública Federal, quando verifique re-
percussão em suas áreas de interesse, observado o procedimento previsto 
neste artigo.

§ 2º O INCRA remeterá o arquivo digital do memorial descriti-
vo (shape file) à Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, 
para inclusão em sistema georreferenciado, de amplo acesso a todos os 
órgãos e entidades.

§ 3º Expirado o prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, contados do 
recebimento da cópia do RTID, e não havendo manifestação dos órgãos e 
entidades, dar-se-á como tácita a concordância com o seu conteúdo.

§ 4º O INCRA terá um prazo de 30 (trinta) dias para adotar as me-
didas cabíveis diante de eventuais manifestações dos órgãos e entidades.

§ 5º Fica assegurado à comunidade interessada o acesso ime-
diato à cópia das manifestações dos órgãos e entidades referidos neste 
artigo, bem como o acompanhamento das medidas decorrentes das 
respectivas manifestações.

CONTESTAÇÕES

Art. 13. Os interessados terão o prazo de noventa dias, após a 
publicação e as notificações, para contestarem o RTID junto à Superin-
tendência Regional do INCRA, juntando as provas pertinentes.



80

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

Parágrafo único. As contestações oferecidas pelos interessados 
serão recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Art. 14. As contestações dos interessados indicados no art. 12 se-
rão analisadas e julgadas pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA, após 
ouvidos os setores técnicos e a Procuradoria Regional em prazo comum de 
até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do protocolo da contestação.

§ 1º Se o julgamento das contestações implicar a alteração das 
informações contidas no edital de que trata o art. 11, será realizada nova 
publicação e a notificação dos interessados.

§ 2º Se o julgamento das contestações não implicar a alteração 
das informações contidas no edital de que trata o art. 11, serão notifica-
dos os interessados que as ofereceram.

Art. 15. Do julgamento das contestações caberá recurso único, 
com efeito apenas devolutivo, ao Conselho Diretor do INCRA, no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da notificação.

§ 1º Sendo provido o recurso, o Presidente do INCRA publicará, 
no Diário Oficial da União e da unidade federativa onde se localiza a área, 
as eventuais alterações das informações contidas no edital de que trata o 
art. 11 e notificará o recorrente.

§ 2º Não sendo provido o recurso, o Presidente do INCRA noti-
ficará da decisão o recorrente.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DAS ÁREAS PLEITEADAS

Art. 16. Incidindo as terras identificadas e delimitadas pelo RTID 
sobre unidades de conservação constituídas, áreas de segurança nacional, 
áreas de faixa de fronteira e terras indígenas, a Superintendência Regio-
nal do INCRA deverá, em conjunto, respectivamente, com o Instituto 
Chico Mendes, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional 
ou a FUNAI, adotar as medidas cabíveis, visando a garantir a sustentabi-
lidade dessas comunidades, conciliando os interesses do Estado.

§ 1º A Secretaria do Patrimônio da União e a Fundação Cultural 
Palmares serão ouvidas, em todos os casos.

§ 2º As manifestações quanto às medidas cabíveis, referidas no 
caput, ficarão restritas ao âmbito de cada competência institucional.
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§ 3º Verificada controvérsia quanto às medidas cabíveis, de que 
trata o caput, o processo administrativo será encaminhado:

I - em se tratando do mérito, à Casa Civil da Presidência da Repú-
blica, para o exercício de sua competência de coordenação e integração das 
ações do Governo, prevista no art. 2º da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003;

II - sobre questão jurídica, ao Advogado-Geral da União, para o 
exercício de sua competência, prevista no art. 4º, inciso XI, da Lei Com-
plementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993 e o art. 8ºC, da Lei nº 9.028, 
de 12 de abril de 1995.

§ 4º Aplica-se, no que couber, aos órgãos e entidades citados no 
caput e no § 1º do art. 12 o disposto neste artigo.

§ 5º Os Órgãos e as Entidades de que trata este artigo definirão 
o instrumento jurídico apropriado a garantir a permanência e os usos 
conferidos à terra pela comunidade quilombola enquanto persistir a so-
breposição de interesses.

Art. 17. Concluídas as fases a que se referem os arts. 14, 15 e 16, o 
Presidente do INCRA publicará, no Diário Oficial da União e da unidade 
federativa onde se localiza a área, portaria reconhecendo e declarando os 
limites da terra quilombola, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 18. Se as terras reconhecidas e declaradas incidirem sobre 
terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, a Superintendência 
Regional do INCRA encaminhará o processo a SPU, para a emissão de 
título em benefício das comunidades quilombolas.

Art. 19. Constatada a incidência nas terras reconhecidas e declara-
das de posse particular sobre áreas de domínio da União, a Superintendên-
cia Regional deverá adotar as medidas cabíveis visando à retomada da área.

Art. 20. Incidindo as terras reconhecidas e declaradas sobre áreas 
de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, a Su-
perintendência Regional do INCRA encaminhará os autos para os órgãos 
responsáveis pela titulação no âmbito de tais entes federados.

Parágrafo único. A Superintendência Regional do INCRA pode-
rá propor a celebração de convênio com aquelas unidades da Federação, 
visando à execução dos procedimentos de titulação nos termos do Decre-
to e desta Instrução.
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Art. 21. Incidindo as terras reconhecidas e declaradas em imóvel 
com título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição 
ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros fundamentos, a Superinten-
dência Regional do INCRA adotará as medidas cabíveis visando à obtenção 
dos imóveis, mediante a instauração do procedimento de desapropriação.

Art. 22. Verificada a presença de ocupantes não quilombolas 
nas terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, a Supe-
rintendência Regional do INCRA providenciará o reassentamento em 
outras áreas das famílias de agricultores que preencherem os requisitos 
da legislação agrária.

DEMARCAÇÃO

Art. 23. A demarcação da terra reconhecida será realizada obser-
vando-se os procedimentos contidos na Norma Técnica para Georrefe-
renciamento de imóveis rurais aprovada pela Portaria nº 1.101, de 19 de 
novembro de 2003, do Presidente do INCRA e demais atos regulamenta-
res expedidos pela Autarquia, em atendimento à Lei nº 10.267, de 28 de 
agosto de 2001.

TITULAÇÃO

Art. 24. O Presidente do INCRA realizará a titulação mediante a 
outorga de título coletivo e pró-indiviso à comunidade, em nome de sua 
associação legalmente constituída, sem nenhum ônus financeiro, com 
obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade 
e de impenhorabilidade, devidamente registrada no Serviço Registral da 
Comarca de localização das áreas.

§ 1º Incidindo as terras reconhecidas e declaradas nas áreas pre-
vistas nos arts. 19 e 20, aos remanescentes de comunidades de quilombos 
fica facultada a solicitação da emissão de Título de Concessão de Direito 
Real de Uso Coletivo, quando couber e em caráter provisório, enquanto 
não se ultima a concessão do Título de Reconhecimento de Domínio, 
para que possam exercer direitos reais sobre a terra que ocupam.

§ 2º A emissão do Título de Concessão de Direito Real de Uso 
não desobriga a concessão do Título de Reconhecimento de Domínio.
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Art. 25. A expedição do título e o registro cadastral a serem pro-
cedidos pela Superintendência Regional do INCRA far-se-ão sem ônus 
de nenhuma espécie aos remanescentes das comunidades de quilombos, 
independentemente do tamanho da área.

Art. 26. Esta Instrução Normativa aplica-se desde logo, sem pre-
juízo da validade das fases iniciadas ou concluídas sob a vigência da Ins-
trução Normativa anterior.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, contudo, pode ser apli-
cado o art. 16.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 27. A Superintendência Regional do INCRA promoverá, em 
formulários específicos, o registro cadastral dos imóveis titulados em fa-
vor dos remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 28. Fica assegurada aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos a participação em todas as fases do procedimento admi-
nistrativo, bem como o acompanhamento dos processos de regularização 
em trâmite na Superintendência Regional do INCRA, diretamente ou 
por meio de representantes por eles indicados.

Art. 29. As despesas decorrentes da aplicação das disposições 
contidas nesta Instrução correrão à conta das dotações orçamentárias 
consignadas na lei orçamentária anual para tal finalidade, observados os 
limites de movimentação, empenho e pagamento.

Art. 30. A Superintendência Regional do INCRA encaminhará 
à Fundação Cultural Palmares e ao Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional todas as informações relativas ao patrimônio cultural, 
material e imaterial, contidos no RTID, para as providências de destaque 
e tombamento.

Art. 31. O INCRA, através da Diretoria de Ordenamento da Es-
trutura Fundiária (DF) e da Coordenação Geral de Regularização de Ter-
ritórios Quilombolas (DFQ), manterá o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário - MDA, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igual-
dade Racial - SEPPIR e a Fundação Cultural Palmares informados do 
andamento dos processos de regularização das terras de remanescentes 
de quilombos.
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Art. 32. Revoga-se a Instrução Normativa nº 20, de 19 de setem-
bro de 2005.

Art. 33. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

ROLF HACKBART

INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INCRA N.º 73, DE 17 DE MAIO 
DE 2012

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONI-
ZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, no uso das atribui-
ções que lhe conferem o art. 21, inciso VII, do Anexo I, do Decreto 
n.° 6.812, de 3 de abril de 2009 e art. 122, inciso IX, do Regimento 
Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria/MDA n.° 20, de 8 de 
abril de 2009, do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário 
– MDA e considerando o que consta no processo administrativo 
n.º 54000.000179/2011-95, resolve:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos para a indenização 
de benfeitorias de boa fé erigidas em terra pública objetivando a desin-
trusão em território quilombola, tendo como fundamentação legal:

I – Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;

II – Lei n.º 4.504, de 30 de novembro de 1964;

III – Lei n.º 11.326, de 24 de julho de 2006;

IV – Decreto n.º 4.887, de 20 de novembro 2003;

V – Instrução Normativa/Incra n.º 57, de 20 de outubro de 2009.
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CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS

Art. 2º Para efeitos desta instrução normativa, entende-se por:

I – Terras públicas: todas aquelas terras pertencentes ao Poder 
Público, ou seja, bens públicos determinados ou determináveis que inte-
grem o patrimônio público, incluindo-se as terras devolutas;

II – Regime de economia familiar: atividade em que o trabalho 
dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao de-
senvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em con-
dições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empre-
gados permanentes;

III – Cultura efetiva: exploração agropecuária, agroindustrial, ex-
trativa, florestal, pesqueira ou outra atividade similar, mantida no imóvel 
rural e com o objetivo de prover subsistência dos ocupantes, por meio da 
produção e da geração de renda; e

IV – Ocupação mansa e pacífica: aquela exercida de forma con-
tínua e sem oposição.

CAPÍTULO III
DAS PARCERIAS

Art. 3º Em sendo constatado que as áreas ocupadas por remanes-
centes das comunidades dos quilombos incidem sobre terras de proprie-
dade dos Estados do Distrito Federal, ou dos Municípios, o INCRA deverá 
unir seus esforços e recursos, mediante acordos, convênios ou contratos 
para a solução de problemas relacionados à indenização de benfeitorias 
de boa-fé em terra pública, principalmente os referentes à aplicação da 
presente IN, visando a desintrusão do Território Quilombola.

Parágrafo Único. nos instrumentos celebrados deverá constar cláu-
sula que obrigue os Estados, o Distrito Federal, ou os Municípios a proceder 
a titulação na forma do art. 12 do Decreto nº 4887/2003, após finalizados os 
procedimentos de pagamento das benfeitorias e respectiva desintrusão.
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CAPÍTULO IV
DOS BENEFICIÁRIOS E DAS BENFEITORIAS DE BOAFÉ

Art. 4º Para fins de indenização de benfeitorias de boa-fé, o ocupan-
te e seu cônjuge ou companheiro deverão atender os seguintes requisitos:

I – não ocupe, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) 
módulos fiscais;

II – não utilize empregados permanentes, sendo possível o auxí-
lio eventual de terceiros;

III – resida no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural 
próximo ao imóvel;

IV – tenha renda familiar predominantemente originada da prática 
de cultura efetiva vinculada ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

V – dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família;

VI – exerça a ocupação, por si ou seus antecessores, de forma 
mansa e pacífica;

VII – a ocupação tenha sido identificada por ocasião do levanta-
mento fundiário, nos termos do art. 10, inciso II da IN 57/2009.

§ 1º O disposto no inciso I do caput deste artigo não se aplica 
quando se tratar de composse rural ou outras formas coletivas de ocu-
pação, desde que a fração ideal por ocupante não ultrapasse 4 (quatro) 
módulos fiscais.

§ 2º O ocupante que individualmente, ainda que com o auxílio 
eventual de terceiros, cumprir os requisitos constantes do presente artigo 
faz jus à indenização de benfeitorias de boa-fé.

Art. 5º Não caberá indenização ao ocupante de terra pública que 
não preencha os requisitos de elegibilidade para assentamento em área 
de reforma agrária.

Art. 6º Atendidos os requisitos do art. 4º e o disposto no art. 5º 
e demonstrada a boa-fé do ocupante, serão indenizadas as respectivas 
benfeitorias.

§ 1º É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obs-
táculo que impede a aquisição da coisa.

§ 2º Presume-se a boa-fé do ocupante detentor de justo título.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

87

§ 3º O justo título caracteriza-se pela existência de instrumen-
to apto a transferir, em tese, o domínio, tais como recibos, escrituras de 
compra e venda, permuta, dação, outorga e/ou permissão do Poder Pú-
blico e doação entre vivos.

§ 4º Considera-se também como justo título o exercício direto, 
contínuo, racional e pacífico de atividades agrárias desempenhadas na 
área ocupada capaz de dar condições suficientes e necessárias ao seu uso 
econômico e a subsistência do ocupante e de sua família.

§ 5º Não serão indenizadas as benfeitorias edificadas após a rea-
lização da vistoria de fiscalização e avaliação.

Art. 7º O ocupante de boa-fé tem direito à indenização das ben-
feitorias necessárias e úteis.

Parágrafo Único. Em relação às benfeitorias voluptuárias, o ocu-
pante tem direito a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa.

Art. 8º Não serão indenizadas as benfeitorias necessárias, úteis e vo-
luptuárias realizadas pelo ocupante de má-fé, ficando vedado o levantamento 
das benfeitorias voluptuárias, nos termos do art.1219 do Código Civil.

CAPÍTULO V
DO PROCEDIMENTO

Seção I
Da abertura

Art. 9° Após a expedição do decreto de interesse social, a aber-
tura do procedimento para indenização das benfeitorias será feita pelo 
Superintendente Regional, de ofício, ou a requerimento do ocupante.

§ 1º O requerimento, firmado e datado, será dirigido ao Superin-
tendente Regional do Incra de localização da terra pública, indicando o 
nome do ocupante, cônjuge ou companheiro, nacionalidade, estado civil, 
residência do requerente e de seu representante legal, se houver, e a data 
do início da ocupação.

§ 2º A abertura do processo deverá ser acompanhada dos seguin-
tes documentos:

I – cópia de documento de identificação pessoal com foto do 
ocupante e do cônjuge ou companheiro, quando for o caso;
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II – cópia da certidão de casamento ou contrato de união estável, 
se houver;

III – procuração do representante legal e cópia de documento de 
identificação pessoal com foto, se houver;

IV – cópia do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa 
Física (CPF);

V – declaração firmada pelo ocupante da inexistência de litígio e/
ou sobreposição de área ocupada, conforme modelo constante no Anexo I;

VI – certidões negativas de taxas e contribuições devidas pelo 
uso do bem, quando for o caso;

VII – cópias de documentos que possam determinar a época do 
início da ocupação e a sua continuidade, conforme relação exemplificati-
va constante no Anexo II;

VIII – relação com a descrição das benfeitorias existentes, cultu-
ras e criações, se houver;

IX – dados que permitam identificar o acesso e a localização da 
área de ocupação;

X – documentos que tenham aptidão de comprovar o exercício 
de atividade rural, conforme relação exemplificativa no Anexo II;

XI – declaração de opção pelo reassentamento, se for o caso, con-
forme modelo constante no Anexo III.

Seção II
Da instrução processual

Art. 10. Após a abertura, de acordo com o artigo anterior, o pro-
cesso administrativo será encaminhado à Divisão de Ordenamento da 
Estrutura Fundiária – SR(00)F, a qual caberá:

I – certificar que a ocupação foi identificada no levantamento 
fundiário de que trata o art. 4º, inciso VII, da presente instrução;

II – juntar os seguintes documentos:

a) espelho cadastral da ocupação no SNCR, se houver;

b) cópia do decreto de interesse social do território quilombola;
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c) consulta no SNCR sobre a existência de outro imóvel cadastra-
do em nome do requerente.

III – oficiar a Gerência Regional do Patrimônio da União – GRPU 
ou ao Órgão Estadual de Terras, conforme o caso, para que, no prazo de 
30 (trinta) dias, manifeste-se acerca da existência de providências de re-
tomada do bem.

Parágrafo Único. No caso do inciso III, a não manifestação no 
prazo estipulado importa na presunção de inexistência de providências 
de retomada do bem.

Art. 11. Nas hipóteses de opção pelo reassentamento, conforme 
termo de manifestação, o processo administrativo deverá ser sobrestado 
até que seja possível a efetivação do reassentamento (anexo III).

Parágrafo Único. Constatada a disponibilidade de lote e anuência 
do ocupante em nele ser reassentado, deverá ser dado prosseguimento ao 
processo administrativo.

Art. 12. Finalizadas as etapas dos artigos antecedentes, os autos 
deverão ser remetidos à Divisão de Obtenção de Terras -SR(00)T, para 
fins de vistoria de fiscalização e avaliação das benfeitorias.

Seção III
Da vistoria de fiscalização e avaliação

Art. 13. Para a exata individualização da ocupação em terra pú-
blica será delimitado pela SR(00)T o perímetro da ocupação com a elabo-
ração de memorial descritivo e planta, com anuência dos confrontantes.

Art. 14. A vistoria para fiscalização e avaliação das benfeitorias 
da ocupação será realizada por Engenheiro Agrônomo, com a devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA competente, 
cujo comprovante integrará o laudo.

Art. 15. O ingresso na área ocupada para fins de realização da 
vistoria de fiscalização e avaliação far-se-á mediante prévia comunicação 
ao ocupante.

Art. 16. A vistoria de fiscalização e avaliação deverá abranger os 
seguintes aspectos:
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I – análise do atendimento dos requisitos constantes nos incisos 
I a VII do art. 4º da presente instrução;

II – levantamento e avaliação das benfeitorias edificadas na área 
de ocupação, de acordo com a ABNT/Norma Brasileira – NBR 14653-1, 
NBR 14653-3, com o Manual de Obtenção de Terras e Perícia Judicial e a 
NE CONJUNTA DF/DT/nº 03/2010.

Parágrafo Único. No caso do inciso II, verificada a existência de 
benfeitoria voluptuária, deverá o perito manifestar-se expressamente so-
bre a possibilidade de seu levantamento sem detrimento da coisa, para 
que seja possível o exercício do direito previsto no art. 7º, parágrafo único 
da presente instrução.

Art. 17. Realizada a vistoria, a Superintendência Regional notifi-
cará o ocupante acerca do resultado e dará publicidade.

§ 1º A publicidade do extrato simplificado ocorrerá no portal do 
Incra na rede mundial de computadores e em local visível ao público nas 
instalações da Superintendência Regional (Anexo IV), por um período 
de 5 (cinco) dias, contendo os dados do ocupante, da ocupação e do valor 
relativo as benfeitorias – VB.

§ 2º Será concedido ao ocupante e qualquer interessado o prazo 
de 15 (quinze) dias para impugnação.

§ 3º A impugnação administrativa interposta será julgada pelo 
Superintendente Regional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, ouvida a 
SR(00)T ou a SR(00)PFE/R, conforme a natureza da matéria.

§ 4º A comunicação da decisão referente à impugnação será desti-
nada ao interessado, preposto ou representante legal, que poderá interpor 
recurso administrativo dirigido ao Superintendente Regional do Incra no 
prazo máximo de 10 dias, contados a partir do recebimento da comunicação.

§ 5º O recurso administrativo será julgado em segunda e última 
instância pelo CDR no prazo máximo de 15 (quinze) dias e comunicar-se-á 
a decisão do julgamento ao interessado, preposto ou representante legal.

§ 6º Os prazos mencionados nos §§ 2º e 4º deste artigo poderão 
ser prorrogados por igual período, diante de justificativa fundamentada.

§ 7º A impugnação e o recurso administrativo não serão conheci-
dos quando interpostos fora do prazo, ou por quem não seja legitimado, 
ou depois de exaurida a esfera administrativa.
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Art. 18. Finalizadas as etapas dos artigos antecedentes, a SR(00)T 
elaborará manifestação sobre o preenchimento dos requisitos constantes 
do art. 4º, incisos I a VII, da presente instrução e sobre o valor da avalia-
ção das benfeitorias.

Art. 19. Após a manifestação da SR(00)T, incumbirá à Procura-
doria Regional – SR(00)PFE/R do Incra elaborar parecer circunstanciado 
que abordará necessariamente o preenchimento dos requisitos do art. 4º, 
a natureza da ocupação, nos termos do art. 6º, desta instrução, e a possi-
bilidade da realização de acordo.

Art. 20. Após análise da SR(00)PFE/R, a SR(00)T remeterá os au-
tos ao CDR para fins de deliberação acerca da celebração do acordo pelo 
Superintendente Regional.

Art. 21. A SR(00)T comunicará o ocupante da decisão do CDR, 
encaminhando-lhe, na mesma ocasião, a minuta de proposta de celebra-
ção do acordo, nos termos do Anexo V.

§ 1º A ausência de anuência do ocupante inviabiliza a realização 
de acordo, devendo o INCRA ajuizar as medidas judiciais cabíveis.

§ 2º Na hipótese de anuência do ocupante, será montado o con-
junto acordo administrativo.

CAPÍTULO VI
DO CONJUNTO ACORDO ADMINISTRATIVO

Art. 22. O processo administrativo contendo a proposta de acor-
do permanecerá na SR(00), encaminhando-se à Coordenação-Geral de 
Obtenção de Terras (DTO) o conjunto acordo, elaborado pela SR(00)T, 
para adoção dos procedimentos necessários a descentralização dos re-
cursos correspondentes, constituído pelas seguintes peças:

I – cópia da capa do processo administrativo;

II – cópia do decreto;

III – ata do grupo técnico de vistoria e avaliação;

IV – extrato do laudo de avaliação, com a devida comprovação 
da sua divulgação;
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V – cópias dos ofícios encaminhados às entidades descritas no 
inciso III do art. 10, da presente instrução e a resposta de tais entidades, 
quando houver;

VI – cópia do parecer da SR(00)T, nos termos do art. 18; VII – 
cópia do parecer da PFE/Incra, nos termos do art. 19;

VIII – ata do CDR autorizando a celebração do acordo;

IX – cópia da minuta do acordo devidamente preenchida. Art. 
23 O conjunto acordo será encaminhado à Diretoria de Ordenamento 
da Estrutura Fundiária – DF, para fins de descentralização dos recursos 
necessários à celebração do acordo.

Parágrafo Único. A DF editará despacho autorizativo de acordo 
com o caput deste artigo, com posterior remessa à Diretoria de Gestão 
Administrativa – DA, para descentralização dos recursos.

CAPÍTULO VII
DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO E PAGAMENTO

Art. 24. O acordo administrativo somente deverá ser realizado 
quando atender aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, ra-
zoabilidade, proporcionalidade, moralidade, segurança jurídica, interes-
se público e eficiência.

Art. 25. O acordo conterá obrigatoriamente cláusula assecura-
tória de renúncia da parte a quaisquer direitos sobre os quais possam se 
fundar ações, recursos, ou outros procedimentos judiciais ou extrajudi-
ciais futuros, nos quais envolvam o Incra ou a União relativamente ao 
objeto desse acordo.

§ 1º O acordo deverá ser firmado pelo Superintendente Regional 
e pelo ocupante ou representante legal com poderes especiais para renun-
ciar aos direitos mencionados no caput.

§ 2º Em se tratando de casamento ou união estável, o acordo de-
verá ser firmado também pelo cônjuge ou companheiro.

Art. 26. Após o empenho do valor da indenização e antes de se pro-
ceder ao pagamento, a SR(00)T deverá atestar a existência e o estado de con-
servação das benfeitorias levantadas por ocasião da vistoria de avaliação.
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Parágrafo Único. Na hipótese de constatação de alteração no estado 
de conservação das benfeitorias, o valor da indenização deverá ser atualizado.

Art. 27. A Superintendência Regional certificará a desocupação 
da área e a entrega das benfeitorias, providenciando, em seguida, o paga-
mento e a respectiva juntada de cópia de comprovante de pagamento ao 
processo administrativo.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28. Os casos omissos e as dúvidas decorrentes da aplicação desta 
instrução normativa serão dirimidos pela DT ou DF, conforme o caso.

Art. 29. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação.

CELSO LISBOA DE LACERDA

ANEXO I

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO E 
SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA

DECLARO, sujeitando-me às penas da Lei, que a área ocupada, inseri-
da no perímetro do Território Quilombola _____________________, 
localizado no Município de ______________________ do Estado de 
_____________________, com área aproximada de _______________ 
hectares, não tem sobreposição de títulos.

DECLARO, ainda, sob as penas da Lei, que não existe litígio sobre a área 
rural.

DADOS DO DECLARANTE:

NOME:
______________________________________________

RG:
_________________________________________________
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CPF:
________________________________________________
_______________________________,________

de_________________ de __________.
(Local) (Data)

_____________________________________________
Assinatura

ANEXO II

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA OCUPA-
ÇÃO E ATIVIDADE RURAL

Relação exemplificativa de documentos:

1. comprovante de matrícula ou ficha de inscrição em escola, ata ou bole-
tim escolar do trabalhador ou dos filhos;

2. ficha de associado em cooperativa;

3. comprovante de participação como beneficiário, em programas governa-
mentais para a área rural nos estados, no Distrito Federal ou nos Municípios;

4. comprovante de recebimento de assistência ou de acompanhamento de 
empresa de assistência técnica e extensão rural;

5. escritura pública de imóvel;

6. recibo de pagamento de contribuição federativa ou confederativa;

7. registro em processos administrativos ou judiciais, inclusive inquéri-
tos, como testemunha, autor ou réu;

8. ficha ou registro em livros de casas de saúde, hospitais, postos de saúde 
ou do programa dos agentes comunitários de saúde;
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9. carteira de vacinação;

10. recibo de compra de implementos ou de insumos agrícolas;

11. comprovante de empréstimo bancário para fins de atividade rural;

12. ficha de inscrição ou registro sindical ou associativo junto ao sindica-
to de trabalhadores rurais, colônia ou associação de pescadores, produto-
res ou outras entidades congêneres;

13. contribuição social ao sindicato de trabalhadores rurais, à colônia ou à as-
sociação de pescadores, produtores rurais ou a outras entidades congêneres;

14. publicação na imprensa ou em informativos de circulação pública;

15. registro em livros de entidades religiosas, quando da participação em 
batismo, crisma, casamento ou em outros sacramentos;

16. registro em documentos de associações de produtores rurais, comu-
nitárias, recreativas, desportivas ou religiosas;

17. declaração Anual de Produtor – DAP, firmada perante o INCRA;

18. título de aforamento;

19. declaração de aptidão fornecida pelo Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais para fins de obtenção de financiamento junto ao PRONAF;

20. cópia de ficha de atendimento médico ou odontológico; 21. títulos 
emitidos pelo governo federal ou estadual;

22. certificado de cadastro de imóvel – CCIR;

23. comprovante de pagamento de Imposto Territorial Rural – ITR;

24. multa/notificações de órgãos ambientais;

25. guia de transporte animal;
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26. nota fiscal de vacinação do rebanho animal;

27. cartão de produtor;

28. contratos de cessão de áreas entre particulares;

29. negócios jurídicos de permuta, compra e venda, doação, dação em 
pagamento, dentre outros.

OBS.: Todos os documentos de comprovação devem possibilitar a vincu-
lação com a área ocupada.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR REASSENTAMENTO
Nome Completo (sem abreviações):

Documento de Identificação (CPF/RG) CPF n.: RG n.: SSP/
UF:

Estado Civil: Nacionalidade:
Nome Completo do Cônjuge (sem abreviações):

Documento de Identificação (CPF/RG) CPF n.: RG n.: SSP/
UF:

Estado Civil: Nacionalidade:
Identificação do Território Quilombola no qual que 

incide (Nome/Município/Estado):
( ) Declaro estar ciente e aceito a opção pelo r DT/

DF/Incra nº 04/2011
eassentamento, con-
forme NE Conjunta

Assinatura do Declarante (local e data):
Assinatura do Cônjuge (local e data):

Assinatura e SIAPE do responsável pela entr evista (local e data):

ANEXO IV

EXTRATO SIMPLIFICADO

O INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, através 
da sua Superintendência Regional em _______ (SR-00), situada no ende-
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reço ________, considerando o que dispõe o art. 2º da Portaria/Incra/P/Nº 
143, de 11 de março de 2004, FAZ SABER a todos a quem possa interessar 
que procedeu vistoria de fiscalização e avaliação da área ocupada denomi-
nada ___________, localizado no Município de ____________/UF e inse-
rida no perímetro do Território Quilombola ________, para fins de firmar 
acordo administrativo com o ocupante ____________________________, 
conforme dados discriminados a seguir:
I – Número do laudo:
II – Identificação da área ocupada:
a)Denominação:
b)Localização:
c)Confrontações:
d)Área ocupada total:
e)Área decretada de interesse social:
III – Valor das benfeitorias:
Os eventuais interessados em se manifestar acerca da proposta de acordo 
acima deverão apresentá-las no prazo de (5) cinco dias corridos, a contar 
da data de publicação deste extrato, devendo procurar o INCRA, em sua 
sede em _________, localizada no endereço ___________________.

ANEXO V

MODELO DE MINUTA DE ACORDO ADMINISTRATIVO PARA A 
INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS DE BOA-FÉ

Pelo presente instrumento, por um lado ……………………………………, 
CPF nº. …………………………, RG ………, domiciliado no Distrito 
de……… Município de ……………………..,e por outro lado, o INSTI-
TUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – 
INCRA, Autarquia Federal criada pelo Decreto n.º 1.110, de 09 de julho 
de 1970, alterado pela Lei n.º 7.231, de 23 de outubro de 1984, revigorado 
pelo Decreto Legislativo n.º 2, de 28 de março de 1989, publicado no 
D.O.U. de 31.03.89, com sede em Brasília/DF, e jurisdição em todo terri-
tório nacional, através do atual
SUPERINTENDENTE REGIONAL nesse Estado de ……….., 
Sr. …………………………………, brasileiro …………………., 
……………….. CI nº ………………, e CPF Nº ………………………., no-
meado pela Portaria/INCRA/nº …………………….., celebram o presente 
termo de acordo, mediante as cláusulas e condições a seguir alinhavadas:
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Considerando que para a regularização do Território Quilombola 
……………. não poderá existir proprietários e ocupantes não quilombo-
las mesmo que nas faixas de terras públicas;
Considerando também que o INCRA, através do laudo de fiscalização e 
avaliação, identificou e classificou essas benfeitorias como de boa-fé e en-
tende como dever indenizar previamente o ocupante para que ele possa 
ser retirado da área do Território Quilombola…………,
Considerando, por fim, que o INCRA e o Ocupante estão convencidos 
que o melhor caminho para resolver as controvérsias e evitar eventuais 
conflitos é o ACORDO ADMINISTRATIVO, resolvem celebrar, a teor 
especialmente do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro 2003; da Instru-
ção Normativa/Incra nº 57, de 20 de outubro de 2009 e da Instrução Nor-
mativa/Incra nº___, de ___de ____ de _____, o presente termo conforme 
as cláusulas a seguir anotadas.
Cláusula Primeira:
Do Objeto
O objeto deste acordo versa sobre o pagamento das benfeitorias erguidas 
na área denominada de sítio…….., localizada no
município de…………/UF, inserida no perímetro do Território 
Quilombola………………….
Cláusula Segunda:
Do Valor
O valor do acordo é de R$ ……….. (…………………………..), sendo R$ 
…………….. (………………..) atinente às benfeitorias necessárias e R$ 
…………………… (…………………………….) para indenização das 
benfeitorias úteis e voluptuárias (quando couber).
Cláusula Terceira:
Do Pagamento
O pagamento será feito em moeda corrente através de depósito em fa-
vor do ocupante, junto ao Banco………, Agência…….., Conta de 
nº………………, , assim que finalizados os procedimentos de assinatura 
dessa minuta de acordo, apresentação da respectiva documentação e re-
tirada da área.
Cláusula Quarta:
Da Renúncia
O Ocupante, independentemente de outras providências e/ou recomen-
dações de órgãos de controle e fiscalização, a exemplo do Ministério Pú-
blico Federal, Tribunal de Contas da União e Corregedoria da União re-
nuncia ao pagamento de indenizações de qualquer natureza, bem como 
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quaisquer outros direitos sobre os quais possam se fundar ações, recursos 
ou outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais, no qual seja parte o 
INCRA ou a UNIÃO, relativamente ao objeto desse acordo.
Cláusula Quinta:
Da existência de Credores.
Em caso de haver terceiros interessados com ações judiciais ou direitos 
sobre o objeto acordado fica obstada a liberação de qualquer dos valores 
até que seja superado o óbice.
Cláusula Sexta:
Do Conhecimento Prévio
Declara o ocupante ter tido conhecimento prévio do inteiro teor deste 
termo, concordando inteiramente com seu texto final abaixo subscrito.
Cláusula Sétima:
Da Comunicação Entre as Partes
As partes estabelecem que as intimações e notificações a serem feitas de 
parte à parte poderão efetivar-se através de via postal com aviso de re-
cebimento além de poderem simplesmente ser entregues no domicílio 
supra indicado por ambos.
Parágrafo Único. Na hipótese de mudança dos endereços anteriormente 
apresentados para fins de notificação/intimação é dever do possuidor efe-
tuar comunicação ao Incra, sob pena de reputar-se válidas as notificações 
realizadas no endereço antigo.
Cláusula Oitava:
Do Desmonte e Retirada de Móveis e Semoventes
O custo de desmonte e transporte de móveis e semoventes, caso existam, 
deverá ocorrer às expensas do Ocupante/Acordante do imóvel.
Cláusula Nona:
Da entrega do bem
O Ocupante/Acordante deverá manter a integridade do imóvel e das ben-
feitorias até a efetiva imissão de posse do INCRA, sob pena de terem dedu-
zido do valor da indenização o valor correspondente à depreciação destes.
Parágrafo Único. A depreciação do imóvel e das benfeitorias, após a ava-
liação administrativa do INCRA, é motivo ensejador da dedução ou res-
sarcimento dos valores disponibilizados.
Cláusula Décima:
Da Boa-Fé e da Lealdade Contratual
Todo o acordo rege-se pelos princípios gerais do direito incidente, espe-
cialmente o da boa fé e da lealdade.
Cláusula Décima Primeira:
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Dos Efeitos
O presente acordo somente produzirá seus jurídicos e legais efeitos após 
a conclusão referente à saída da área pelo ocupante.
Cláusula Décima Segunda:
Dos Recursos
O INCRA atesta a disponibilidade de recursos financeiros e orçamentá-
rios para fazer cumprir o acordo ora celebrado.
Cláusula Décima Terceira:
Do Foro de Eleição
As partes estabelecem como foro de eleição o da Seção
Judiciária Federal de ………, em detrimento de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou que venha a ser.
Cláusula Décima Quarta:
Da Coisa Boa, Firme e Valiosa
Os acordantes estabelecem e aceitam que as vias digitais do presente ins-
trumento, desde que devidamente assinadas e rubricadas, sejam conside-
radas como se documentos originais fossem.
E, por estarem as partes de pleno acordo, assinam este Instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito, na presença de 
duas testemunhas capazes, também signatárias, fazendo tudo por bom, 
firme e valioso, em qualquer tempo e lugar, por si e por seus sucessores a 
qualquer título, respondendo, ainda, pela veracidade e legalidade dos atos 
aqui praticados.
Cidade/UF, …… de ……. de xxxx.

……………… ……………………
Proprietário  

……………………………….
Superintendente Regional do INCRA  

………………..
Cônjuge/Companheiro

…………………………………..

TESTEMUNHAS:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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INSTRUÇÃO NORMATIVA INCRA Nº 111, DE 22 DE 
DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre os procedimentos administrativos a serem obser-
vados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
nos processos de licenciamento ambiental de obras, atividades ou 
empreendimentos que impactem terras quilombolas.

O Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 19 do 
Decreto nº 10.252, de 20 de fevereiro de 2020, combinado com o inciso 
XX, do art. 110 do Regimento Interno aprovado pela Portaria Incra/P nº 
531, de 23 de março de 2020, publicada no DOU do dia 24 seguinte, e 
tendo em vista o disposto nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal 
de 1988, bem como o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; os Decretos nº 6.040, de 07 de fevereiro de 2007 e nº 5.758, 
de 13 de abril de 2006; a Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro 
de 2011; a Portaria Interministerial nº 60/MMA/MJ/MC/MS, de 24 de 
março de 2015; as Resoluções CONAMA nº 01, de 23 de janeiro de 1986, 
e nº 237, de 19 de dezembro de 1997; e o constante dos autos do processo 
nº 54000.061259/2019-74, resolve dispor sobre os procedimentos admi-
nistrativos a serem observados pelo Incra nos processos de licenciamento 
ambiental de obras, atividades ou empreendimentos que impactem terras 
quilombolas, nos seguintes termos:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Instrução Normativa estabelece procedimentos ad-
ministrativos a serem observados pelo Incra quando instado a se mani-
festar em processos de licenciamento ambiental federal, estadual e muni-
cipal, de obras, atividades ou empreendimentos causadores de impactos 
socioambientais, econômicos ou culturais a terras quilombolas.

Art. 2º A manifestação do Incra ocorrerá nos processos de licen-
ciamento ambiental de atividades ou empreendimentos:
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I - localizados nas terras quilombolas a que se refere o inciso XIII 
do art. 2º da Portaria Interministerial nº 60/MMA/MJ/MC/MS, de 24 de 
março de 2015; e

II - que possam ocasionar impacto socioambiental, econômico e 
cultural direto, nas áreas mencionadas no inciso I, considerados os limi-
tes estabelecidos pelo Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/MMA/
MJ/MC/MS, de 24 de março de 2015.

Art. 3º O Incra manifestar-se-á nos processos de licenciamento 
ambiental a partir da solicitação formal do órgão ambiental licenciador.

§ 1º O Incra receberá a solicitação a que se refere o caput na sua 
sede, em Brasília, a qual deverá ser distribuída de imediato para a Direto-
ria de Governança Fundiária - DF.

§ 2º A manifestação inicial do Incra terá como base a Ficha de 
Caracterização de Atividade - FCA, ou documento equivalente, disponi-
bilizada eletronicamente, ou encaminhada, conforme o caso, pelo órgão 
licenciador competente, bem como as informações locacionais e de traça-
do da obra, atividade ou empreendimento, em formato aberto, que serão 
cruzadas com os dados geoespaciais disponíveis das terras quilombolas.

§ 3º O Incra deverá, ainda, considerar documento específico ela-
borado pela equipe técnica contratada pelo empreendedor, desde que 
este seja apresentado ao órgão licenciador competente e, em caso de con-
cordância, encaminhado ou disponibilizado pelo referido órgão ao Incra.

§ 4º Os documentos que forem submetidos à oitiva das comuni-
dades deverão ser objeto de análise preliminar pelo Incra.

§ 5º Ressalvados os casos previstos nesta Instrução Normativa, as 
manifestações do Incra serão sempre dirigidas ao órgão ambiental fede-
ral, estadual ou municipal, responsável pelo licenciamento.

Art. 4º Para os fins desta Instrução Normativa, entende-se por:

I - Área de Influência Direta - AID: área sujeita aos impactos 
diretos da implantação e operação do empreendimento, estabelecida no 
Anexo I da Portaria Interministerial nº 60/MMA/MJ/MC/MS, de 24 de 
março de 2015;

II - empreendedor: pessoa física ou jurídica, de capital público 
ou privado, detentora dos direitos de construção, instalação, operação e 
aproveitamento de obras, atividades ou empreendimentos utilizadores de 
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recursos ambientais, considerados efetivo ou potencialmente poluidores, 
ou capazes sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;

III - Termo de Referência Específico - TRE: documento elabo-
rado pelo Incra, enquanto órgão envolvido no licenciamento ambiental, 
que estabelece o conteúdo necessário para análise dos impactos a terras 
quilombolas, conforme Anexo I desta Instrução Normativa;

IV - Plano de Trabalho: documento elaborado pelo empreende-
dor, a partir do Termo de Referência Específico, que traz a descrição de-
talhada das etapas ou fases das peças técnicas a serem entregues ao Incra, 
incluindo informações sobre a equipe técnica responsável pelos estudos, 
metodologia a ser adotada, objetivos a serem alcançados, cronograma de 
trabalho e relação dos produtos;

V - Estudo do Componente Quilombola - ECQ: estudo elabo-
rado pelo empreendedor após a aprovação do Plano de Trabalho, e que, 
como requisito para a obtenção de Licença Prévia, indica os impactos 
socioambientais sobre terras quilombolas relacionados à localização, ins-
talação, operação e ampliação de obra, atividade ou empreendimento. O 
ECQ analisa os impactos ambientais do empreendimento e de suas alter-
nativas, por meio de identificação, previsão da magnitude e interpretação 
da importância dos prováveis impactos relevantes, os quais devem estar 
classificados de acordo com os atributos dispostos na Resolução Conama 
nº 01, de 23 de janeiro de 1986, e suas alterações;

VI - Projeto Básico Ambiental Quilombola - PBAQ: elaborado 
pelo empreendedor após a aprovação do ECQ, com objetivo de obtenção 
da Licença Instalação, é o conjunto de planos e programas identificados 
a partir da elaboração do Estudo do Componente Quilombola, contendo 
definição das ações, cronograma de execução físico, plano de trabalho 
operacional e, ainda, indicação dos meios e procedimentos de controle e 
monitoramento de indicadores ambientais que serão desenvolvidos nas 
etapas de implantação e operação da obra, atividade ou empreendimento 
junto às comunidades quilombolas atingidas;

VII - Relatório de Execução Final - REF: elaborado pelo empreen-
dedor após a aprovação do PBAQ, com objetivo de obtenção da Licença 
de Operação, apresenta a descrição das atividades executadas em aten-
dimento ao PBAQ, com comprovação de implementação das ações pac-
tuadas, com acompanhamento de meios de controle bem como de resul-
tados obtidos em correspondência com indicadores e metas estipuladas.
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§ 1º O empreendedor é o responsável pelas obras, atividades e 
empreendimentos a serem licenciados e responde pelas implicações de-
correntes da não observação das exigências legais e administrativas do 
licenciamento ambiental, mesmo quando contrata outras empresas para 
execução de atividades específicas.

§ 2º Para os fins desta Instrução Normativa, cabe exclusivamente 
ao empreendedor a manutenção das tratativas junto ao órgão licenciador 
e ao Incra.

CAPÍTULO II
DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA AS MANI-

FESTAÇÕES DO INCRA NO ÂMBITO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 5º A Diretoria de Governança Fundiária -DF deverá instau-
rar processo administrativo interno para subsidiar sua manifestação em 
processos de licenciamento ambiental, adotando as seguintes providências:

I - designação de técnico que ficará responsável pela análise, co-
municação, mediação com as comunidades quilombolas, elaboração de 
documentos e acompanhamento da tramitação do processo;

II - comunicação às Superintendências Regionais com informa-
ções sobre obras, atividades ou empreendimentos localizados em suas 
áreas de atuação, podendo delegar-lhes atividades específicas do processo 
administrativo, a serem realizadas nos limites do ato de delegação; e

III - dar ciência da abertura do processo administrativo às comu-
nidades quilombolas localizadas na Área de Influência Direta - AID da 
obra, atividade ou empreendimento.

Art. 6º Instaurado o processo, a Coordenação-Geral de Regula-
rização de Territórios Quilombolas poderá consultar as demais áreas do 
Incra, quando necessário.

Parágrafo único. A Coordenação-Geral de Cartografia apoiará 
em atividades relativas ao licenciamento ambiental, considerando os pra-
zos e obrigações do Incra enquanto autoridade competente.
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Seção II
Das Oitivas das Comunidades

Art. 7º Identificada terra quilombola na Área de Influência Di-
reta - AID de empreendimento, o Incra, sob orientação do órgão licen-
ciador, estabelecerá contato com os integrantes da comunidade a fim de 
organizar as oitivas.

§ 1º As comunidades quilombolas serão ouvidas, antes da mani-
festação do Incra, a respeito dos seguintes documentos produzidos pelo 
empreendedor: Plano de Trabalho, ECQ, PBAQ, Relatório Final e aqueles 
relativos a renovação e corretivos, quando houver.

§ 2º Antes da realização da oitiva, o Incra demandará ao em-
preendedor a distribuição de versões integrais e resumidas dos docu-
mentos indicados no § 1º, em quantidade suficiente de exemplares que 
contemplem o número de famílias, que tenham qualidade gráfica e ni-
tidez, em linguagem menos técnica e mais acessível e com, pelo menos, 
15 (quinze) dias de antecedência à data da reunião, de forma a garantir a 
leitura e discussão pelas comunidades quilombolas, previamente à oitiva.

§ 3º Nas oitivas, o empreendedor apresentará as informações 
constantes nos documentos mencionados no § 1º, bem como disponibi-
lizará pessoal para debate e resolução de dúvidas relativas ao empreendi-
mento, a fim de obter posicionamento da comunidade.

§ 4º As condições logísticas e operacionais para oitiva serão ga-
rantidas pelo empreendedor.

Art. 8º Adotadas todas as providências visando à realização de 
oitiva das comunidades quilombolas e esta não se efetivar por motivos 
alheios à responsabilidade da Autarquia ou do empreendedor, o Incra 
manifestar-se-á com relação aos produtos apresentados, registrando a 
ausência de oitiva.

Seção III
Do Termo de Referência Específico - TRE

Art. 9º Instaurado o processo administrativo nos termos do art. 
5º, a Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas 
- DFQ consolidará Termo de Referência Específico contendo as exigên-
cias de informações ou de estudos específicos referentes à intervenção da 
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atividade ou empreendimento em terra quilombola, a fim de subsidiar a 
realização dos estudos de eventuais impactos relativos ao componente 
quilombola do licenciamento.

§ 1º A Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Qui-
lombolas emitirá o Termo de Referência Específico em conformidade 
com as características do processo, de acordo com a comunidade qui-
lombola e terras envolvidas, a região e a tipologia do empreendimento, 
sempre observando os termos da Portaria Interministerial nº 60/MMA/
MJ/MC/MS, de 24 de março de 2015.

§ 2º A manifestação do Incra ao órgão ambiental licenciador, 
contendo o Termo de Referência Específico do componente quilombo-
la, dar-se-á por meio de ofício expedido pela Diretoria de Governança 
Fundiária - DF, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do rece-
bimento da solicitação.

§ 3º O Incra poderá solicitar prorrogação do prazo, em até 10 
(dez) dias, para entrega da manifestação.

§ 4º Na manifestação, o Incra poderá emitir informativo sobre a 
identificação, localização e caracterização de terra quilombola na Área de 
Influência Direta do empreendimento.

§ 5º Localizada a terra quilombola nos limites expressos no Ane-
xo I da Portaria Interministerial nº 60/MMA/MJ/MC/MS, de 24 de mar-
ço de 2015, o Incra demandará ao empreendedor, via órgão licenciador 
competente, o envio de Plano de Trabalho baseado no Termo de Referên-
cia Específico, constante no Anexo II desta Instrução Normativa.

§ 6º Não sendo identificadas terras quilombolas no raio da Área de 
Influência Direta da obra, atividade ou empreendimento, o Incra manifestar-
-se-á, por meio de ofício expedido pela Diretoria de Governança Fundiária, 
quanto ao não óbice para o prosseguimento do licenciamento ambiental.

Art. 10. No caso de empreendimentos localizados em áreas nas 
quais tenham sido desenvolvidos estudos anteriores, o empreendedor 
poderá utilizar os dados provenientes desses estudos no processo de li-
cenciamento, cabendo-lhe fazer as adequações e complementações ne-
cessárias relacionadas ao impacto da atividade ou empreendimento.
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Seção IV
Do Plano de Trabalho

Art. 11. Recepcionado o Plano de Trabalho, a manifestação técni-
ca será submetida à Coordenação-Geral de Regularização de Territórios 
Quilombolas para análise, que o encaminhará à Diretoria de Governança 
Fundiária sugerindo que o Plano de Trabalho analisado seja:

I - aprovado;

II - aprovado, com ressalvas; ou

III - reprovado.

Art. 12. A Diretoria de Governança Fundiária encaminhará, por 
meio de ofício, manifestação conclusiva ao órgão ambiental licenciador 
competente, podendo:

I - recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento, 
sob a ótica do componente quilombola; ou

II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento do 
processo de licenciamento, sob a ótica do componente quilombola, indican-
do as medidas ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los.

Seção V
Da manifestação em relação ao Estudo do Componente Quilombola 

– ECQ para Licença Prévia

Art. 13. Recebido o Estudo do Componente Quilombola e reali-
zada a análise preliminar nos moldes do § 4º do art. 3º, o Incra estabelece-
rá contato com os integrantes da comunidade a fim de organizar a oitiva.

Art. 14. Instado pelo órgão ambiental licenciador a se manifestar 
no período que antecede a Licença Prévia, o Incra, por meio da Coor-
denação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas, analisará, 
mediante manifestação técnica conclusiva, o Estudo do Componente 
Quilombola - ECQ encaminhado pelo empreendedor.

Art. 15. O Incra deverá apresentar sua manifestação conclusiva 
sobre o Estudo do Componente Quilombola - ECQ no prazo estabeleci-
do pelo art. 7º da Portaria Interministerial nº 60/MMA/MJ/MC/MS, de 
24 de março de 2015.
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Art. 16. Antes da emissão da manifestação a que se refere o artigo 
anterior, o Incra poderá empreender visita técnica, bem como solicitar 
ao empreendedor esclarecimentos, detalhamentos ou complementações 
mediante decisão motivada.

§ 1º O pedido de esclarecimentos, detalhamentos ou comple-
mentações poderá ser feito uma única vez, mediante decisão motivada, 
e deverá ser entregue pelo empreendedor no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º A contagem do prazo previsto no § 1º será suspensa durante 
a elaboração do pedido de esclarecimentos, detalhamentos ou comple-
mentações, feito ao empreendedor.

§ 3º O órgão ambiental licenciador deverá ser comunicado da 
suspensão de prazo referida no § 2º deste artigo.

Art. 17. A manifestação técnica conclusiva deverá contemplar a 
análise dos seguintes itens:

I - o cumprimento do Termo de Referência Específico;

II - a avaliação da matriz de impactos socioambientais, quando 
da ocasião da análise do Estudo do Componente Quilombola;

III - a apresentação, em linhas gerais, das medidas para a sua pre-
venção, mitigação, controle e compensação socioambiental; e

IV - relato da oitiva com a manifestação conclusiva das comuni-
dades quilombolas ouvidas.

Art. 18. A manifestação técnica referida no art. 15 será submetida 
à análise por parte da Coordenação-Geral de Regularização de Territó-
rios Quilombolas, que a encaminhará à Diretoria de Governança Fundiá-
ria, sugerindo, de forma motivada, que o estudo analisado seja:

I - aprovado;

II - aprovado, com ressalvas; ou

III - reprovado.

Art. 19. A Diretoria de Governança Fundiária encaminhará, por 
meio de ofício, manifestação conclusiva ao órgão ambiental licenciador 
competente, podendo:

I - recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento, 
sob a ótica do componente quilombola; ou
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II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento do 
processo de licenciamento, sob a ótica do componente quilombola, indican-
do as medidas ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los.

Art. 20. Em casos específicos, desde que devidamente fundamen-
tado pelo empreendedor e acordado com as comunidades envolvidas, o 
ECQ e o PBAQ poderão ser elaborados de forma concomitante.

Seção VI

Da manifestação em relação ao Projeto Básico Ambiental Quilombo-
la – PBAQ para a Licença de Instalação

Art. 21. Recepcionado o Plano Básico Ambiental Quilombola e rea-
lizada a análise preliminar nos moldes do § 4º do art. 3º, o Incra estabelecerá 
contato com os integrantes da comunidade a fim de organizar a oitiva.

Parágrafo único. O PBAQ ou documento equivalente conside-
rado apto pela Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Qui-
lombolas será apresentado pelo empreendedor às comunidades quilom-
bolas com terras afetadas, em linguagem acessível.

Art. 22. Instado a se manifestar pelo órgão ambiental licenciador 
no período que antecede a emissão da Licença de Instalação, o Incra, por 
meio da Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombo-
las, analisará e elaborará manifestação técnica conclusiva sobre os pro-
gramas específicos expressos no Projeto Básico Ambiental Quilombola 
- PBAQ, a partir da verificação dos seguintes itens:

I - adequação e pertinência do conteúdo do documento;

II - relação de causa e efeito entre os impactos apontados no estudo 
e as medidas propostas, assegurando a execução das medidas indicadas nos 
eixos de estudos para uma compensação condizente e efetivamente susten-
tável, tanto do ponto de vista socioambiental como socioeconômico;

III - sustentabilidade socioambiental e cultural das medidas pro-
postas; e

IV - oitiva das comunidades quilombolas com terras impactadas.

§ 1º Antes da emissão da manifestação a que se refere o caput, o 
Incra poderá empreender visita técnica, bem como solicitar ao empreen-



110

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

dedor esclarecimentos, detalhamentos ou complementações mediante 
decisão motivada.

§ 2º A manifestação a que se refere o caput ocorrerá após ser rea-
lizada a oitiva das comunidades, ocasião em que o empreendedor apre-
sentará o PBAQ com objetivo de ser aprovado.

Art. 23. O prazo para manifestação do Incra será de, no máximo, 
60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da solicitação 
do órgão licenciador.

§ 1º O Incra poderá exigir uma única vez, mediante decisão mo-
tivada, esclarecimentos, detalhamentos ou complementações, a serem 
entregues pelo empreendedor no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º A contagem do prazo previsto no caput será suspensa du-
rante a elaboração dos esclarecimentos ou complementações de informa-
ções, a que se refere o § 1º deste artigo, a partir da data de comunicação 
ao empreendedor.

§ 3º O órgão ambiental licenciador deverá ser comunicado da 
suspensão de prazo referida no § 2º.

Art. 24. Após a apresentação e oitiva das comunidades quilom-
bolas com terras atingidas, a Coordenação-Geral de Regularização de 
Territórios Quilombolas, mediante manifestação técnica, recomendará à 
Diretoria de Governança Fundiária que o Projeto Básico Ambiental Qui-
lombola analisado seja:

I - aprovado;

II - aprovado, indicando a execução de outras medidas mitigadoras, 
compensatórias, programas e condicionantes considerados necessários; ou

III - reprovado.

Art. 25. O Incra, por meio de ofício expedido pela Diretoria de 
Governança Fundiária, emitirá manifestação conclusiva ao órgão am-
biental licenciador sobre o PBAQ, podendo:

I - recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento, 
sob a ótica do PBAQ; ou

II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento 
do processo de licenciamento, sob a ótica do PBAQ, indicando as medi-
das ou condicionantes consideradas necessárias para superá-los.
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Art. 26. Os programas e ações de prevenção, mitigação, contro-
le e compensação socioambiental, previstos nesta Instrução Normativa, 
deverão ser compatíveis com o cronograma de todas as etapas previstas 
no licenciamento da obra, atividade ou empreendimento apresentado ao 
Incra, de forma a garantir a sua plena execução.

Seção VII
Da manifestação em relação ao Relatório de Execução Final para a 

Licença de Operação

Art. 27. Recepcionado o Relatório de Execução Final e realizada 
a análise preliminar nos moldes do § 4º do art. 3º, o Incra estabelecerá 
contato com os integrantes da comunidade a fim de organizar a oitiva.

Art. 28. Instado a se manifestar pelo órgão ambiental licenciador 
no período que antecede a emissão da Licença de Operação, o Incra, por 
meio da Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombo-
las, analisará e elaborará manifestação técnica conclusiva, sobre as ações 
implementadas pelo empreendedor com base no Relatório de Execução 
Final, a partir da verificação dos seguintes itens:

I - adequação e pertinência do conteúdo do documento;

II - equivalência entre ações efetivamente executadas e previstas, 
com eventuais adequações justificadas e aprovadas pela comunidade;

III - cumprimento de condicionantes dispostas na manifestação 
referente ao PBAQ, quando houver;

IV - comprovação de implementação das ações pactuadas no 
PBAQ, por meios de controle e monitoramento de indicadores, obser-
vando a execução das medidas indicadas nos eixos de estudos para uma 
compensação condizente e efetivamente sustentável, tanto do ponto de 
vista socioambiental como socioeconômico; e

V - manifestação das comunidades ouvidas.

§ 1º Antes da emissão da manifestação a que se refere o caput, o 
Incra poderá empreender visita técnica, bem como solicitar ao empreen-
dedor esclarecimentos, detalhamentos ou complementações mediante 
decisão motivada.
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§ 2º A manifestação a que se refere o caput ocorrerá após ser rea-
lizada a oitiva das comunidades, ocasião em que o empreendedor apre-
sentará o Relatório de Execução Final com objetivo de ser aprovado.

Art. 29. A análise e a manifestação em relação ao Relatório de 
Execução Final para a Licença de Operação deverão ocorrer dentro do 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de recebimento da 
solicitação do órgão licenciador.

Art. 30. Após a apresentação e oitiva das comunidades quilombo-
las com terras atingidas, a Diretoria de Governança Fundiária, mediante 
manifestação técnica da Coordenação-Geral de Regularização de Terri-
tórios Quilombolas, recomendará, de forma motivada, que o Relatório de 
Execução Final seja:

I - aprovado;

II - aprovado, indicando a execução de outras medidas mitigadoras, 
compensatórias, programas e condicionantes considerados necessários; ou

III - reprovado.

Parágrafo único. O Incra, por meio de ofício expedido pela Dire-
toria de Governança Fundiária, emitirá manifestação conclusiva sobre o 
disposto no caput, podendo:

I - recomendar o prosseguimento do processo de licenciamento, 
sob a ótica do Relatório de Execução Final; ou

II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento 
do processo de licenciamento, sob a ótica do Relatório de Execução Fi-
nal, indicando as medidas ou condicionantes consideradas necessárias 
para superá-los.

Seção VIII
Da manifestação para a renovação de licenças e procedimentos 

corretivos

Art. 31. Os pedidos de renovação de licenças ou de reconheci-
mento da necessidade de adoção de procedimentos corretivos ficam su-
jeitos ao rito administrativo desta Instrução Normativa e da Portaria In-
terministerial nº 60/MMA/MJ/MC/MS, de 24 de março de 2015.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

113

§ 1º Caberá ao empreendedor fazer as adequações e complemen-
tações necessárias, relacionadas ao impacto da atividade ou empreendi-
mento, com elaboração de estudos complementares.

§ 2º O Incra, por meio de ofício expedido pela Diretoria de Go-
vernança Fundiária, emitirá manifestação conclusiva sobre o disposto no 
caput, podendo:

I - recomendar o prosseguimento das atividades e consequente 
legalidade do processo de licenciamento, sob a ótica do componente 
quilombola; ou

II - apontar a existência de eventuais óbices ao prosseguimento 
das atividades e da legalidade do processo de licenciamento, sob a óti-
ca do componente quilombola, indicando as medidas ou condicionantes 
consideradas necessárias para superá-los.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 32. O Incra promoverá a participação das comunidades qui-
lombolas no processo de levantamento de dados e na discussão de ques-
tões referentes ao licenciamento das obras, atividades ou empreendimen-
tos potencialmente causadores de impactos às suas respectivas terras, nos 
termos desta Instrução Normativa.

Art. 33. O Incra, em caso de impossibilidade de cumprimento de 
prazo estabelecido pelo órgão licenciador ou em norma que regulamenta 
os procedimentos de licenciamento ambiental, encaminhará pedido de 
dilação devidamente fundamentado.

Art. 34. Qualquer documento recebido pelas Superintendências 
Regionais sobre empreendimentos, obras ou atividades potencial e efetiva-
mente causadoras de impactos ambientais a terras quilombolas deverá ser 
imediatamente encaminhado à Diretoria de Governança Fundiária - DF.

Art. 35. O Incra oficiará o órgão licenciador nas hipóteses em que 
houver a publicação do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 
- RTID de comunidades identificadas na Área de Influência Direta da 
obra, atividade ou empreendimento, durante a fase de instalação, opera-
ção ou renovação de operação, sobre a observância de eventuais impactos 
socioambientais e a necessidade de adoção de medidas de prevenção, mi-
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tigação, controle e compensação desses impactos, que serão subsidiados 
por estudos complementares.

Art. 36. Os prazos e procedimentos dispostos nesta Instrução Nor-
mativa aplicam-se aos processos de licenciamento ambiental em curso, na 
fase em que se encontrarem na data da publicação desta Instrução Normativa.

Art. 37. Os processos iniciados durante a vigência da Instrução 
Normativa nº 01, de 31 de outubro de 2018, da Fundação Cultural Palma-
res - FCP, terão sua fase corrente concluída, aplicando-se à próxima etapa 
as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa.

Art. 38. Esta Instrução Normativa entra em vigor em 3 de janeiro 
de 2022.

GERALDO JOSÉ DA CAMARA FERREIRA DE MELO FILHO

ANEXO I

EMPREENDIMENTOS E LIMITES

ANEXO I DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60, DE 2015.
Tipologia Distância em quilômetros das comunidades 

quilombolas
Amazônia Legal Demais Regiões

Empreendimentos lineares 
(exceto rodovias)

Ferrovias 10 km 5 km
Dutos 5 km 3 km

Linhas de transmissão 8 km 5 km
Rodovias 40 km 10 km

Empreendimentos pontuais 
(portos, mineração e termoelé-

tricas):

10 km 8 km

Aproveitamentos hidrelétricos 
(UHEs e PCHs)

40 km* ou reservatório 
acrescido de 20 km à 

jusante

15 km* ou reservatório 
acrescido de 20 km à 

jusante

* medidos a partir do eixo(s) do(s) barramento(s) e respectivo corpo central do(s) 
reservatório(s)
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ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECÍFICO COMPONENTE 
QUILOMBOLA

ANEXO II-C DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 60, DE 2015.

I - PLANO DE TRABALHO:

Informações sobre a equipe técnica responsável pela realização dos 
estudos, contendo nomes, formações, funções na equipe, telefones e e-mails;

Descrição da(s) metodologia(s) de trabalho para realização do 
estudo específico do componente quilombola;

Definição de objetivos, metas, fases e resultados esperados do es-
tudo específico do componente quilombola;

Cronograma de trabalho, correlacionando as atividades com ob-
jetivos, metas, fases e prazo de início e término do estudo;

Relação dos produtos a serem enviados para análise do Incra.

II - DIAGNÓSTICO GERAL, CONTENDO DADOS E INFOR-
MAÇÕES REFERENTES A:

Relação das comunidades quilombolas inseridas nas áreas con-
sideradas no Anexo I por meio de levantamento de dados secundários 
oriundos dos registros da Fundação Cultural Palmares e do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária;

Localização das comunidades quilombolas em relação ao em-
preendimento a partir dos critérios de distâncias definidas no Anexo I, 
com a elaboração de mapas contendo as coordenadas geográficas das co-
munidades quilombolas;

Estudo específico referente ao território quilombola afetado, com 
informações gerais sobre as comunidades quilombolas, tais como: deno-
minação, localização e formas de acesso, aspectos demográficos, sociais 
e de infraestrutura;

Situação fundiária e suas demandas, bem como a identificação de 
vulnerabilidades na área de educação, saúde e habitação;
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Mapeamento de eventuais atividades ou empreendimentos já 
instalados no interior ou no entorno do território quilombola conside-
rando as distâncias do Anexo I;

Caracterização da ocupação atual indicando as terras utilizadas 
para moradia, atividade econômica, caminho e percurso, uso dos recursos 
naturais, práticas produtivas; informações sobre os bens materiais e imate-
riais, cultos religiosos e festividades, espaços de sociabilidade destinados às 
manifestações culturais, atividades de caráter social, político e econômico;

Indicação, caso haja, dos sítios arqueológicos que contenham 
reminiscências históricas dos antigos quilombos, assim como de outros 
sítios considerados relevantes pelo grupo.

III - CONTROLE, MITIGAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE 
IMPACTOS:

A identificação dos impactos diretos e indiretos associados à im-
plantação e operação da atividade ou empreendimento, bem como a apre-
sentação de propostas de controle, mitigação e potencialização desses im-
pactos sobre as comunidades quilombolas, contendo informações sobre:

A identificação da presença e fluxo de pessoas estranhas à comu-
nidade, bem como os possíveis conflitos oriundos da nova dinâmica a ser 
estabelecida pela atividade ou empreendimento;

A identificação de prejuízos relativos à produção econômica da 
comunidade;

A identificação e descrição dos riscos provenientes da implanta-
ção da atividade ou empreendimento;

A identificação da interferência da atividade ou empreendimento 
nas manifestações culturais da comunidade;

A identificação de impactos sobre bens e serviços públicos ofere-
cidos às comunidades;

A identificação de impactos sobre os meios físico e biótico relacio-
nados à reprodução física, social e econômica das comunidades quilombolas;

A perda de parte ou totalidade do território quilombola;

Existência de possíveis conflitos com as comunidades quilom-
bolas envolvendo processos de expropriação de terras, áreas sobrepostas 
e conflitos de interesses, bem como a atual situação territorial do grupo;
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Outras informações relacionadas à atividade ou empreendimen-
to que possam impactar o território quilombola.

IV - ORIENTAÇÕES GERAIS

Antes do início do estudo específico do componente quilombola 
é recomendada a realização de reunião técnica entre o(s) responsável(is) 
técnico(s) do empreendimento e a Coordenação-Geral de Regularização 
de Territórios Quilombolas, para esclarecimentos e informações sobre o 
TRE quilombola, orientação à realização dos estudos, metodologia a ser 
aplicada, equipe envolvida e construção de diálogo entre a equipe técnica 
do empreendimento e as comunidades quilombolas afetadas.

A manifestação conclusiva do Incra sobre o estudo específico do 
componente quilombola será precedida de reuniões informativas com as 
comunidades quilombolas direta e indiretamente afetadas, com vistas à 
manifestação das comunidades sobre o empreendimento e as medidas de 
controle e mitigação de impactos.

O empreendedor deve entregar, com antecedência de 15 (quinze) 
dias da primeira reunião informativa, em quantidade a ser combinada 
entre as partes, de cópias do estudo específico do componente quilom-
bola para cada comunidade direta e indiretamente afetada. Também é 
responsabilidade do empreendedor garantir todas as condições técnica, 
logística e operacional para a realização da consulta. O Incra fica respon-
sável pelo convite, divulgação e coordenação da consulta pública.

O Projeto Básico Ambiental Quilombola deverá ser elaborado 
com a participação das comunidades quilombolas afetadas. O PBAQ 
deve conter as medidas de controle e mitigação de impactos ambientais 
identificados em virtude da construção e operação de atividade ou em-
preendimento, sob a forma de programas, a partir dos impactos diag-
nosticados, classificados por meio de componente ambiental afetado e 
caráter preventivo ou corretivo, bem como sua eficácia. Deverá conter 
também, cronograma e detalhamento das ações e atividades, metas e pra-
zos a serem cumpridos.

O Incra deverá ser comunicado sobre as tratativas relacionadas à 
questão fundiária das comunidades quilombolas nos termos do Decreto 
nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.
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PORTARIA INCRA N.º 307, DE 22 DE NOVEMBRO DE 1995

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRÁRIA – INCRA, no uso das atribuições que lhe con-
fere os incisos II e IV do art. 20 da Estrutura Regimental da Autarquia 
aprovado pelo Decreto n.º 966, de 27 de outubro de 1993.

CONSIDERANDO que as comunidades remanescentes de quilombos 
acham-se sob a proteção do Poder Público por força do art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal, que 
determina aos remanescentes das comunidades dos quilombos que es-
tejam ocupando suas terras o reconhecimento da propriedade definitiva 
com a consequente emissão dos títulos respectivos;

CONSIDERANDO que cabe ao INCRA a administração das terras pú-
blicas desapropriadas por interesse social, discriminadas e arrecadadas 
em nome da União Federal, bem como a regularização das ocupações 
nelas havidas na forma da lei;

CONSIDERANDO que as ações de Reforma Agrária conduzidas pelo 
Estado visam a promoção plena do homem, preservando seus valores 
sociais e culturais, integrando-o às peculiaridades de cada região, pro-
piciando uma relação racional e equilibrada nas suas interações com o 
meio ambiente, resolve:

I – Determinar que as comunidades remanescentes de quilombos, como 
tais caracterizadas, insertas em áreas públicas federais, arrecadadas ou 
obtidas por processo de desapropriação, sob a jurisdição do INCRA, te-
nham suas áreas medidas e demarcadas, bem como tituladas, mediante 
a concessão de título de reconhecimento, com cláusula “pro indiviso”, na 
forma do que sugere o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal;

II – Facilitar a criação do Projeto Especial QUILOMBOLA, em áreas pú-
blicas federais arrecadadas ou obtidas por processo de desapropriação 
para atender aos casos de comunidades remanescentes de quilombos, 
com títulos de reconhecimento expedidos pelo INCRA;
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III – Recomendar que os projetos especiais sejam estruturados de modo 
a não transigir em relação ao “status quo” das comunidades beneficiárias, 
em respeito às condições suscitadas pelo art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, e artigos 215 e 216 da Constituição Federal;

IV – Determinar à Diretoria de Assentamento que defina instruções nor-
mativas, mecanismos e meios indispensáveis à criação e implementação 
dos projetos especiais quilombola, de modo a assegurar a consecução dos 
fins por estes almejados;

V – Incumbir a Diretoria de Assentamento de adotar as providências ob-
jetivando orçamentar, provisionar e controlar os recursos destinados ao 
atendimento dos projetos especiais Quilombolas;

VI – Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

FRANCISCO GRAZIANO NETO
Presidente

PORTARIA Nº 175, DE 19 DE ABRIL DE 2016

Reconhece os agricultores familiares remanescentes de quilom-
bos como beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária- 
PNRA e dá outras providências.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONI-
ZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 21, da Estrutura Regimental deste Instituto, 
aprovada pelo Decreto nº 6.812, de 03 de abril de 2009, publicado no 
Diário Oficial da mesma data, combinado com o inciso VII do art. 122, 
do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDA/nº20, de 08 de abril 
de 2009, publicado no Diário Oficial do dia 09 seguinte, e:

Considerando o que estabelece o Artigo 68 do ADCT/CF/1988; 
o Decreto 5.051/2004 que promulga a convenção 169 da OIT; o Decreto 
nº 4.887/2003, o II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e a Lei nº 
12.288/2010 (Estatuto da Igualdade Racial);
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Considerando que a reforma agrária visa promover a melhor dis-
tribuição de terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim 
de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentá-
vel e aumento de produção, conforme Estatuto da Terra, Lei nº. 4.504/64;

Considerando que os territórios quilombolas em regularização 
pelo INCRA constituem forma de ocupação de terra, cujos objetivos es-
tão inseridos no Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA);

Considerando que o II PNRA estabelece que a política de regula-
rização fundiária deve garantir aos quilombolas o direito de uso e posse 
de terra, bem como o acesso aos instrumentos de política pública que 
favoreça a permanência dessas famílias na terra, tais como assistência 
técnica, crédito e infraestrutura produtiva;

Considerando o PARECER nº. 00011/2016/CGA/PFE-INCRA-
-SEDE/PGF/AGU da Procuradoria Federal Especializada desta Autar-
quia; resolve:

Art. 1° Determinar que sejam incluídos no Programa Nacional 
de Reforma Agrária os agricultores familiares remanescentes de quilom-
bos que tenham sido cadastrados e selecionados pelo INCRA, os quais 
farão jus ao crédito instalação, ao crédito do Grupo Ado Programa Na-
cional de Fortalecimento da Agricultura Familiar PRONAF e as demais 
políticas de desenvolvimento (Serviços de Assessoria Técnica, Social e 
Ambiental à Reforma Agrária - ATES, Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária - PRONERA, Programas de Agroindustrialização 
Terra Sol e Terra Forte), de acordo com os critérios previamente estabe-
lecidos por esta Autarquia.

Art. 2º Autorizar a Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fun-
diária, a Diretoria de Obtenção e a Diretoria de Desenvolvimento de 
Projetos de Assentamento a propor adequações nos atos normativos que, 
no curso da execução, se fizerem necessárias à consecução da inclusão e 
seleção dos agricultores familiares remanescentes de quilombos no Pro-
grama Nacional de Reforma Agrária, bem como à disponibilização das 
políticas de desenvolvimento do INCRA.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 22 DE 14 DE ABRIL DE 2010/ SEPPIR - 
SECRETARIA ESPECIAL DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL

“SELO QUILOMBOLA”

Institui o selo de certificação de origem de produtos oriundos 
das comunidades quilombolas denominado “SELO QUILOMBOLA”, e 
dá outras providências.

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE POLÍ-
TICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DA PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA (SEPPIR/PR), no uso das atribuições que lhe confere o 
art. 87, parágrafo único, inciso I e II da Constituição c/c o arts. 4º - A, da Lei 
10.678, de 23 de maio de 2003, e 25, parágrafo único, da Lei 10.683, de 28 
de maio de 2003, e tendo em vista o disposto nos Decreto nº 6.040, de 7 de 
fevereiro de 2007, e 6.261, de 20 de novembro de 2007, resolve:

Art. 1º Fica instituído o Selo Quilombola, conforme modelo cons-
tante do Anexo I, para certificação de origem de produtos produzidos por 
pessoas físicas ou jurídicas integrantes de comunidades quilombolas.

Art. 2º O Selo Quilombola será concedido pela Secretaria de Po-
líticas de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR aos requerentes que 
comprovarem:

I - vínculo com a respectiva comunidade quilombola;

II - que a atividade ou o empreendimento se localiza no território 
da respectiva comunidade quilombola;

III - que o produto é oriundo de comunidade quilombola certifi-
cada pela Fundação Cultural Palmares;

IV - que o produto possui características típicas de comunidade 
quilombola, revelando sua identidade cultural; e

V - que a extração, o cultivo, a criação ou a confecção do produto 
ocorra de modo ambientalmente sustentável.

§ 1º A solicitação do Selo Quilombola e sua renovação deverão 
ser apresentadas por formulário próprio, constante dos Anexos II e III 
desta Portaria, junto à Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tra-
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dicionais, acompanhada de documentação que comprove o cumprimen-
to dos requisitos previstos no caput.

§ 2º A comprovação dos requisitos previstos no caput será ates-
tada por servidor da Subsecretaria de Políticas para Comunidades Tra-
dicionais, mediante parecer a ser expedido após visita ao território da 
comunidade quilombola onde se situa a atividade ou o empreendimento 
do requerente.

Art. 3º O Subsecretário de Políticas para Comunidades Tradicio-
nais decidirá sobre a solicitação apresentada pelo requerente no prazo de 
sessenta dias, contados do seu protocolo.

§ 1º O extrato de decisão será publicado no Diário Oficial da 
União e seu inteiro será remetido ao requerente.

§ 2º Acolhida a solicitação, o requerente será credenciado junto à 
SEPPIR e poderá utilizar o Selo Quilombola durante o período de três anos 
contados da data da publicação da decisão no Diário Oficial da União.

§ 3º A SEPPIR manterá disponível em sua página na Rede Mun-
dial de Computadores, em área não restrita, a relação dos requerentes 
credenciados aptos a utilizar o Selo Quilombola e a legislação pertinente 
à sua concessão.

Art. 4º Compete ao credenciado:

I - informar, imediatamente, à SEPPIR sobre eventual utilização 
indevida do Selo Quilombola;

II - efetivar os registros e inscrições perante os órgãos públicos es-
taduais e municipais, necessários ao desenvolvimento de suas atividades;

III - efetivar o pagamento dos tributos incidentes ou que venham 
incidir sobre suas atividades; e

IV - comunicar à SEPPIR as situações de mudança de endereço, mu-
dança de razão social, alterações no contrato social, incorporações e encer-
ramento de atividades, com as respectivas documentações comprobatórias.

Parágrafo Único. O credenciado é o responsável único e exclusi-
vo por eventuais prejuízos causados a terceiros decorrentes da comercia-
lização e utilização dos produtos com o Selo Quilombola.
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Art. 5º A solicitação de renovação do Selo Quilombola deverá ser 
apresentada com antecedência mínima de seis meses do término de sua 
validade e decidida na forma prevista no art. 3º.

Parágrafo Único. As autorizações para o uso do Selo Quilombola 
não renovadas serão divulgadas na página da SEPPIR na Rede Mundial 
de Computadores. Art. 6º A SEPPIR, de ofício ou mediante denúncia, 
poderá inspecionar a extração, o cultivo, a criação ou a confecção do pro-
duto que utilize o Selo Quilombola.

Parágrafo Único. Constatada alguma irregularidade na utilização 
do Selo Quilombola, a SEPPIR:

I - notificará por escrito o credenciado para apresentar defesa, no 
prazo de trinta dias, que deverá vir acompanhada de documentação que 
comprove suas alegações; e

II - após análise da defesa apresentada ou decorrido o prazo sem 
manifestação proferirá decisão, no prazo de trinta dias, dando ciência ao 
credenciado.

Art. 7º O Selo Quilombola é intransferível, ficando o credenciado 
que permitir sua utilização por pessoas não autorizadas sujeito ao seu 
cancelamento.

Art. 8º A SEPPIR poderá celebrar parcerias por meio de con-
vênios ou outros ajustes para a realização dos procedimentos relativos 
ao monitoramento e avaliação do cumprimento dos critérios do Selo 
Quilombola.

Parágrafo Único. O credenciado deverá prestar todas as infor-
mações necessárias às instituições integrantes das parcerias firmadas nos 
termos do caput.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

ELOI FERREIRA DE ARAÚJO
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PORTARIA Nº 6 DE 13/01/2012 / MDA - MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Selo de identificação da participação da agricultura familiar.

Institui o selo de identificação da participação da agricultura familiar e 
dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos à permissão, manu-
tenção, cancelamento de uso.

O Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário, no uso das 
competências que lhe são conferidas pelo art. 87, parágrafo único, incisos 
I e II, da Constituição Federal e pelo art. 27, inciso VIII, da Lei nº 10.683, 
de 28 de maio de 2003, art. 6º, incisos V e XI, da Lei nº 11.326, de 24 de 
julho de 2006 e art. 2º do Decreto nº 3.991 de 30 de outubro de 2001, 
resolve que:

Art. 1º Fica instituído o selo de identificação da participação 
da agricultura familiar - SIPAF, sinal identificador de produtos, que por 
objetivo fortalece a identidade social da agricultura familiar perante os 
consumidores, informando e divulgando a presença significativa da agri-
cultura familiar na produção de produtos.

§ 1º O SIPAF terá o uso permitido em caráter precário e temporário, 
a pessoas físicas, portadoras de Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP, ou 
a pessoas jurídicas, portadoras ou não de DAP, para utilização em produtos.

§ 2º O uso do SIPAF é de caráter voluntário e observará as dispo-
sições da presente portaria.

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeito desta portaria consideram-se as seguintes 
definições:

I - Agricultor Familiar: pessoa física conforme definida na Lei 
nº 11.326, de 24 de julho de 2006 e regulamentado pelo Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - MDA;
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II - Pronaf: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar criado pelo Decreto nº 1.946, de 28 de junho de 1996, alterado 
pelo Decreto nº 3.991, de 30 de outubro de 2001;

III - Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP: é o instrumento 
que identifica os beneficiários do Pronaf, conforme definido pelo MDA;

IV - Declaração de Aptidão ao Pronaf Provisória - DAP-P: é o 
instrumento que identifica a unidade familiar dos agricultores, assenta-
dos, ainda não incluídos na Demanda Qualificada do Programa Nacional 
da Reforma Agrária;

V - Relação de Beneficiário - RB: é o instrumento que identifi-
ca os beneficiários do Programa de Reforma Agrária, conforme definido 
pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária - Incra;

VI - Relação de Extrativistas Beneficiários - REB: instrumento 
que identifica extrativistas de determinada Unidade de Conservação de 
Uso Sustentável, visando possibilitar o acesso às políticas públicas dirigi-
das aos agricultores familiares;

VII - Pessoa Jurídica da Agricultura Familiar: organização porta-
dora da DAP jurídica, conforme definido pelo MDA;

VIII - Permissionário: pessoa física ou jurídica que obteve a per-
missão de uso do SIPAF;

IX - Proponente: pessoa física ou jurídica que solicita a permis-
são de uso do SIPAF.

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS PARA A PERMISSÃO DE USO DO SIPAF

Art. 3º O uso do SIPAF será permitido pelo MDA as pessoas físi-
cas portadoras de DAP e as pessoas jurídicas, portadoras ou não de DAP, 
para uso em seus produtos, mediante pedido voluntário e gratuito dos 
interessados e observados os requisitos deste normativo.

Parágrafo único. Pessoas físicas portadoras de DAP-P, REB ou 
RB poderão obter a permissão de uso do SIPAF em seus produtos, assim 
como os portadores de DAP, desde que, igualmente, cumpram os crité-
rios descritos nesta portaria.
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Art. 4º Para permissão de uso do SIPAF, o proponente deve com-
provar que o produto tem em sua constituição a participação da produ-
ção da agricultura familiar em valor superior a:

I - 50% (cinquenta por cento) para produtos finais, cuja compo-
sição seja de apenas uma matéria-prima;

II - 50% (cinquenta por cento) da matéria-prima principal para 
produtos finais, cuja composição seja de mais de uma matéria-prima.

§ 1º O percentual mínimo de que trata este artigo é calculado 
em valores monetários e será obtido do resultado do custo de aquisição 
de matéria-prima adquirida do agricultor familiar ou de pessoa jurídica 
da agricultura familiar em relação ao custo de aquisições anuais totais de 
matérias-primas utilizadas para fabricação do produto.

Percentual de aquisições = X/Y*100

Em que:

X - representa o custo anual, em reais, de aquisição de matérias-
-primas da agricultura familiar, conforme estabelecido no Art. 3º; e

Y - representa a soma do valor, em reais, das aquisições anuais 
totais da matéria-prima utilizada na elaboração do produto ou da maté-
ria-prima principal, quando se tratar de produtos cuja composição seja 
de mais de uma matéria-prima.

§ 2º Para o cálculo dos percentuais mínimos de aquisição, quando se 
tratar da produção própria de matéria-prima, esta deve ser valorada ao preço 
médio de aquisição de matéria-prima de terceiros no período de apuração.

§ 3º Matéria-prima principal é aquela que representa o maior 
custo para a formulação do produto ou aquela que o denomina.

Art. 5º O permissionário manterá registro com documentação 
comprobatória do valor de aquisição da matéria-prima, citado no Art. 4º, 
feitas a cada ano civil, por um período de 5 (cinco) anos.

§ 1º A documentação comprobatória do valor de aquisição da 
matéria-prima do agricultor familiar ou de pessoa jurídica da agricultura 
familiar, será aquela prevista na forma da legislação estadual vigente e 
deverá conter, sempre que possível, no campo de informações comple-
mentares, o número da DAP, DAP-P, REB ou RB.
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§ 2º Para o caso de aquisição da produção da agricultura familiar de 
intermediário, este deverá informar ao comprador, através de declaração, a 
origem da produção familiar (conforme anexo VII), quantidade adquirida 
em relação ao total vendido e preço pago aos agricultores familiares.

Art. 6º Quando o proponente for pessoa física portadora da DAP, 
DAP-P, REB, RB ou outra modalidade de enquadramento do público 
atendido pela Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, ou pessoa jurídica de-
tentora da DAP, a concessão do direito de uso do SIPAF será automática, 
não necessitando comprovar a origem da produção familiar dos produtos 
para os quais o selo está sendo solicitado, bastando apresentar a docu-
mentação exigida neste regulamento.

Art. 7º Os produtos para os quais o SIPAF for solicitado devem 
estar de acordo com as exigências legais pertinentes à produção, indus-
trialização e comercialização, atestadas em declaração (anexo VI).

CAPÍTULO III
DOS PROCEDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO, RENOVAÇÃO, MA-
NUTENÇÃO E CANCELAMENTO DA PERMISSÃO DE USO DO 

SIPAF

Seção I
Da solicitação da permissão de uso do SIPAF e sua renovação

Art. 8º As solicitações de permissão de uso do SIPAF, assim como 
de sua renovação, devem ser efetuadas mediante encaminhamento dos 
seguintes documentos à Secretaria da Agricultura Familiar - SAF:

I - Carta de solicitação, endereçada ao Secretário da Agricultura 
Familiar, (conforme modelo apresentado no Anexo I);

II - Cópia do documento de inscrição no CNPJ do Ministério da 
Fazenda e documento para comprovação e identificação da responsável 
legal (quando pessoa jurídica);

III - Proposta de obtenção do SIPAF (Anexo II para as empre-
sas ou Anexo III para as Cooperativas/Associações ou Anexo IV para 
pessoas físicas);

IV - Declaração de cumprimento das exigências legais (anexo V);
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V - Caso não seja portador de DAP, declaração da forma como 
pretende cumprir o Art. 4º (anexo VI);

Parágrafo único. A solicitação da permissão de uso do SIPAF 
deve ser efetuada pelo proponente de acordo com a razão social apresen-
tada no rótulo ou embalagem do produto, quando existirem, e assinada 
pelo agricultor familiar ou responsável legal pela pessoa jurídica, que está 
solicitando a permissão de uso do SIPAF.

Art. 9º O MDA terá um prazo de até sessenta dias, a contar da 
data de protocolização da documentação completa, para avaliação do 
cumprimento dos critérios do SIPAF e emissão de parecer conclusivo.

§ 1º A permissão de uso do SIPAF será publicada, por extrato, no 
Diário Oficial da União - DOU.

§ 2º O MDA manterá disponível para consulta pública a relação 
dos credenciados em sua página na internet.

Art. 10. A permissão de uso do SIPAF terá validade de cinco 
anos, contados a partir da data de sua publicação no DOU.

Parágrafo único. Decorrido o prazo indicado neste artigo, a permis-
são de uso do SIPAF decairá, independentemente de manifestação do MDA.

Seção II
Das orientações do uso SIPAF

Art. 11. O permissionário poderá utilizar o SIPAF em seus pro-
dutos e materiais de divulgação dos mesmos.

Art. 12. O SIPAF poderá ser adesivado no produto ou impresso 
em seu rótulo ou embalagem.

Art. 13. Antes da comercialização do produto, o permissionário 
deverá enviar a SAF cópia do rótulo ou embalagem do produto com o SI-
PAF aplicado, assim como prévias dos materiais de divulgação, para sua va-
lidação, conforme disposto no manual disponibilizado ao permissionário.
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Seção III
Da manutenção da permissão de uso do SIPAF

Art. 14. O permissionário deverá manter em ordem e atualizada 
toda a documentação comprobatória do cumprimento dos critérios de 
uso do SIPAF, bem como as demonstrações contábeis relativas às transa-
ções realizadas, para fins de monitoramento e avaliação, do cumprimento 
dos critérios de manutenção da permissão de uso do selo, por técnico do 
MDA ou agente credenciado por este.

§ 1º O permissionário deverá permitir o acesso, dos técnicos do 
MDA ou agentes credenciados por este, devidamente identificados, aos 
documentos referidos no caput deste artigo, para verificação, sempre que 
demandado pelo MDA ou pelos órgãos de controle da União.

§ 2º Caso as informações prestadas, conforme disposto no caput 
deste artigo, não sejam suficientes para comprovação do cumprimento 
dos critérios de permissão de uso do SIPAF, o MDA poderá solicitar pa-
recer de auditoria independente.

Seção IV
Da renovação da permissão de uso do SIPAF

Art. 15. A renovação da permissão de uso do SIPAF deverá ser soli-
citada ao MDA, por meio de ofício endereçado ao Secretário da Agricultura 
Familiar, no período de seis meses antes do término da sua validade.

Parágrafo único. A renovação será concedida mediante análise 
documental e emissão de parecer técnico sobre o cumprimento dos crité-
rios do SIPAF, no prazo de até sessenta dias, a contar da data de protoco-
lização da documentação exigida.

Seção IV
Do cancelamento da permissão de uso do SIPAF

Art. 16. As permissões de uso do SIPAF poderão ser canceladas 
nos casos em que:

a) verificarem-se não-conformidades nos documentos;

b) ocorrer a cessação ou alteração de qualquer condição que 
comprometa os critérios de permissão de uso do SIPAF.
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§ 1º Verificado o descumprimento de qualquer dos critérios pre-
sentes nesta portaria, o permissionário será notificado por meio de ofício 
no qual serão listadas as não-conformidades, podendo apresentar as ra-
zões necessárias para ilidir ou justificar as irregularidades à SAF, no prazo 
de até 15 dias, contados a partir da data de expedição da notificação.

§ 2º Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, sem apre-
sentação de justificativas pela permissionária ou não sendo estas acolhidas, o 
cancelamento da permissão de uso do SIPAF será publicado no DOU.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 17. As situações de mudança de endereço do permissionário, 
mudança de razão social, alterações no contrato social, incorporações, e 
encerramento de atividades deverão ser tempestivamente comunicadas 
ao MDA, com as respectivas documentações comprobatórias.

Art. 18. O MDA poderá celebrar convênios, contratos, termos de 
cooperação, ou outros instrumentos para a realização dos procedimentos 
relativos à permissão, manutenção, cancelamento de uso do SIPAF.

Art. 19. Os casos omissos serão avaliados e decididos pela SAF.

Art. 20. Os critérios de uso, manutenção, renovação e cancela-
mento do SIPAF para as permissões realizadas na vigência da Portaria nº 
45, de 28 de julho de 2009, passam a ser regidas nos termos desta norma.

Art. 21. Fica revogada a Portaria nº 45, de 28 de julho de 2009.

Art. 22. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

AFONSO FLORENCE
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 5, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2012

Associa e promove a articulação entre o “Selo Quilombos do Brasil”, 
instituído pela Portaria SEPPIR/PR nº 22, de 14 de abril de 2010, e o Selo de 
Identificação da Participação da Agricultura Familiar - SIPAF, instituído pela 
Portaria MDA nº 7, de 13 de janeiro de 2010, e dá outras providências.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE PO-
LÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DA PRESIDÊN-
CIA DA REPÚBLICA - SEPPIR/PR e o MINISTRO DE ESTADO DO 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA, no uso das atribuições que 
lhes confere o art. 87 da Constituição Federal, resolvem:

Art. 1º O selo de identificação social de produtos oriundos das 
comunidades quilombolas, “Selo Quilombos do Brasil”, instituído pela 
Portaria SEPPIR/PR nº 22, de 14 de abril de 2010, passa a ter sua ex-
pedição associada e articulada à expedição do Selo de Identificação da 
Participação da Agricultura Familiar - SIPAF, instituído pela Portaria nº 
7, de 13 de janeiro de 2012, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Art. 2º Os interessados na obtenção do Selo Quilombos do Brasil 
deverão requerê-lo perante o Ministério do Desenvolvimento Agrário, 
mediante a apresentação:

I - da documentação exigida pela Portaria MDA nº 7/2012 para 
a utilização do Selo de Identificação da Participação da Agricultura Fa-
miliar - SIPAF, e

II - da comprovação de que sua comunidade de origem está cer-
tificada como quilombola, em conformidade com a Portaria nº98/2007, 
da Fundação Cultural Palmares - FCP.

§ 1º O processamento da solicitação do Selo Quilombos do Brasil 
será realizado nos termos da Portaria MDA nº 7, de 13 de janeiro de 2012, 
com observância das disposições da Portaria SEPPIR/PR nº 22/2010, na-
quilo que couber.

§ 2º Os custos decorrentes da obtenção do Selo Quilombos do 
Brasil serão suportados pelos credenciados.

Art. 3º Para os fins do disposto nesta Portaria, a SEPPIR e o Mi-
nistério do Desenvolvimento Agrário:
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I - realizarão, isolada ou conjuntamente, ações de divulgação e 
fomento do Selo Quilombos do Brasil;

II - manterão disponíveis em suas páginas na Internet a íntegra 
dos atos normativos e demais orientações e formulários relativo são pro-
cedimento de concessão do Selo Quilombos do Brasil, e

III - a relação das Comunidades Quilombolas credenciadas.

Art. 4º O Selo Quilombos do Brasil é parte integrante do Pro-
grama Brasil Quilombola, e sua implementação deverá ser acompanhada 
pelo Comitê do Programa.

Art. 5º Revogam-se os artigos 2º e 3º da Portaria SEPPIR 
nº22/2010 e demais disposições contrárias às da Portaria MDA nº 7/2012.

Art.6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA FCP N.º 40, DE 13 DE JULHO DE 2000

A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, no uso de 
suas atribuições e, na forma dos Art. 215 e 216 da Constituição Federal, 
e de acordo com o disposto no Art. 68 do Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias, e com a Medida Provisória n.º 2.049-20 de 29 de 
junho de 2000, e com a Portaria n.º 447 de 02 de Dezembro de 1999, bem 
como a necessidade de procedimentos administrativos para a identificação 
e reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos e para a 
delimitação, demarcação e titulação das áreas por eles ocupadas, resolve:

Art. 1º Estabelecer as normas que regerão os trabalhos para a identifica-
ção, reconhecimento, delimitação e demarcação, levantamento cartorial, 
e titulação das terras ocupadas por comunidades remanescentes de qui-
lombos, de modo geral, também autodenominadas “Terras de Pretos”, 
“Comunidades Negras”, “Mocambos”, “Quilombo”, dentre outras deno-
minações congêneres, como parte do processo de titulação conforme dis-
põe o Art. 68 do ADCT, nos termos desta Portaria.

Art. 2º A FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES dará início aos proce-
dimentos administrativos desta Portaria com abertura de processo Inter-
no, por requerimento dos interessados ou de ofício.
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§ 1º O requerimento dos interessados deverá ser encaminhado à Fun-
dação Cultural Palmares, que determinará a abertura do procedimento 
administrativo respectivo.

Art. 3º O procedimento administrativo de que trata o artigo anterior 
compreenderá a elaboração de relatório técnico e de parecer conclusivo 
pela Fundação Cultural Palmares, a outorga do título de propriedade e 
seu respectivo registro.

§ 1º O Relatório Técnico de que trata este artigo conterá:

I – a identificação dos aspectos étnicos, históricos, culturais e sócio-eco-
nômicos do grupo;

II – a delimitação e medição e a demarcação topográfica do território 
ocupado;

III – o levantamento dos títulos e registros incidentes sobre as terras ocupa-
das e a respectiva cadeia dominial, perante o registro de imóveis competente;

IV – parecer jurídico.

§ 2º As ações mencionadas nos incisos II, III e IV do parágrafo anterior 
serão executadas pela Fundação Cultural Palmares, mediante convênio fir-
mado com o Ministério da Defesa, a Secretaria de Patrimônio da União do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA e outros órgãos ou entidades da 
Administração Pública, de acordo com a natureza das atividades.

§ 3º Quando envolver terra de propriedade da União, cuja representação 
compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a titulação ocorrerá 
de acordo com a legislação pertinente.

Art. 4º A FCP poderá realizar os estudos de reconhecimento através do 
seu corpo técnico, requisição de técnicos de outras instituições do go-
verno federal ou estadual, através de Termo de Cooperação Técnica ou 
formação de Grupo de Trabalho, e, ainda através de convênio ou contra-
to, que resultarão em Relatório Técnico, a ser analisado pela Fundação 
Cultural Palmares.
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§ 1º Para análise dos relatórios técnicos a FCP designará um Grupo Téc-
nico interdisciplinar que emitirá Nota Técnica no prazo de 30 dias e en-
caminhará ao órgão Jurídico para parecer jurídico a ser deliberada pela 
Presidente da FCP, que emitirá parecer conclusivo para publicação em 
forma de extrato no Diário Oficial da União.

§ 2º sempre que necessário o GT deverá se reunir com representantes do 
IBAMA, IPHAN, SPU, INCRA e demais órgãos do Executivo, Federal e 
Estadual e do Judiciário.

Art. 5º Os estudos para a elaboração do relatório técnico serão realizados 
em campo, observando-se os seguintes procedimentos:

§ 1º Os pesquisadores serão acompanhados de representantes das comu-
nidades envolvidas, ou representante por ela indicado;

§ 2º Os estudos deverão conter histórico de ocupação da terra, segundo 
a memória do grupo, sempre que possível documentos que comprovem 
sua história e indicativo de bibliografias;

§ 3º Deverão conter fotografias e sempre que possível filmagens e grava-
ção de áudio sobre a cultura da comunidade, que farão parte integrante 
do referido Relatório e comporão o acervo do Bando de Dados do Centro 
Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra;

§ 4º Indicativo de possíveis sítios arqueológicos, locais sagrados, docu-
mentos históricos, rituais e de outros indícios relativos a ancianidade da 
ocupação das terras pelos remanescentes de quilombos;

§ 5º levantamento demográfico e distribuição espacial da comunidade, con-
siderando sua organização sócio-política, atividades culturais e econômicas;

§ 6º averiguação de intercâmbio sócio-econômico com outras comunida-
des remanescentes de quilombos, grupos indígenas e sociedade regional 
envolvente;

§ 7º identificação e descrição dos limites da área de terras ocupadas pela 
comunidade, considerando a distribuição espacial, seus usos e costumes, 
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as terras imprescindíveis às suas manifestações culturais e de recursos 
ambientais necessários ao Bando de Dados da FCP;

§ 8º Preenchimento de dados constantes em formulário próprio, para 
subsidiar o Bando de Dados da FCP.

Art. 6º A Fundação Cultural Palmares remeterá cópia do extrato publi-
cado no Diário Oficial da União, para a manifestação no prazo de trinta 
dias sobre questões incidentes nas áreas delimitadas, que estejam afetas a 
esfera de competência dos seguintes órgãos:

I – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis – IBAMA;

II – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA;

III – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN;

IV – Fundação Nacional do Índio – FUNAI;

V – Secretaria de Patrimônio da União – SPU.

§ 1º As questões incidentes na área deverão ser dirimidas entre o GT e o 
órgão ou entidade responsável, com apresentação de sugestão de resolu-
ção no prazo de trinta dias, ao dirigente máximo da instituição envolvida, 
se necessário, que deverão se pronunciar em igual prazo.

Art. 7º Os recursos sobre os pareceres de reconhecimento serão analisados 
pelo GT e o órgão ou entidade responsável, com apresentação de sugestão 
de resolução no prazo de 30 (trinta) dias, ao dirigente máximo da institui-
ção envolvida, se necessário, que deverão pronunciar-se em igual prazo.

Art. 8º Os estudos cartográficos de delimitação territorial e demarcação 
serão realizados de acordo com a delimitação feita pelos pesquisadores 
junto com a comunidade, podendo ser realizado no mesmo período.
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Art. 9º O levantamento cartorial deverá fazer parte do processo poden-
do ser realizado durante a pesquisa em campo ou após o reconhecimen-
to da comunidade.

Art. 10. Concluídas todas as etapas do processo administrativo no âmbito 
da Fundação, este será encaminhado ao órgão jurídico a ser deliberado 
pela Presidenta da FCP, para as providências cabíveis, e a expedição do tí-
tulo de reconhecimento de domínio conforme dispõe o Art. 68 do ADCT 
da CF/1988.

Parágrafo único. A FCP deverá dar prévio e formal conhecimento ao Mi-
nistro de Estado da Cultura do procedimento administrativo referente ao 
ato a ser praticado.

Art. 11. A comunidade remanescente de quilombo envolvida ou as enti-
dades que a representam poderão participar do processo em todas as suas 
fases, através de representantes.

Art. 12. Fica revogada a Portaria n.º 08, de 23 de abril de 1998.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

DULCE MARIA PEREIRA

PORTARIA Nº 98, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2007

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES, 
no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Lei nº 7.688, de 22 de 
agosto de 1988, e considerando as atribuições conferidas à Fundação pelo 
Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o pro-
cedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação 
e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de 
quilombo de que trata o art. 68/ADCT, e o disposto nos arts. 215 e 216 da 
Constituição Federal, resolve:

Art. 1° - Instituir o Cadastro Geral de Remanescentes das Co-
munidades dos Quilombos da Fundação Cultural Palmares, também 
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autodenominadas Terras de Preto, Comunidades Negras, Mocambos, 
Quilombos, dentre outras denominações congêneres, para efeito do re-
gulamento que dispõe o Decreto nº 4.887/03.

§1º O Cadastro Geral de que trata o caput deste artigo é o registro 
em livro próprio, de folhas numeradas, da declaração de autodefinição 
de identidade étnica, segundo uma origem comum presumida, conforme 
previsto no art. 2º do Decreto nº 4.887/03.

§2º O Cadastro Geral é único e pertencerá ao patrimônio da 
Fundação Cultural Palmares. `PAR` 3º As informações correspondentes 
às comunidades deverão ser igualmente registradas em banco de dados 
informatizados, para efeito de informação e estudo.

Art. 2° Para fins desta Portaria, consideram-se remanescentes das 
comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios 
de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relaciona-
da com formas de resistência à opressão histórica sofrida.

Art. 3° Para a emissão da certidão de autodefinição como rema-
nescente dos quilombos deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

I - A comunidade que não possui associação legalmente constituí-
da deverá apresentar ata de reunião convocada para específica finalidade 
de deliberação a respeito da autodefinição, aprovada pela maioria de seus 
moradores, acompanhada de lista de presença devidamente assinada;

II - A comunidade que possui associação legalmente constituída 
deverá apresentar ata da assembléia convocada para específica finalidade 
de deliberação a respeito da autodefinição, aprovada pela maioria absoluta 
de seus membros, acompanhada de lista de presença devidamente assinada;

III- Remessa à FCP, caso a comunidade os possua, de dados, do-
cumentos ou informações, tais como fotos, reportagens, estudos realiza-
dos, entre outros, que atestem a história comum do grupo ou suas mani-
festações culturais;

IV - Em qualquer caso, apresentação de relato sintético da traje-
tória comum do grupo (história da comunidade);

V - Solicitação ao Presidente da FCP de emissão da certidão de 
autodefinição.
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§1º. Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, havendo 
impossibilidade de assinatura de próprio punho, esta será feita a rogo ao 
lado da respectiva impressão digital.

§2º A Fundação Cultural Palmares poderá, dependendo do caso 
concreto, realizar visita técnica à comunidade no intuito de obter infor-
mações e esclarecer possíveis dúvidas.

Art. 4º As comunidades quilombolas poderão auxiliar a Fundação 
Cultural Palmares na obtenção de documentos e informações para instruir 
o procedimento administrativo de emissão de certidão de autodefinição.

Art. 5º A Certidão de autodefinição será impressa em modelo 
próprio e deverá conter o número do termo de registro no livro de Ca-
dastro Geral de que trata o Art. 1º desta Portaria.

Parágrafo Único - A Fundação Cultural Palmares encaminhará à 
comunidade, sem qualquer ônus, os originais da Certidão de autodefinição.

Art. 6º As certidões de autodefinição emitidas anteriormente a 
esta portaria continuarão com sua plena eficácia sem prejuízo de a Fun-
dação Cultural Palmares revisar seus atos.

Art. 7º Fica revogada a Portaria n.º 06, de 1º de março de 2004. 
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-
-se a todos os processos administrativos ainda não concluídos. 

Edvaldo Mendes Araújo

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 210, DE 13 DE JUNHO DE 2014

OS MINISTROS DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, no 
uso de suas atribuições previstas no inciso II do art. 87 da Constituição 
Federal, com fundamento no inciso IV do art. 6º c/c art. 12 do Decreto-
-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, no art. 3º c/c art. 6º do Decreto nº 
83.937, de 6 de setembro de 1979, no art. 10 do Decreto nº 4.887, de 20 de 
novembro de 2003, resolvem:

Art. 1º Fica delegada ao Ministro de Estado do Desenvolvimento 
Agrário, a competência para outorgar a beneficiários de projetos federais 
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de assentamento de reforma agrária e a grupos remanescentes das comu-
nidades dos quilombos a Concessão de Direito Real de Uso - CDRU ou 
a transferência do domínio pleno de terrenos rurais da União, contem-
plados nos incisos I, III, IV e VII do art. 20 da Constituição Federal, que 
estejam sob gestão exclusiva da Secretaria do Patrimônio da União do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - SPU/MP. Parágrafo 
único. A delegação de que trata o caput abrange as áreas da União carac-
terizadas como várzeas, ilhas, terrenos de marinha, terrenos marginais e 
seus acrescidos, bem como outras áreas adquiridas ou atribuídas legal-
mente à União, apenas quando geridas exclusivamente pela SPU/MP.

Art. 2º Ficam subdelegadas, do Ministro do Desenvolvimento 
Agrário para o Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária, as competências executivas para a outorga a que se refere o art. 1º, 
e para a condução dos procedimentos administrativos a ela inerentes.

Art. 3º Para os fins do disposto no art. 1º, a SPU/MP, identificará, 
delimitará, demarcará e, sendo o caso, incorporará ao patrimônio fun-
diário federal, as terras atribuídas à sua gestão, nas quais se constatem 
sobreposições de projetos federais de assentamento de reforma agrária 
ou de remanescentes das comunidades de quilombos.

§ 1º Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - 
INCRA, quando as sobreposições referidas no caput incidam sobre imó-
veis matriculados em nome da União, ou que por disposição legal sejam 
de inequívoco domínio federal gerido exclusivamente pela SPU/MP, é 
permitido providenciar de ofício:

I - a sua identificação, delimitação e demarcação, submetendo as 
conclusões dos trabalhos, as respectivas peças técnicas e o espaço fundiá-
rio apurado à homologação e incorporação da SPU/MP; e

II - o georreferenciamento e certificação para fins de registro público.

§ 2º Nas hipóteses deste artigo, a SPU/MP ou o INCRA 
procederão:

I - a arrecadação ou incorporação das terras, com abertura de 
matrícula, quando inexistente;

II - o desmembramento para nova matrícula, da área referente a 
projeto de assentamento ou a remanescente de comunidade quilombola 
a ser titulada; e III - a averbação da área demarcada da União nas matrí-
culas que lhe forem sobrepostas, quando necessário.
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§ 3º No caso de adoção das providências contidas no inciso I dos 
§§ 1º e 2º deste artigo, a Superintendência Regional do INCRA do local 
de situação do imóvel deverá, quando for o caso, encaminhar o processo 
à Superintendência do Patrimônio da União no respectivo Estado.

Art. 4º Os terrenos a que se refere o art. 1º desta Portaria, abran-
gidos por projeto federal de assentamento de reforma agrária ou de rema-
nescentes das comunidades de quilombos, serão titulados:

I - individual ou coletivamente, quando destinados aos beneficiá-
rios dos projetos de reforma agrária; e

II - exclusivamente a título coletivo e pró-indiviso, quando reco-
nhecidos aos remanescentes das comunidades dos quilombos, e, neste caso:

a) pelo quantitativo de área apurado no Relatório Técnico de 
Identificação e Delimitação - RTID, quando existente este; ou

b) pelo quantitativo de área que for apurado pelo INCRA nos 
seus trabalhos de campo, quando, inexistindo RTID, a comunidade já 
estiver certificada pela Fundação Cultural Palmares - FCP.

§ 1º A situação referida na alínea “b” do inciso II deste artigo e 
os trabalhos de campo e demais procedimentos a ela correspondentes 
regular-se-ão em norma administrativa do INCRA, que assegure aos in-
teressados o devido processo legal, notadamente as consultas previstas no 
art. 8º do Decreto nº 4887, de 20 de novembro de 2003.

§ 2º Nas áreas indubitavelmente da União, pendentes de incor-
poração ao seu patrimônio, a SPU/MP e o INCRA poderão outorgar 
conjuntamente os Termos de Autorização de Uso Sustentável - TAUS, 
nos termos da Portaria SPU/MP nº 89, de 15 de abril de 2010, havendo 
interesse dos beneficiários de projetos federais de assentamento de refor-
ma agrária e dos grupos remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 5º Previamente à outorga de títulos regulados por esta Por-
taria em polígonos arrecadados e matriculados em nome da União ou 
INCRA na Amazônia Legal, o INCRA encaminhará à Secretaria Extraor-
dinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário - SERFAL/MDA, o memorial descritivo do 
respectivo projeto, ou o memorial apurado a partir do RTID ou dos tra-
balhos de campo referidos nas alíneas “a” e “b” do inciso II do art. 4º desta 
Portaria, respectivamente.
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Art. 6º Constatada em áreas federais reguladas por esta norma a 
incidência de ocupação diversa das por ela autorizadas, incumbirá:

I - à SERFAL/MDA, à SPU/MP ou ao INCRA, por provocação 
deste último, promover junto aos ocupantes, quando cabíveis, os cancela-
mentos, indeferimentos e notificações administrativas pertinentes às suas 
respectivas competências, e

II - ao INCRA, adotar as medidas adequadas, visando à posse do 
imóvel, à indenização das benfeitorias e direitos reais que reputar legal-
mente cabíveis e ao reassentamento dos ocupantes que preencherem as 
condições legais para tanto.

Art. 7º As outorgas de terras federais autorizadas por esta norma 
operar-se-ão a título de:

I - domínio pleno, para ocorrências fundiárias situadas sobre ter-
ras públicas federais alienáveis; ou

II - concessão de direito real de uso, para ocorrências fundiárias 
situadas sobre terras públicas federais inalienáveis.

§ 1º Quando a área a ser titulada para os fins do art. 1º desta nor-
ma se encontrar sob gestão de outro órgão público, incumbirá à SPU/MP 
por demanda do INCRA buscar a reversão do imóvel à sua administração.

§ 2º Nos títulos expedidos com fundamento nesta Portaria:

I - constará expressa referência ao inciso deste artigo que servir 
de fundamento à titulação; e

II - será observado, no que couber, o disposto na legislação e de-
mais normas de regulação vigentes.

Art. 8º Serão encaminhadas à SPU/MP, cópias de todo título e 
respectivo memorial descritivo que for gerado com embasamento nesta 
Portaria, bem como os arquivos digitais pertinentes.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MIRIAM BELCHIOR 
Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão 

MIGUEL SOLDATELLI ROSSETTO
Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário





LEGISLAÇÃO REFERENTE 
AOS DIREITOS DOS POVOS 

INDÍGENAS





145

LEIS

LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBBRO DE 1973

Dispõe sobre o Estatuto do Índio.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
Dos Princípios e Definições

Art. 1º Esta Lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas 
e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura 
e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional.

Parágrafo único. Aos índios e às comunidades indígenas se esten-
de a proteção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos 
demais brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, 
bem como as condições peculiares reconhecidas nesta Lei.

Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem 
como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de 
sua competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preser-
vação dos seus direitos:

I - estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre 
que possível a sua aplicação;

II - prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ain-
da não integrados à comunhão nacional;

III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu de-
senvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição;

IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus 
meios de vida e subsistência;
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V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat , 
proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;

 VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão 
nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, 
tradições, usos e costumes;

 VII - executar, sempre que possível mediante a colaboração dos 
índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades 
indígenas;

 VIII - utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as quali-
dades pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de 
vida e a sua integração no processo de desenvolvimento;

 IX - garantir aos índios e comunidades indígenas, nos termos da 
Constituição, a posse permanente das terras que habitam, reconhecen-
do-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as 
utilidades naquelas terras existentes;

X - garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e polí-
ticos que em face da legislação lhes couberem.

 Parágrafo único. (Vetado).

 Art. 3º Para os efeitos de lei, ficam estabelecidas as definições a 
seguir discriminadas:

I - Índio ou Silvícola - É todo indivíduo de origem e ascendência pré-
-colombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo 
étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional;

II - Comunidade Indígena ou Grupo Tribal - É um conjunto de fa-
mílias ou comunidades índias, quer vivendo em estado de completo isola-
mento em relação aos outros setores da comunhão nacional, quer em con-
tatos intermitentes ou permanentes, sem contudo estarem neles integrados.

 Art 4º Os índios são considerados:

 I - Isolados - Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que 
se possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com 
elementos da comunhão nacional;

II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente 
ou permanente com grupos estranhos, conservam menor ou maior parte 
das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos 
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de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual 
vão necessitando cada vez mais para o próprio sustento;

III - Integrados - Quando incorporados à comunhão nacional e 
reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem 
usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.

TÍTULO II
Dos Direitos Civis e Políticos

CAPÍTULO I
Dos Princípios

Art. 5º Aplicam-se aos índios ou silvícolas as normas dos artigos 
145 e 146, da Constituição Federal, relativas à nacionalidade e à cidadania.

Parágrafo único. O exercício dos direitos civis e políticos pelo 
índio depende da verificação das condições especiais estabelecidas nesta 
Lei e na legislação pertinente.

Art. 6º Serão respeitados os usos, costumes e tradições das co-
munidades indígenas e seus efeitos, nas relações de família, na ordem 
de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados 
entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum.

Parágrafo único. Aplicam-se as normas de direito comum às re-
lações entre índios não integrados e pessoas estranhas à comunidade in-
dígena, excetuados os que forem menos favoráveis a eles e ressalvado o 
disposto nesta Lei.

CAPÍTULO II
Da Assistência ou Tutela

Art. 7º Os índios e as comunidades indígenas ainda não inte-
grados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar estabelecido 
nesta Lei.

§ 1º Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se no que 
couber, os princípios e normas da tutela de direito comum, independen-
do, todavia, o exercício da tutela da especialização de bens imóveis em 
hipoteca legal, bem como da prestação de caução real ou fidejussória.
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§ 2º Incumbe a tutela à União, que a exercerá através do compe-
tente órgão federal de assistência aos silvícolas.

Art. 8º São nulos os atos praticados entre o índio não integrado 
e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha 
havido assistência do órgão tutelar competente.

Parágrafo único. Não se aplica a regra deste artigo no caso em 
que o índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde 
que não lhe seja prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.

Art. 9º Qualquer índio poderá requerer ao Juiz competente a sua 
liberação do regime tutelar previsto nesta Lei, investindo-se na plenitude 
da capacidade civil, desde que preencha os requisitos seguintes:

I - idade mínima de 21 anos;

 II - conhecimento da língua portuguesa;

III - habilitação para o exercício de atividade útil, na comunhão 
nacional;

IV - razoável compreensão dos usos e costumes da comunhão 
nacional.

Parágrafo único. O Juiz decidirá após instrução sumária, ouvidos 
o órgão de assistência ao índio e o Ministério Público, transcrita a senten-
ça concessiva no registro civil.

Art. 10. Satisfeitos os requisitos do artigo anterior e a pedido 
escrito do interessado, o órgão de assistência poderá reconhecer ao ín-
dio, mediante declaração formal, a condição de integrado, cessando toda 
restrição à capacidade, desde que, homologado judicialmente o ato, seja 
inscrito no registro civil.

Art. 11. Mediante decreto do Presidente da República, poderá ser 
declarada a emancipação da comunidade indígena e de seus membros, 
quanto ao regime tutelar estabelecido em lei, desde que requerida pela 
maioria dos membros do grupo e comprovada, em inquérito realizado pelo 
órgão federal competente, a sua plena integração na comunhão nacional.

Parágrafo único. Para os efeitos do disposto neste artigo, exigir-se-á 
o preenchimento, pelos requerentes, dos requisitos estabelecidos no artigo 9º.
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CAPÍTULO III
Do Registro Civil

Art. 12. Os nascimentos e óbitos, e os casamentos civis dos índios 
não integrados, serão registrados de acordo com a legislação comum, 
atendidas as peculiaridades de sua condição quanto à qualificação do 
nome, prenome e filiação.

Parágrafo único. O registro civil será feito a pedido do interessa-
do ou da autoridade administrativa competente.

Art. 13. Haverá livros próprios, no órgão competente de assistên-
cia, para o registro administrativo de nascimentos e óbitos dos índios, da 
cessação de sua incapacidade e dos casamentos contraídos segundo os 
costumes tribais.

Parágrafo único. O registro administrativo constituirá, quando 
couber documento hábil para proceder ao registro civil do ato correspon-
dente, admitido, na falta deste, como meio subsidiário de prova.

CAPÍTULO IV
Das Condições de Trabalho

Art. 14. Não haverá discriminação entre trabalhadores indígenas 
e os demais trabalhadores, aplicando-se-lhes todos os direitos e garantias 
das leis trabalhistas e de previdência social.

Parágrafo único. É permitida a adaptação de condições de traba-
lho aos usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio.

Art. 15. Será nulo o contrato de trabalho ou de locação de servi-
ços realizado com os índios de que trata o artigo 4°, I.

Art. 16. Os contratos de trabalho ou de locação de serviços reali-
zados com indígenas em processo de integração ou habitantes de parques 
ou colônias agrícolas dependerão de prévia aprovação do órgão de prote-
ção ao índio, obedecendo, quando necessário, a normas próprias.

§ 1º Será estimulada a realização de contratos por equipe, ou a 
domicílio, sob a orientação do órgão competente, de modo a favorecer a 
continuidade da via comunitária.

§ 2º Em qualquer caso de prestação de serviços por indígenas não 
integrados, o órgão de proteção ao índio exercerá permanente fiscaliza-
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ção das condições de trabalho, denunciando os abusos e providenciando 
a aplicação das sanções cabíveis.

§ 3º O órgão de assistência ao indígena propiciará o acesso, aos seus 
quadros, de índios integrados, estimulando a sua especialização indigenista.

TÍTULO III
Das Terras dos Índios

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 17. Reputam-se terras indígenas:

I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se refe-
rem os artigos 4º, IV, e 198, da Constituição; (Regulamento); (Vide De-
creto nº 22, de 1991); (Vide Decreto nº 1.775, de 1996)

II - as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste Título;

III - as terras de domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas.

Art. 18. As terras indígenas não poderão ser objeto de arrenda-
mento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exer-
cício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas.

§ 1º Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos 
tribais ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de 
frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa.

§ 2º (Vetado).

Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do ór-
gão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, 
de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo.

§ 1º A demarcação promovida nos termos deste artigo, homolo-
gada pelo Presidente da República, será registrada em livro próprio do 
Serviço do Patrimônio da União (SPU) e do registro imobiliário da co-
marca da situação das terras.

§ 2º Contra a demarcação processada nos termos deste artigo 
não caberá a concessão de interdito possessório, facultado aos interessa-
dos contra ela recorrer à ação petitória ou à demarcatória.
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Art. 20. Em caráter excepcional e por qualquer dos motivos 
adiante enumerados, poderá a União intervir, se não houver solução al-
ternativa, em área indígena, determinada a providência por decreto do 
Presidente da República.

1º A intervenção poderá ser decretada:

a) para pôr termo à luta entre grupos tribais;

b) para combater graves surtos epidêmicos, que possam acarretar 
o extermínio da comunidade indígena, ou qualquer mal que ponha em 
risco a integridade do silvícola ou do grupo tribal;

c) por imposição da segurança nacional;

d) para a realização de obras públicas que interessem ao desen-
volvimento nacional;

e) para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala;

f) para a exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse 
para a segurança e o desenvolvimento nacional.

2º A intervenção executar-se-á nas condições estipuladas no de-
creto e sempre por meios suasórios, dela podendo resultar, segundo a 
gravidade do fato, uma ou algumas das medidas seguintes:

a) contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força 
contra os índios;

b) deslocamento temporário de grupos tribais de uma para outra 
área;

c) remoção de grupos tribais de uma para outra área.

3º Somente caberá a remoção de grupo tribal quando de todo 
impossível ou desaconselhável a sua permanência na área sob interven-
ção, destinando-se à comunidade indígena removida área equivalente à 
anterior, inclusive quanto às condições ecológicas.

4º A comunidade indígena removida será integralmente ressarci-
da dos prejuízos decorrentes da remoção.

5º O ato de intervenção terá a assistência direta do órgão federal 
que exercita a tutela do índio.

Art. 21. As terras espontânea e definitivamente abandonadas por 
comunidade indígena ou grupo tribal reverterão, por proposta do órgão 
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federal de assistência ao índio e mediante ato declaratório do Poder Exe-
cutivo, à posse e ao domínio pleno da União.

CAPÍTULO II
Das Terras Ocupadas

Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das 
terras que habitam e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais 
e de todas as utilidades naquelas terras existentes.

Parágrafo único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos 
deste artigo, serão bens inalienáveis da União (artigo 4º, IV, e 198, da 
Constituição Federal).

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efe-
tiva da terra que, de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, 
detém e onde habita ou exerce atividade indispensável à sua subsistência 
ou economicamente útil.

Art. 24. O usufruto assegurado aos índios ou silvícolas com-
preende o direito à posse, uso e percepção das riquezas naturais e de to-
das as utilidades existentes nas terras ocupadas, bem assim ao produto da 
exploração econômica de tais riquezas naturais e utilidades.

§ 1° Incluem-se, no usufruto, que se estende aos acessórios e seus 
acrescidos, o uso dos mananciais e das águas dos trechos das vias fluviais 
compreendidos nas terras ocupadas.

§ 2° É garantido ao índio o exclusivo exercício da caça e pesca nas 
áreas por ele ocupadas, devendo ser executadas por forma suasória as medi-
das de polícia que em relação a ele eventualmente tiverem de ser aplicadas.

Art. 25. O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais 
à posse permanente das terras por eles habitadas, nos termos do arti-
go 198, da Constituição Federal, independerá de sua demarcação, e será 
assegurado pelo órgão federal de assistência aos silvícolas, atendendo à 
situação atual e ao consenso histórico sobre a antiguidade da ocupação, 
sem prejuízo das medidas cabíveis que, na omissão ou erro do referido 
órgão, tomar qualquer dos Poderes da República.
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CAPÍTULO III
Das Áreas Reservadas

Art. 26. A União poderá estabelecer, em qualquer parte do territó-
rio nacional, áreas destinadas à posse e ocupação pelos índios, onde possam 
viver e obter meios de subsistência, com direito ao usufruto e utilização das 
riquezas naturais e dos bens nelas existentes, respeitadas as restrições legais.

Parágrafo único. As áreas reservadas na forma deste artigo não 
se confundem com as de posse imemorial das tribos indígenas, podendo 
organizar-se sob uma das seguintes modalidades:

 a) reserva indígena;

b) parque indígena;

c) colônia agrícola indígena.

Art. 27. Reserva indígena é uma área destinada a servidor de ha-
bitat a grupo indígena, com os meios suficientes à sua subsistência.

Art. 28. Parque indígena é a área contida em terra na posse de ín-
dios, cujo grau de integração permita assistência econômica, educacional 
e sanitária dos órgãos da União, em que se preservem as reservas de flora 
e fauna e as belezas naturais da região.

§ 1º Na administração dos parques serão respeitados a liberdade, 
usos, costumes e tradições dos índios.

§ 2° As medidas de polícia, necessárias à ordem interna e à preser-
vação das riquezas existentes na área do parque, deverão ser tomadas por 
meios suasórios e de acordo com o interesse dos índios que nela habitem.

§ 3º O loteamento das terras dos parques indígenas obedecerá 
ao regime de propriedade, usos e costumes tribais, bem como às normas 
administrativas nacionais, que deverão ajustar-se aos interesses das co-
munidades indígenas.

Art. 29. Colônia agrícola indígena é a área destinada à exploração 
agropecuária, administrada pelo órgão de assistência ao índio, onde con-
vivam tribos aculturadas e membros da comunidade nacional.

Art. 30. Território federal indígena é a unidade administrativa 
subordinada à União, instituída em região na qual pelo menos um terço 
da população seja formado por índios.
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Art. 31. As disposições deste Capítulo serão aplicadas, no que 
couber, às áreas em que a posse decorra da aplicação do artigo 198, da 
Constituição Federal.

CAPÍTULO IV
Das Terras de Domínio Indígena

Art. 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade 
indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de 
aquisição do domínio, nos termos da legislação civil.

Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe como próprio, por 
dez anos consecutivos, trecho de terra inferior a cinqüenta hectares, ad-
quirir-lhe-á a propriedade plena.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às terras do 
domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de 
que trata esta Lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal.

CAPÍTULO V
Da Defesa das Terras Indígenas

Art. 34. O órgão federal de assistência ao índio poderá solici-
tar a colaboração das Forças Armadas e Auxiliares e da Polícia Fede-
ral, para assegurar a proteção das terras ocupadas pelos índios e pelas 
comunidades indígenas.

Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judi-
cial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas.

Art. 36. Sem prejuízo do disposto no artigo anterior, compete à 
União adotar as medidas administrativas ou propor, por intermédio do 
Ministério Público Federal, as medidas judiciais adequadas à proteção da 
posse dos silvícolas sobre as terras que habitem.

Parágrafo único. Quando as medidas judiciais previstas neste ar-
tigo forem propostas pelo órgão federal de assistência, ou contra ele, a 
União será litisconsorte ativa ou passiva.

Art. 37. Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes 
legítimas para a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a 
assistência do Ministério Público Federal ou do órgão de proteção ao índio.
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Art. 38. As terras indígenas são inusucapíveis e sobre elas não 
poderá recair desapropriação, salvo o previsto no artigo 20.

TÍTULO IV
Dos Bens e Renda do Patrimônio Indígena

Art. 39. Constituem bens do Patrimônio Indígena:

I - as terras pertencentes ao domínio dos grupos tribais ou comu-
nidades indígenas;

II - o usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utili-
dades existentes nas terras ocupadas por grupos tribais ou comunidades 
indígenas e nas áreas a eles reservadas;

III - os bens móveis ou imóveis, adquiridos a qualquer título.

Art. 40. São titulares do Patrimônio Indígena:

I - a população indígena do País, no tocante a bens ou rendas 
pertencentes ou destinadas aos silvícolas, sem discriminação de pessoas 
ou grupos tribais;

II - o grupo tribal ou comunidade indígena determinada, quanto 
à posse e usufruto das terras por ele exclusivamente ocupadas, ou a ele 
reservadas;

III - a comunidade indígena ou grupo tribal nomeado no título 
aquisitivo da propriedade, em relação aos respectivos imóveis ou móveis.

Art. 41. Não integram o Patrimônio Indígena:

I - as terras de exclusiva posse ou domínio do índio ou silvícola, 
individualmente considerado, e o usufruto das respectivas riquezas natu-
rais e utilidades;

II - a habitação, os móveis e utensílios domésticos, os objetos de 
uso pessoal, os instrumentos de trabalho e os produtos da lavoura, caça, 
pesca e coleta ou do trabalho em geral dos silvícolas.

Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio In-
dígena, propiciando-se, porém, a participação dos silvícolas e dos grupos 
tribais na administração dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confia-
do o encargo, quando demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício.
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Parágrafo único. O arrolamento dos bens do Patrimônio Indíge-
na será permanentemente atualizado, procedendo-se à fiscalização rigo-
rosa de sua gestão, mediante controle interno e externo, a fim de tornar 
efetiva a responsabilidade dos seus administradores.

Art. 43. A renda indígena é a resultante da aplicação de bens e 
utilidades integrantes do Patrimônio Indígena, sob a responsabilidade do 
órgão de assistência ao índio.

§ 1º A renda indígena será preferencialmente reaplicada em ativi-
dades rentáveis ou utilizada em programas de assistência ao índio.

§ 2° A reaplicação prevista no parágrafo anterior reverterá prin-
cipalmente em benefício da comunidade que produziu os primeiros re-
sultados econômicos.

Art. 44. As riquezas do solo, nas áreas indígenas, somente pelos 
silvícolas podem ser exploradas, cabendo-lhes com exclusividade o exer-
cício da garimpagem, faiscação e cata das áreas referidas. (Regulamento)

Art. 45. A exploração das riquezas do subsolo nas áreas perten-
centes aos índios, ou do domínio da União, mas na posse de comuni-
dades indígenas, far-se-á nos termos da legislação vigente, observado o 
disposto nesta Lei. (Regulamento)

§ 1º O Ministério do Interior, através do órgão competente de 
assistência aos índios, representará os interesses da União, como proprie-
tária do solo, mas a participação no resultado da exploração, as indeniza-
ções e a renda devida pela ocupação do terreno, reverterão em benefício 
dos índios e constituirão fontes de renda indígena.

§ 2º Na salvaguarda dos interesses do Patrimônio Indígena e do 
bem-estar dos silvícolas, a autorização de pesquisa ou lavra, a terceiros, 
nas posses tribais, estará condicionada a prévio entendimento com o ór-
gão de assistência ao índio.

Art. 46. O corte de madeira nas florestas indígenas, considera-
das em regime de preservação permanente, de acordo com a letra g e § 
2º, do artigo 3°, do Código Florestal, está condicionado à existência de 
programas ou projetos para o aproveitamento das terras respectivas na 
exploração agropecuária, na indústria ou no reflorestamento.
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TÍTULO V
Da Educação, Cultura e Saúde

Art. 47. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das co-
munidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão.

Art. 48. Estende-se à população indígena, com as necessárias 
adaptações, o sistema de ensino em vigor no País.

Art. 49. A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a 
que pertençam, e em português, salvaguardado o uso da primeira.

Art. 50. A educação do índio será orientada para a integração 
na comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos 
problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do aprovei-
tamento das suas aptidões individuais.

Art. 51. A assistência aos menores, para fins educacionais, será 
prestada, quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal.

Art. 52. Será proporcionada ao índio a formação profissional 
adequada, de acordo com o seu grau de aculturação.

Art. 53. O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no 
sentido de elevar o padrão de vida do índio com a conveniente adaptação 
às condições técnicas modernas.

Art. 54. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde fa-
cultados à comunhão nacional.

Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na 
velhice, deve ser assegurada ao silvícola, especial assistência dos poderes 
públicos, em estabelecimentos a esse fim destinados.

Art. 55. O regime geral da previdência social será extensivo 
aos índios, atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das 
comunidades beneficiadas.
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TÍTULO VI
Das Normas Penais

CAPÍTULO I
Dos Princípios

Art. 56. No caso de condenação de índio por infração penal, a 
pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao 
grau de integração do silvícola.

Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cum-
pridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de fun-
cionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximos da 
habitação do condenado.

Art. 57. Será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo 
com as instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os 
seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proi-
bida em qualquer caso a pena de morte.

CAPÍTULO II
Dos Crimes Contra os Índios

Art. 58. Constituem crimes contra os índios e a cultura indígena:

I - escarnecer de cerimônia, rito, uso, costume ou tradição cul-
turais indígenas, vilipendiá-los ou perturbar, de qualquer modo, a sua 
prática. Pena - detenção de um a três meses;

II - utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de pro-
paganda turística ou de exibição para fins lucrativos. Pena - detenção de 
dois a seis meses;

III - propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disse-
minação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não 
integrados. Pena - detenção de seis meses a dois anos.

Parágrafo único. As penas estatuídas neste artigo são agravadas 
de um terço, quando o crime for praticado por funcionário ou emprega-
do do órgão de assistência ao índio.
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Art. 59. No caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou os 
costumes, em que o ofendido seja índio não integrado ou comunidade 
indígena, a pena será agravada de um terço.

TÍTULO VII
Disposições Gerais

Art. 60. Os bens e rendas do Patrimônio Indígena gozam de ple-
na isenção tributária.

Art. 61. São extensivos aos interesses do Patrimônio Indígena 
os privilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, 
rendas e serviços, ações especiais, prazos processuais, juros e custas.

Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídi-
cos dos atos de qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse 
ou a ocupação das terras habitadas pelos índios ou comunidades indígenas.

§ 1° Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham sido 
desocupadas pelos índios ou comunidades indígenas em virtude de ato 
ilegítimo de autoridade e particular.

§ 2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, 
o órgão de assistência ao índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e 
extinção de que trata este artigo, ou de suas consequências econômicas.

§ 3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do 
órgão de assistência ao índio, será permitida a continuação, por prazo ra-
zoável dos efeitos dos contratos de arrendamento em vigor na data desta 
Lei, desde que a sua extinção acarrete graves consequências sociais.

Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente 
em causas que envolvam interesse de silvícolas ou do Patrimônio Indíge-
na, sem prévia audiência da União e do órgão de proteção ao índio.

Art. 64 (Vetado).

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 65. O Poder Executivo fará, no prazo de cinco anos, a de-
marcação das terras indígenas, ainda não demarcadas.

Art. 66. O órgão de proteção ao silvícola fará divulgar e respeitar 
as normas da Convenção 107, promulgada pelo Decreto nº 58.824, de 14 
julho de 1966.
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Art. 67. É mantida a Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.

Art. 68. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

EMÍLIO G. MEDICI 
Alfredo Buzaid 
Antônio Delfim Netto 
José Costa Cavalcanti

LEI Nº 5.371, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967

Autoriza a instituição da “Fundação Nacional do Índio” e dá ou-
tras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CON-
GRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Governo Federal autorizado a instituir uma funda-
ção, com patrimônio próprio e personalidade jurídica de direito privado, 
nos termos da lei civil, denominada “Fundação Nacional do Índio”, com 
as seguintes finalidades:

I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política 
indigenista, baseada nos princípios a seguir enumerados:

a) respeito à pessoa do índio e as instituições e comunidades tribais;

b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufru-
to exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nela existentes;

c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu 
contacto com a sociedade nacional;

d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que 
sua evolução sócio-economica se processe a salvo de mudanças bruscas;

II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, 
ampliação e valorização;
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III - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas cien-
tíficas sobre o índio e os grupos sociais indígenas;

IV - promover a prestação da assistência médico-sanitária aos 
índios;

V - promover a educação de base apropriada do índio visando à 
sua progressiva integração na sociedade nacional;

VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse co-
letivo para a causa indigenista;

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas ma-
térias atinentes à proteção do índio.

Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de representa-
ção ou assistência jurídica inerentes ao regime tutelar do índio, na forma 
estabelecida na legislação civil comum ou em leis especiais.

Art. 2º O patrimônio da Fundação será constituído:

I - pelo acervo do Serviço de Proteção aos Índios (S.P.I.), do Con-
selho Nacional de Proteção aos Índios (C.N.P.I.) e do Parque Nacional do 
Xingu (P.N.X.);

II - pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe 
forem atribuídos;

III - pelas subvenções e doações de pessoas físicas, entidades pú-
blicas e privadas nacionais, estrangeiras e internacionais;

IV - pelas rendas e emolumentos provenientes de serviços pres-
tados a terceiros;

V - pelo dízimo da renda líquida anual do Patrimônio Indígena;

§ 1º Os bens, rendas e serviços da Fundação são isentos de im-
postos federais, estaduais e municipais, de conformidade com a letra “c”, 
item III, do art. 20 da Constituição.

§ 2º O Orçamento da União consignará, em cada exercício, re-
cursos suficientes ao atendimento das despeças da Fundação.

§ 3º A Fundação poderá promover a obtenção de cooperação fi-
nanceira e assistência técnica internas ou externas, públicas ou privadas, 
coordenando e adequando a sua aplicação aos planos estabelecidos.
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Art. 3º As rendas do Patrimônio Indígena serão administradas 
pela Fundação tendo em vista os seguintes objetivos:

I - emancipação econômica das tribos;

II - acréscimo do patrimônio rentável;

III - custeio dos serviços de assistência ao índio.

Art. 4º A Fundação terá sede e foro na Capital Federal e se regerá 
por Estatutos aprovados pelo Presidente da República. § 1º A Fundação 
será administrada por um Conselho Diretor, composto de pessoas de 
ilibada reputação, representantes de órgãos públicos ou entidades inte-
ressadas e escolhidas na forma dos Estatutos. § 2º A Fundação ficará vin-
culada ao Ministério do Interior, ao qual caberá promover o ato de sua 
instituição, nos termos da Lei.

Art. 4º A Fundação terá sede e foro na Capital Federal e se rege-
rá por Estatutos aprovados pelo Presidente da República. (Redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 423, de 1969)

Parágrafo único. A Fundação ficará vinculada ao Ministério do 
Interior, nos termos do Decreto-lei nº 200-67. (Redação dada pelo Decre-
to-Lei nº 423, de 1969)

Art. 5º A Fundação, independentemente da supervisão ministe-
rial prevista no Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967 prestará 
contas da gestão do Patrimônio Indígena ao Ministério do Interior.

Parágrafo único. Responderá a Fundação pelos danos que os seus 
empregados causem ao Patrimônio Indígena, cabendo-lhe ação regressi-
va contra o empregado responsável, nos casos de culpa ou dolo.

Art. 6º Instituída a Fundação, ficarão automaticamente extintos 
o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), o Conselho Nacional de Proteção 
aos Índios (CNPI) e o Parque Nacional do Xingu (PNX).

Art. 7º Os quadros de pessoal dos órgãos a que se refere o artigo 
anterior serão considerados em extinção, a operar-se gradativamente, de 
acordo com as normas fixadas em Decreto.

§ 1º Os servidores dos quadros em extinção passarão a prestar 
serviços à Fundação, consoante o regime legal que lhes é próprio, po-
dendo, entretanto, optar pelo regime da legislação trabalhista, a juízo 
da Diretoria da Fundação, conforme normas a serem estabelecidas em 
Decreto do Poder Executivo.
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§ 2º O tempo de serviço prestado à Fundação em regime tra-
balhista, na forma do parágrafo anterior, será contado como de serviço 
público para os fins previstos na legislação federal.

§ 3º A Fundação promoverá o aproveitamento em órgãos federais e, 
mediante convênio, nos Estados e Municípios, dos servidores referidos neste 
artigo, que não forem considerados necessário aos seus serviços, tendo em 
vista o disposto no art. 99 do Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 8º A Fundação poderá requisitar servidores federais, estaduais 
e municipais, inclusive autárquicos, na forma da legislação em vigor.

Parágrafo único. Os Servidores requisitados na forma deste artigo 
poderão optar pelo regime trabalhista peculiar à Fundação, durante o pe-
ríodo em que permaneçam à sua disposição, contando-se o tempo de ser-
viço assim prestado para efeito de direitos e vantagens da função pública.

Art. 9º As dotações orçamentárias consignadas ao Serviço de Pro-
teção aos índios (SPI), ao Conselho Nacional de Proteção aos Índios (CNPJ) 
e ao Parque Nacional do Xingu (PNX), no Orçamento da União, serão au-
tomaticamente transferidas para a Fundação, na data de sua instituição.

Art. 10. Fica a Fundação autorizada a examinar os acordos, con-
vênios, contratos e ajustes firmados pelo SPI, CNPI, e PNX, podendo ra-
tificá-los, modificá-los ou rescindi-los sem prejuízo ao direito adquirido 
por terceiros, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos têrmos do 
artigo 150 e §§ 3º e 22 da Constituição do Brasil.

Parágrafo único - ... VETADO ...

Art. 11. São extensivos à Fundação e ao Patrimônio Indígena os pri-
vilégios da Fazenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, rendas e 
serviços, prazos processuais, ações especiais e executivas, juros e custas.

Art. 12. Cumpre à Fundação elaborar e propor ao Poder Executi-
vo Anteprojeto de Lei, a ser encaminhado ao Congresso, sobre o Estatuto 
Legal do Índio Brasileiro.

Art. 13. No prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta 
Lei, o Ministro do Interior, ouvida a Procuradoria-Geral da República, 
submeterá ao Presidente da República o projeto dos Estatutos da Funda-
ção Nacional do Índio.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.
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Brasília, 5 de dezembro de 1967; 146º da Independência e 79º da 
República.

A. COSTA E SILVA
Afonso de A. Lima

LEI NO 9.836, DE 23 DE SETEMBRO DE 1999

Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 
que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências”, instituindo o Subsiste-
ma de Atenção à Saúde Indígena.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar 
acrescida do seguinte Capítulo V ao Título II – Do Sistema Único de Saúde:

“CAPÍTULO V 
Do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena

Art. 19-A. As ações e serviços de saúde voltados para o atendi-
mento das populações indígenas, em todo o território nacional, coletiva 
ou individualmente, obedecerão ao disposto nesta Lei.

Art. 19-B. É instituído um Subsistema de Atenção à Saúde Indí-
gena, componente do Sistema Único de Saúde – SUS, criado e definido 
por esta Lei, e pela Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, com o qual 
funcionará em perfeita integração.

Art. 19-C. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar 
o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

Art. 19-D. O SUS promoverá a articulação do Subsistema instituí-
do por esta Lei com os órgãos responsáveis pela Política Indígena do País.
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Art. 19-E. Os Estados, Municípios, outras instituições governa-
mentais e não-governamentais poderão atuar complementarmente no 
custeio e execução das ações.

Art. 19-F. Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a 
realidade local e as especificidades da cultura dos povos indígenas e o 
modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar 
por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de 
assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambien-
te, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional.

Art. 19-G. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá ser, 
como o SUS, descentralizado, hierarquizado e regionalizado.

§ 1o O Subsistema de que trata o caput deste artigo terá como 
base os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.

§ 2o O SUS servirá de retaguarda e referência ao Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena, devendo, para isso, ocorrer adaptações na es-
trutura e organização do SUS nas regiões onde residem as populações 
indígenas, para propiciar essa integração e o atendimento necessário em 
todos os níveis, sem discriminações.

§ 3o As populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em 
âmbito local, regional e de centros especializados, de acordo com suas neces-
sidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde.

Art. 19-H. As populações indígenas terão direito a participar dos 
organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das 
políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conse-
lhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.”

Art. 2o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
noventa dias.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de setembro de 1999; 178o da Independência e 111o 
da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Serra



166

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

LEI Nº 11.696, DE 12 DE JUNHO DE 2008

Institui o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o É instituído o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas, 
que será celebrado no dia 7 de fevereiro.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da 
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto 
Ranulfo Aufredo Manevy de Pereira Mendes 
Dilma Rousseff

LEI Nº 11.460, DE 21 DE MARÇO DE 2007

Dispõe sobre o plantio de organismos geneticamente modifica-
dos em unidades de conservação; acrescenta dispositivos à Lei no 
9.985, de 18 de julho de 2000, e à Lei no 11.105, de 24 de março de 
2005; revoga dispositivo da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 
2003; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Ficam vedados a pesquisa e o cultivo de organismos gene-
ticamente modificados nas terras indígenas e áreas de unidades de con-
servação, exceto nas Áreas de Proteção Ambiental.
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Art. 2o A Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:

“Art. 27. ...................................................

§ 4o O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de libe-
ração planejada e cultivo de organismos geneticamente modificados nas 
Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais 
categorias de unidade de conservação, observadas as informações conti-
das na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
- CTNBio sobre:

I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes 
silvestres;

II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do 
organismo geneticamente modificado;

III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente mo-
dificado em relação aos seus ancestrais diretos e parentes silvestres; e

IV - situações de risco do organismo geneticamente modificado 
à biodiversidade.” (NR)

“Art. 57-A. O Poder Executivo estabelecerá os limites para o 
plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circun-
dam as unidades de conservação até que seja fixada sua zona de amorte-
cimento e aprovado o seu respectivo Plano de Manejo.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às 
Áreas de Proteção Ambiental e Reservas de Particulares do Patrimônio 
Nacional.”

Art. 3o O art. 11 da Lei no 11.105, de 24 de março de 2005, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 8o - A:

“Art. 11. .................................................

§ 8o-A As decisões da CTNBio serão tomadas com votos favorá-
veis da maioria absoluta de seus membros.

...................................................” (NR)

Art. 4o (VETADO)

Art. 5o O prazo previsto no art. 26 da Lei no 11.265, de 3 de janei-
ro de 2006, relativamente ao que dispõem o inciso III do caput do art. 2º 
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e os arts. 10, 11, 13, 14 e 15, fica prorrogado por 6 (seis) meses, a partir de 
3 de janeiro de 2007.

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o Fica revogado o art. 11 da Lei no 10.814, de 15 de dezem-
bro de 2003.

Brasília, 21 de março de 2007; 186o da Independência e 119o da 
República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro 
Luiz Carlos Guedes Pinto 
Sérgio Machado Rezende 
Marina Silva Guilherme Cassel
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DECRETOS

DECRETO Nº 1775, DE 8 DE JANEIRO DE 1996

Dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação das 
terras indígenas e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que 
lhe confere o art. 84, inciso IV, e tendo em vista o disposto no art. 231, 
ambos da Constituição, e no art. 2º, inciso IX da Lei n° 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973,

DECRETA:

Art. 1º As terras indígenas, de que tratam o art. 17, I, da Lei n° 
6001, de 19 de dezembro de 1973, e o art. 231 da Constituição, serão ad-
ministrativamente demarcadas por iniciativa e sob a orientação do órgão 
federal de assistência ao índio, de acordo com o disposto neste Decreto.

Art. 2° A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios será fundamentada em trabalhos desenvolvidos por antropólogo 
de qualificação reconhecida, que elaborará, em prazo fixado na portaria 
de nomeação baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, 
estudo antropológico de identificação.

§ 1° O órgão federal de assistência ao índio designará grupo téc-
nico especializado, composto preferencialmente por servidores do próprio 
quadro funcional, coordenado por antropólogo, com a finalidade de realizar 
estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, 
cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário necessários à delimitação.

§ 2º O levantamento fundiário de que trata o parágrafo anterior, 
será realizado, quando necessário, conjuntamente com o órgão federal 
ou estadual específico, cujos técnicos serão designados no prazo de vinte 
dias contados da data do recebimento da solicitação do órgão federal de 
assistência ao índio.
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§ 3° O grupo indígena envolvido, representado segundo suas for-
mas próprias, participará do procedimento em todas as suas fases.

§ 4° O grupo técnico solicitará, quando for o caso, a colaboração 
de membros da comunidade científica ou de outros órgãos públicos para 
embasar os estudos de que trata este artigo.

§ 5º No prazo de trinta dias contados da data da publicação do 
ato que constituir o grupo técnico, os órgãos públicos devem, no âmbito 
de suas competências, e às entidades civis é facultado, prestar-lhe infor-
mações sobre a área objeto da identificação.

§ 6° Concluídos os trabalhos de identificação e delimitação, o 
grupo técnico apresentará relatório circunstanciado ao órgão federal de 
assistência ao índio, caracterizando a terra indígena a ser demarcada.

§ 7° Aprovado o relatório pelo titular do órgão federal de assistên-
cia ao índio, este fará publicar, no prazo de quinze dias contados da data 
que o receber, resumo do mesmo no Diário Oficial da União e no Diário 
Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob demarcação, acom-
panhado de memorial descritivo e mapa da área, devendo a publicação ser 
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.

§ 8° Desde o início do procedimento demarcatório até noventa 
dias após a publicação de que trata o parágrafo anterior, poderão os Esta-
dos e municípios em que se localize a área sob demarcação e demais in-
teressados manifestar-se, apresentando ao órgão federal de assistência ao 
índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos 
dominiais, laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, foto-
grafias e mapas, para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar 
vícios, totais ou parciais, do relatório de que trata o parágrafo anterior.

§ 9° Nos sessenta dias subseqüentes ao encerramento do prazo 
de que trata o parágrafo anterior, o órgão federal de assistência ao índio 
encaminhará o respectivo procedimento ao Ministro de Estado da Justi-
ça, juntamente com pareceres relativos às razões e provas apresentadas.

§ 10. Em até trinta dias após o recebimento do procedimento, o 
Ministro de Estado da Justiça decidirá:

I - declarando, mediante portaria, os limites da terra indígena e 
determinando a sua demarcação;
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II - prescrevendo todas as diligências que julgue necessárias, as 
quais deverão ser cumpridas no prazo de noventa dias;

III - desaprovando a identificação e retornando os autos ao órgão 
federal de assistência ao índio, mediante decisão fundamentada, circuns-
crita ao não atendimento do disposto no § 1º do art. 231 da Constituição 
e demais disposições pertinentes.

Art. 3° Os trabalhos de identificação e delimitação de terras in-
dígenas realizados anteriormente poderão ser considerados pelo órgão 
federal de assistência ao índio para efeito de demarcação, desde que com-
patíveis com os princípios estabelecidos neste Decreto.

Art. 4° Verificada a presença de ocupantes não índios na área 
sob demarcação, o órgão fundiário federal dará prioridade ao respectivo 
reassentamento, segundo o levantamento efetuado pelo grupo técnico, 
observada a legislação pertinente.

Art. 5° A demarcação das terras indígenas, obedecido o procedi-
mento administrativo deste Decreto, será homologada mediante decreto.

Art. 6° Em até trinta dias após a publicação do decreto de homo-
logação, o órgão federal de assistência ao índio promoverá o respectivo 
registro em cartório imobiliário da comarca correspondente e na Secre-
taria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda.

Art. 7° O órgão federal de assistência ao índio poderá, no exercí-
cio do poder de polícia previsto no inciso VII do art. 1° da Lei n° 5.371, de 
5 de dezembro de 1967, disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em 
áreas em que se constate a presença de índios isolados, bem como tomar 
as providências necessárias à proteção aos índios.

Art. 8° O Ministro de Estado da Justiça expedirá as instruções 
necessárias à execução do disposto neste Decreto.

Art. 9° Nas demarcações em curso, cujo decreto homologatório 
não tenha sido objeto de registro em cartório imobiliário ou na Secretaria 
do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, os interessados pode-
rão manifestar-se, nos termos do § 8° do art. 2°, no prazo de noventa dias, 
contados da data da publicação deste Decreto.

Parágrafo único. Caso a manifestação verse demarcação homolo-
gada, o Ministro de Estado da Justiça a examinará e proporá ao Presiden-
te da República as providências cabíveis.
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Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11. Revogam-se o Decreto n° 22, de 04 de fevereiro de 1991, 
e o Decreto n° 608, de 20 de julho de 1992.

Brasília, 8 de janeiro de 1996; 175º da Independência e 108º da 
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Nelson A. Jobim 
José Eduardo de Andrade Vieira

DECRETO Nº 7.747, DE 5 DE JUNHO DE 2012

Institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 
Terras Indígenas – PNGATI, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, 
tendo em vista a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Tra-
balho - OIT, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004,

DECRETA:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Gestão Territorial 
e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI, com o objetivo de garantir 
e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentá-
vel dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando 
a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida 
e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e futuras 
gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, 
nos termos da legislação vigente.

Art. 2º São ferramentas para a gestão territorial e ambiental de 
terras indígenas o etnomapeamento e o etnozoneamento.



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

173

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, consideram-se:

I – Etnomapeamento: mapeamento participativo das áreas de re-
levância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, 
com base nos conhecimentos e saberes indígenas; e

II – Etnozoneamento: instrumento de planejamento participativo 
que visa à categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e pro-
dutiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento.

CAPÍTULO II
DIRETRIZES E OBJETIVOS

Art. 3º São diretrizes da PNGATI:

I - reconhecimento e respeito às crenças, usos, costumes, línguas, 
tradições e especificidades de cada povo indígena;

II - reconhecimento e valorização das organizações sociais e po-
líticas dos povos indígenas e garantia das suas expressões, dentro e fora 
das terras indígenas;

III - protagonismo e autonomia sociocultural dos povos indíge-
nas, inclusive pelo fortalecimento de suas organizações, assegurando a 
participação indígena na governança da PNGATI, respeitadas as instân-
cias de representação indígenas e as perspectivas de gênero e geracional;

IV - reconhecimento e valorização da contribuição das mulheres 
indígenas e do uso de seus conhecimentos e práticas para a proteção, conser-
vação, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais imprescindíveis 
para o bem-estar e para a reprodução física e cultural dos povos indígenas;

V - contribuição para a manutenção dos ecossistemas nos bio-
mas das terras indígenas por meio da proteção, conservação e recupera-
ção dos recursos naturais imprescindíveis à reprodução física e cultural 
das presentes e futuras gerações dos povos indígenas;

VI - proteção territorial, ambiental e melhoria da qualidade de 
vida nas áreas reservadas a povos indígenas e nas terras indígenas;

VII - proteção territorial e ambiental das terras ocupadas por po-
vos indígenas isolados e de recente contato;
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VIII - implementação da PNGATI para povos e comunidades in-
dígenas, cujas terras se localizam em área urbana, naquilo que seja com-
patível, e de acordo com suas especificidades e realidades locais;

IX - proteção e fortalecimento dos saberes, práticas e conheci-
mentos dos povos indígenas e de seus sistemas de manejo e conservação 
dos recursos naturais;

X - reconhecimento, valorização e desenvolvimento da gestão 
ambiental como instrumento de proteção dos territórios e das condições 
ambientais necessárias à reprodução física, cultural e ao bem-estar dos 
povos e comunidades indígenas;

XI - garantia do direito à consulta dos povos indígenas, nos ter-
mos da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004 ;

XII - reconhecimento dos direitos dos povos indígenas relativos 
a serviços ambientais em função da proteção, conservação, recuperação e 
uso sustentável dos recursos naturais que promovem em suas terras, nos 
termos da legislação vigente; e

XIII - promoção de parcerias com os governos estaduais, distrital 
e municipais para compatibilizar políticas públicas regionais e locais e a 
PNGATI.

Art. 4º Os objetivos específicos da PNGATI, estruturados em ei-
xos, são:

I - eixo 1 - proteção territorial e dos recursos naturais:

a) promover a proteção, fiscalização, vigilância e monitoramento 
ambiental das terras indígenas e seus limites;

b) promover a participação dos povos, comunidades e organiza-
ções indígenas nas ações de proteção ambiental e territorial das terras in-
dígenas, respeitado o exercício de poder de polícia dos órgãos e entidades 
públicos competentes;

c) contribuir para a proteção dos recursos naturais das terras in-
dígenas em processo de delimitação, por meio de ações de prevenção e 
de defesa ambiental pelos órgãos e entidades públicos competentes, em 
conjunto com os povos, comunidades e organizações indígenas;
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d) promover a elaboração, sistematização e divulgação de infor-
mações sobre a situação ambiental das terras indígenas, com a participa-
ção dos povos indígenas;

e) apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos que per-
mitam o acesso dos povos indígenas aos recursos naturais que tradicio-
nalmente utilizam localizados fora dos limites de suas terras;

f) promover ações de proteção e recuperação das nascentes, cur-
sos d’água e mananciais essenciais aos povos indígenas;

g) apoiar o monitoramento das transformações nos ecossistemas 
das terras indígenas e a adoção de medidas de recuperação ambiental;

h) assegurar, sempre que possível, que bens apreendidos em de-
corrência de ilícitos ambientais praticados em terras indígenas sejam re-
vertidos em benefício dos povos e comunidades indígenas afetados, na 
forma da legislação vigente;

i) promover o etnozoneamento de terras indígenas como instru-
mento de planejamento e gestão territorial e ambiental, com participação 
dos povos indígenas; e

j) promover e garantir a integridade ambiental e territorial das 
terras indígenas situadas nas áreas de fronteira, por meio de ações inter-
nas e de acordos binacionais e multilaterais, a fim de combater e controlar 
os ilícitos transfronteiriços, com especial atenção à proteção da vida de 
mulheres e homens indígenas, de todas as gerações;

II - eixo 2 - governança e participação indígena:

a) promover a participação de homens e mulheres indígenas na 
governança, nos processos de tomada de decisão e na implementação da 
PNGATI;

b) promover a participação dos povos indígenas e da FUNAI nos 
processos de zoneamento ecológico-econômico que afetem diretamente 
as terras indígenas;

c) promover o monitoramento da qualidade da água das terras 
indígenas, assegurada a participação dos povos indígenas e o seu acesso a 
informações a respeito dos resultados do monitoramento;
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d) apoiar a participação indígena nos comitês e subcomitês de 
bacias hidrográficas e promover a criação de novos comitês em regiões 
hidrográficas essenciais aos povos indígenas;

e) promover a participação dos povos indígenas nos fóruns de 
discussão sobre mudanças climáticas; e

f) realizar consulta aos povos indígenas no processo de licencia-
mento ambiental de atividades e empreendimentos que afetem direta-
mente povos e terras indígenas, nos termos de ato conjunto dos Ministé-
rios da Justiça e do Meio Ambiente;

III - eixo 3 - áreas protegidas, unidades de conservação e terras 
indígenas:

a) realizar consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas 
no processo de criação de unidades de conservação em áreas que os afe-
tem diretamente;

b) elaborar e implementar, com a participação dos povos indíge-
nas e da FUNAI, planos conjuntos de administração das áreas de sobre-
posição das terras indígenas com unidades de conservação, garantida a 
gestão pelo órgão ambiental e respeitados os usos, costumes e tradições 
dos povos indígenas;

c) promover a participação indígena nos conselhos gestores das uni-
dades de conservação localizadas em áreas contíguas às terras indígenas; e

d) assegurar a participação da FUNAI nos conselhos gestores das 
unidades de conservação contíguas às terras com presença de índios iso-
lados ou de recente contato;

IV - eixo 4 - prevenção e recuperação de danos ambientais:

a) promover ações com vistas a recuperar e restaurar áreas degra-
dadas nas terras indígenas;

b) promover ações de prevenção e controle de desastres, danos, 
catástrofes e emergências ambientais nas terras indígenas e entornos;

c) promover ações de prevenção e controle da contaminação por 
poluição e resíduos sólidos e de outras formas de degradação de recursos 
naturais das terras indígenas;
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d) identificar as espécies nativas de importância sociocultural em 
terras indígenas e priorizar seu uso em sistemas agroflorestais e na recu-
peração de paisagens em áreas degradadas;

e) promover a recuperação e conservação da agrobiodiversidade 
e dos demais recursos naturais essenciais à segurança alimentar e nutri-
cional dos povos indígenas, com vistas a valorizar e resgatar as sementes 
e cultivos tradicionais de cada povo indígena;

f) promover ações para a recuperação de áreas degradadas e a 
restauração das condições ambientais das terras indígenas, em especial as 
de prevenção e combate à desertificação;

g) promover a regularização ambiental de atividades e empreen-
dimentos instalados no interior de terras indígenas, incentivando a ado-
ção de medidas compensatórias e mitigatórias; e

h) promover medidas de reparação dos passivos socioambientais 
causados por atividades e empreendimentos inativos no interior de terras 
indígenas, observada a legislação específica;

V - eixo 5 - uso sustentável de recursos naturais e iniciativas pro-
dutivas indígenas:

a) garantir aos povos indígenas o usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos existentes em terras indígenas;

b) fortalecer e promover as iniciativas produtivas indígenas, com o 
apoio à utilização e ao desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis;

c) promover e apoiar a conservação e o uso sustentável dos re-
cursos naturais usados na cultura indígena, inclusive no artesanato para 
fins comerciais;

d) apoiar a substituição de atividades produtivas não sustentáveis 
em terras indígenas por atividades sustentáveis;

e) apoiar estudos de impacto socioambiental de atividades econô-
micas e produtivas não tradicionais de iniciativa das comunidades indígenas;

f) desestimular o uso de agrotóxicos em terras indígenas e moni-
torar o cumprimento da Lei nº 11.460, de 21 de março de 2007, que veda 
o cultivo de organismos geneticamente modificados em terras indígenas;

g) apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de 
ecoturismo, respeitada a decisão da comunidade e a diversidade dos po-
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vos indígenas, promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diag-
nósticos de impactos socioambientais e a capacitação das comunidades 
indígenas para a gestão dessas atividades;

h) promover a sustentabilidade ambiental das iniciativas indíge-
nas de criação de animais de médio e grande porte;

i) promover a regulamentação da certificação dos produtos pro-
venientes dos povos e comunidades indígenas, com identificação da pro-
cedência étnica e territorial e da condição de produto orgânico, em con-
formidade com a legislação ambiental; e

j) promover assistência técnica de qualidade, continuada e adequa-
da às especificidades dos povos indígenas e das diferentes regiões e biomas;

VI - eixo 6 - propriedade intelectual e patrimônio genético:

a) reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos indíge-
nas sobre conhecimentos, práticas, usos tradicionais, costumes, crenças e 
tradições associados à biodiversidade e ao patrimônio genético existente 
nas suas terras, de forma a preservar seu direito na repartição dos benefí-
cios, na forma da legislação vigente; e

b) apoiar e valorizar as iniciativas indígenas de desenvolvimento 
de pesquisa, criação e produção etnocientífica e tecnológica, para possi-
bilitar inovação e fortalecimento de base econômica, social e ambiental; e

VII - eixo 7 - capacitação, formação, intercâmbio e educação 
ambiental:

a) promover a formação de quadros técnicos, estruturar e forta-
lecer os órgãos públicos e parceiros executores da PNGATI;

b) qualificar, capacitar e prover a formação continuada das co-
munidades e organizações indígenas sobre a PNGATI;

c) fortalecer e capacitar as comunidades e organizações indíge-
nas para participarem na governança da PNGATI;

d) promover ações de educação ambiental e indigenista no entor-
no das terras indígenas;

e) promover ações voltadas ao reconhecimento profissional, à ca-
pacitação e à formação de indígenas para a gestão territorial e ambiental no 
ensino médio, no ensino superior e na educação profissional e continuada;
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f) capacitar, equipar e conscientizar os povos indígenas para a 
prevenção e o controle de queimadas e incêndios florestais; e

g) promover e estimular intercâmbios nacionais e internacio-
nais entre povos indígenas para a troca de experiências sobre gestão 
territorial e ambiental, proteção da agrobiodiversidade e outros temas 
pertinentes à PNGATI.

CAPÍTULO III
DA GOVERNANÇA DA PNGATI

Art. 5º São órgãos de governança da PNGATI:

I - o Comitê Gestor da PNGATI;

II - os Comitês Regionais da FUNAI; e

III - a Comissão Nacional de Política Indigenista – CNPI.

Art. 6º O Comitê Gestor da PNGATI, responsável pela coordena-
ção da execução da política, será integrado por representantes governa-
mentais e representantes indígenas, conforme ato conjunto dos Ministros 
de Estado da Justiça e do Meio Ambiente editado nos termos do art. 8º .

Parágrafo único. Além da competência prevista no caput, caberá 
ao Comitê Gestor:

I - promover articulações para a implementação da PNGATI;

II - acompanhar e monitorar as ações da PNGATI; e

III - propor ações, programas e recursos necessários à implemen-
tação da PNGATI no âmbito do plano plurianual, das diretrizes orça-
mentárias e do orçamento anual.

Art. 7º A coordenação do Comitê Gestor da PNGATI será exer-
cida de forma alternada entre as representações do Ministério da Justiça, 
do Ministério do Meio Ambiente e dos povos indígenas.

Parágrafo único. A Secretaria-Executiva do Comitê Gestor da 
PNGATI será exercida pela FUNAI.

Art. 8º Os Ministros de Estado da Justiça e do Meio Ambiente, 
editarão ato conjunto para:
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I - definir a estrutura, a composição e o funcionamento do Co-
mitê Gestor da PNGATI;

II - constituir comitês locais, de acordo com as demandas e espe-
cificidades dos povos e comunidades indígenas; e

III - propor a realização de conferência nacional da PNGATI.

Parágrafo único. Fica assegurada a participação dos representantes 
dos povos indígenas no processo de elaboração do ato de que trata o caput.

Art. 9º A CNPI, no âmbito de suas competências, acompanhará 
a implementação da PNGATI, a fim de promover sua articulação com as 
demais políticas públicas de interesse dos povos indígenas.

Art. 10. A participação nos órgãos de governança da PNGATI 
será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11. A PNGATI aplica-se, naquilo que for compatível, às 
áreas ocupadas por povos indígenas, cujo relatório circunstanciado de 
identificação e delimitação tenha sido aprovado por portaria da FUNAI, 
publicada no Diário Oficial da União, ou áreas que tenham sido objeto 
de portaria de interdição expedida pela FUNAI em razão da localização 
de índios isolados.

Art. 12. A PNGATI será implementada por meio de programas 
e ações previstos no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e nos 
orçamentos anuais, e por meio de outras iniciativas e parcerias.

Art. 13. As despesas com a execução das ações da PNGATI cor-
rerão à conta de dotações orçamentárias consignadas anualmente aos 
órgãos e entidades responsáveis por sua implementação, observados os 
limites de movimentação, empenho e pagamento da programação orça-
mentária e financeira anual.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados:

I - o Decreto nº 1.141, de 5 de maio de 1994 ;

II - o Decreto nº 1.479, de 2 de maio de 1995 ;
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III - o art. 6º do Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999 ; e

IV - o Decreto nº 3.799, de 19 de abril de 2001.

Brasília, 5 de junho de 2012; 191º da Independência e 124º da 
República.

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Izabella Mônica Vieira Teixeira

DECRETO Nº 88.985, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1983

Regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 81, itens III e V, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto pelos artigos 44 e 45, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973,

DECRETA:

Art. 1º, A exploração de riquezas minerais em terras indígenas, ob-
servará as normas estatuídas pela Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 
, a legislação sobre atividades minerárias e as disposições deste Decreto.

Parágrafo único. Entende-se por terras indígenas, para os efeitos 
deste Decreto, as áreas descritas pelo artigo 17 e seguintes da Lei número 
6.001, de 19 de dezembro de 1973 .

Art. 2º, As riquezas e as utilidades existentes no solo das terras 
indígenas somente serão exploradas pelos silvícolas, cabendo-lhes, com 
exclusividade, o exercício das atividades de garimpagem, faiscação e cata.

Art. 3º - A Fundação Nacional do Índio (FUNAI) adotará as pro-
vidências necessárias para garantir aos indígenas o exercício das ativida-
des referidas pelo artigo anterior, cabendo-lhe orientar a comercialização 
do resultado da exploração.
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Art. 4º - As autorizações de pesquisa e de concessões de Iavra 
em terras indígenas, ou presumivelmente habitadas por silvícolas, serão 
outorgadas a empresas estatais integrantes da administração federal e so-
mente serão concedidas quando se tratar de minerais estratégicos neces-
sários à segurança e ao desenvolvimento nacional.

§ 1º - Em casos excepcionais, considerado cada caso, pela Funda-
ção Nacional do Índio e pelo Departamento Nacional de Produção Mine-
ral - DNPM, poderão ser concedidas autorizações de pesquisa e conces-
sões de lavra a empresas privadas nacionais, habilitadas a funcionar como 
empresas de mineração.

§ 2º - As empresas com autorizações de pesquisa ou concessioná-
rias de lavra, na forma do parágrafo anterior, deverão ter seus setores de 
produção e comercialização dirigidos por brasileiros, tendo em vista o dis-
posto no artigo 45, § 2º da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973 , combi-
nado com o artigo 1º, item VII, da Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967.

Art. 5º - A exploração das riquezas do subsolo das áreas de que 
trata este Decreto, somente será efetivada mediante lavra mecanizada e 
atendidas as exigências que a Fundação Nacional do Índio - FUNAI esta-
belecer na salvaguarda dos interesses do patrimônio indígena e do bem-
-estar dos silvícolas.

Art. 6º - A FUNAI representará os interesses da União, na forma 
do § 1º do artigo 45, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, fazendo 
reverter, em benefício dos índios e comunidades indígenas, os resultados 
econômicos decorrentes da exploração minerária, indenizações e rendas 
devidas pela ocupação do solo.

Art. 7º - É assegurado à FUNAI, o direito de exigir a adoção, 
por parte das empresas beneficiárias da autorização à pesquisa e lavra, de 
medidas acauteladoras, objetivando a preservação da cultura, costumes e 
tradições indígenas.

§ 1º - À FUNAI, como órgão tutelar é reservado o direito de, na 
forma do Estatuto do Índio, suspender os trabalhos de pesquisa e lavra, 
quando verificados prejuízos à cultura, costumes e tradições indígenas.

§ 2º - A empresa autorizada à pesquisa e lavra, em área indígena, 
assinará termo de compromisso explicitando que não terá direito a indeniza-
ção contra a União, o órgão de assistência ao índio ou aos silvícolas, quando 
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determinada a suspensão dos trabalhos, pela FUNAI, na defesa dos direitos e 
interesses dos seus tutelados, nos termos da Lei nº 6.001, de 1973.

Art. 8º - Sempre que possível e com a necessária autorização da 
FUNAI, as empresas beneficiárias de autorização de pesquisa ou conces-
são de lavra, em área indígena, utilizarão a mão-de-obra indígena, levan-
do em conta a capacidade de trabalho e o grau de aculturação do silvícola.

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, aplicam-se aos 
silvícolas todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de previdência 
social, vedada a discriminação entre os indígenas e demais trabalhadores.

Art. 9º - A FUNAI, no âmbito de sua competência, ouvido o De-
partamento Nacional da Produção Mineral (DNPM) do Ministério das 
Minas e Energia, expedirá as normas internas necessárias ao cumprimen-
to deste Decreto.

Art. 10 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 10 de novembro de 1983; 162º da Independência e 95º 
da República.

JOÃO FIGUEIREDO
Cesar Cals Filho
Mário David Andreazza

DECRETO NO 3.156, DE 27 DE AGOSTO DE 1999

Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos 
povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo Minis-
tério da Saúde, altera dispositivos dos Decretos nºs 564, de 8 de junho 
de 1992, e 1.141, de 19 de maio de 1994, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que 
lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e tendo em vista o 
disposto nos arts. 14, inciso XVII, alínea “c”, 18, inciso X e 28-B da Lei nº 
9.649, de 27 de maio de 1998,
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DECRETA:

 Art. 1º A atenção à saúde indígena é dever da União e será pres-
tada de acordo com a Constituição e com a Lei nº 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990, objetivando a universalidade, a integralidade e a equanimi-
dade dos serviços de saúde.

Parágrafo único. As ações e serviços de saúde prestados aos ín-
dios pela União não prejudicam as desenvolvidas pelos Municípios e Es-
tados, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Art. 2º Para o cumprimento do disposto no artigo anterior, deve-
rão ser observadas as seguintes diretrizes destinadas à promoção, prote-
ção e recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio 
bio-psico-social, com o reconhecimento do valor e da complementarie-
dade das práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades de 
cada comunidade, o perfil epidemiológico e a condição sanitária:

I - o desenvolvimento de esforços que contribuam para o equi-
líbrio da vida econômica, política e social das comunidades indígenas;

II - a redução da mortalidade, em especial a materna e a infantil;

III - a interrupção do ciclo de doenças transmissíveis;

 IV - o controle da desnutrição, da cárie dental e da doença 
periodental;

 V - a restauração das condições ambientais, cuja violação se re-
lacione diretamente com o surgimento de doenças e de outros agravos 
da saúde;

VI - a assistência médica e odontológica integral, prestada por 
instituições públicas em parceria com organizações indígenas e outras da 
sociedade civil;

VII - a garantia aos índios e às comunidades indígenas de acesso 
às ações de nível primário, secundário e terciário do Sistema Único de 
Saúde - SUS;

VIII - a participação das comunidades indígenas envolvidas na 
elaboração da política de saúde indígena, de seus programas e projetos 
de implementação; e

IX - o reconhecimento da organização social e política, dos cos-
tumes, das línguas, das crenças e das tradições dos índios.
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 Parágrafo único. A organização das atividades de atenção à saúde 
das populações indígenas dar-se-á no âmbito do Sistema Único de Saúde 
e efetivar-se-á, progressivamente, por intermédio dos Distritos Sanitários 
Especiais Indígenas, ficando assegurados os serviços de atendimento bá-
sico no âmbito das terras indígenas.

Art. 3º O Ministério da Saúde estabelecerá as políticas e diretri-
zes para a promoção, prevenção e recuperação da saúde do índio, cujas 
ações serão executadas pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

Parágrafo único. A FUNAI comunicará à FUNASA a existência de 
grupos indígenas isolados, com vistas ao atendimento de saúde específico.

Art. 4º Para os fins previstos neste Decreto, o Ministério da Saúde 
poderá promover os meios necessários para que os Estados, Municípios 
e entidades governamentais e não-governamentais atuem em prol da efi-
cácia das ações de saúde indígena, observadas as diretrizes estabelecidas 
no art. 2º deste Decreto.

Art. 5º Os arts. 2o e 17 do Anexo I ao Decreto nº 564, de 8 de 
junho de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:(Revogado pelo 
Decreto nº 4.645, de 25.3.2003)

“Art. 2º A FUNAI tem por finalidade:

............................................................................................................

V - apoiar e acompanhar o Ministério da Saúde e a Fundação 
Nacional de Saúde nas ações e serviços destinados à atenção à saúde dos 
povos indígenas;

..................................................................................................” (NR)

“Art. 17. À Diretoria de Assistência compete promover e dirigir, 
em nível nacional, as ações de assistência aos índios nas áreas de prote-
ção aos grupos indígenas isolados, de execução das atividades relativas à 
prestação, conservação e recuperação do meio ambiente das terras indí-
genas, de gerência econômica, patrimônio indígena e de desenvolvimen-
to de atividades sociais produtivas, assim como apoiar e acompanhar as 
ações de saúde das comunidades indígenas, desenvolvidas pelo Ministé-
rio da Saúde.” (NR)

Art. 6º Os arts. 1º, 2º e 6º do Decreto nº 1.141, de 19 de maio de 
1994, passam a vigorar com a seguinte redação: (Revogado pelo Decreto 
nº 7.747, de 2012)
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“Art. 1º As ações de proteção ambiental e apoio às atividades 
produtivas voltadas às comunidades indígenas constituem encargos da 
União.” (NR)

“Art. 2º As ações de que trata este Decreto dar-se-ão mediante 
programas nacionais e projetos específicos, de forma integrada entre si e 
em relação às demais ações desenvolvidas em terras indígenas, elabora-
das e executadas pelos Ministérios da Justiça, da Agricultura e do Abaste-
cimento, do Meio Ambiente e da Cultura, ou por seus órgãos vinculados 
e entidades supervisionadas, em suas respectivas áreas de competência 
legal, com observância das normas estabelecidas pela Lei nº 6.001, de 19 
de dezembro de 1973.” (NR)

“Art. 6º A Comissão Intersetorial será constituída por:

I - um representante do Ministério da Justiça, que a presidirá;

II - um representante do Ministério da Agricultura e do 
Abastecimento;

III - um representante do Ministério da Saúde;

IV - um representante do Ministério do Meio Ambiente;

V - um representante do Ministério da Cultura;

VI - um representante do Ministério das Relações Exteriores;

VII - um representante da Fundação Nacional do Índio;

III - um representante da Fundação Nacional da Saúde;

IX - dois representantes da Sociedade Civil, vinculados a entida-
des de defesa dos interesses das comunidades indígenas.” (NR)

Art. 7º Ficam remanejados, na forma deste artigo e do Anexo I a 
este Decreto, da Fundação Nacional do Índio - FUNAI para a Fundação 
Nacional de Saúde - FUNASA, um DAS 101.4; dois DAS 101.3; vinte e 
quatro DAS 101.1 e quarenta e nove FG-1. (Revogado pelo Decreto nº 
3.450, de 2000

Parágrafo único. Em decorrência do disposto no caput deste ar-
tigo, os Anexos LXVIII e LXXIV ao Decreto nº 1.351, de 28 de dezembro 
de 1994, passam a vigorar na forma dos Anexos II e III a este Decreto. 
(Revogado pelo Decreto nº 3.450, de 2000
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Art. 8º A FUNASA contará com Distritos Sanitários Especiais 
Indígenas destinados ao apoio e à prestação de assistência à saúde das 
populações indígenas.

§ 1o Os Distritos de que trata este artigo serão dirigidos por um 
Chefe DAS 101.1 e auxiliados por dois Assistentes FG-1.

§ 2o Ficam subordinadas aos respectivos Distritos Sanitários Es-
peciais Indígenas as Casas do Índio, transferidas da FUNAI para a FU-
NASA, cada uma delas dirigida por um Chefe FG - 1.

§ 3º Ao Distrito Sanitário Especial Indígena cabe a responsabi-
lidade sanitária sobre determinado território indígena e a organização 
de serviços de saúde hierarquizados, com a participação do usuário e o 
controle social.

§ 4º Cada Distrito Sanitário Especial Indígena terá um Conselho 
Distrital de Saúde Indígena, com as seguintes atribuições:

I - aprovação do Plano Distrital;

II - avaliação da execução das ações de saúde planejadas e a pro-
posição, se necessária, de sua reprogramação parcial ou total; e

III - apreciação da prestação de contas dos órgãos e instituições 
executoras das ações e serviços de atenção à saúde do índio.

§ 5º Os Conselhos Distritais de Saúde Indígena serão integrados 
de forma paritária por:

I - representantes dos usuários, indicados pelas respectivas co-
munidades; e

II - representantes das organizações governamentais envolvidas, 
prestadoras de serviços e trabalhadores do setor de saúde.

Art. 9º Poderão ser criados, pelo Presidente da FUNASA, no âm-
bito dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas, Conselhos Locais de 
Saúde, compostos por representantes das comunidades indígenas, com 
as seguintes atribuições:

I - manifestar-se sobre as ações e os serviços de saúde necessários 
à comunidade;

II - avaliar a execução das ações de saúde na região de abrangên-
cia do Conselho;
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III - indicar conselheiros para o Conselho Distrital de Saúde In-
dígena e para os Conselhos Municipais, se for o caso; e

IV - fazer recomendações ao Conselho Distrital de Saúde Indíge-
na, por intermédio dos conselheiros indicados.

Art. 10. As designações dos membros dos Conselhos Distritais 
de Saúde Indígena e dos Conselhos Locais de Saúde serão feitas, respecti-
vamente, pelo Presidente da FUNASA e pelo Chefe do Distrito Sanitário 
Especial Indígena, mediante indicação das comunidades representadas.

Art. 11. A regulamentação, as competências e a instalação dos Dis-
tritos Sanitários Especiais Indígenas serão feitas pelo Presidente da FUNA-
SA, até a publicação do novo Estatuto e do Regimento Interno da Fundação.

Art. 12. Os cargos em comissão e as funções de confiança inte-
grantes das unidades descentralizadas da FUNASA serão providos, ex-
clusivamente, por servidores do Quadro de Pessoal Permanente, ativo ou 
inativo, da Fundação Nacional de Saúde ou, excepcionalmente, do Minis-
tério da Saúde. (Revogado pelo Decreto nº 4.615, de 18.3.2003)

§ 1º Além da exigência estabelecida no caput deste artigo, deve-
rão ocupar, ou ter ocupado, no caso de servidor inativo, cargo perma-
nente de nível superior e ter experiência mínima de cinco anos em cargos 
de direção ou função de confiança no Ministério da Saúde ou em suas 
entidades vinculadas, os ocupantes dos seguintes cargos: (Revogado pelo 
Decreto nº 4.615, de 18.3.2003)

 I - Coordenador Regional da FUNASA; (Revogado pelo Decreto 
nº 4.615, de 18.3.2003)

 II - Diretor do Instituto Hélio Fraga; (Revogado pelo Decreto nº 
4.615, de 18.3.2003)

III - Diretor do Instituto Evandro Chagas; e (Revogado pelo De-
creto nº 4.615, de 18.3.2003)

IV - Diretor do Centro Nacional de Primatas. (Revogado pelo 
Decreto nº 4.615, de 18.3.2003)

§ 2º Excetuam-se das disposições deste artigo: (Revogado pelo 
Decreto nº 4.615, de 18.3.2003)
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I - os servidores que, na data da publicação deste Decreto, se en-
contrem no exercício dos mencionados cargos e funções; e (Revogado 
pelo Decreto nº 4.615, de 18.3.2003)

II - as nomeações de advogados para os cargos em comissão de 
Assessor Jurídico das unidades descentralizadas da FUNASA, até a reali-
zação de concurso público específico. (Revogado pelo Decreto nº 4.615, 
de 18.3.2003)

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Ficam revogados os arts. 11, 12, 13 e 14 do Decreto nº 
1.141, de 19 de maio de 1994; e os Decretos nºs 1.479, de 2 de maio de 
1995, 1.779, de 9 de janeiro de 1996; e 2.540, de 8 de abril de 1998.

Brasília, 27 de agosto de 1999; 178º da Independência e 111º da 
República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Carlos Dias 
José Serra 
Martus Tavares
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PORTARIAS E INSTRUÇÕES NORMATIVAS

PORTARIA Nº 177/PRES, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2006

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
- FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 
aprovado pelo Decreto n o 4.645, de 25 de março de 2003, e visando o 
respeito aos povos indígenas, a proteção de seu patrimônio material e 
imaterial relacionados à imagem, criações artísticas e culturais, e

CONSIDERANDO:
- Que o art. 5o, inciso X da Constituição Federal de 1988 protege 

o direito de imagem das pessoas;
- Que o direito de imagem dos índios e suas sociedades consti-

tuem patrimônio indígena;
- Que o parágrafo primeiro do art. 215 Constituição Federal de 1988 

da Constituição Federal de 1988 protege as manifestações culturais indígenas;
- Que a proteção do direito de imagem indígena e do direito autoral 

coletivo é uma das formas de proteger o patrimônio e a cultura indígena;
- Que o art. 231 Constituição Federal de 1988 protege a organi-

zação social, costumes, línguas, crenças e tradições dos povos indígenas;
- E que o art. 232 Constituição Federal de 1988 e o Estatuto do 

Índio, Lei 6001, de 19 de dezembro de 1973 reconhecem direitos coleti-
vos de titularidades indígenas;

- Fazendo valer a Convenção n o 169 da OIT, promulgada pelo 
Decreto n o 5051, de 19 de abril de 2004 que reconhece as aspirações dos 
povos indígenas a assumir o controle de suas próprias instituições e for-
mas de vida e seu desenvolvimento econômico;

- Atendendo ao direito à participação e consulta dos povos indí-
genas em atividades que digam respeito à integridade, valores, práticas e 
instituições desses povos;

- E visando assegurar aos povos indígenas a condição de igualda-
de e justiça quanto aos direitos e oportunidades outorgadas por legislação 
nacional aos demais membros da sociedade;
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- Interpretando a Lei n o 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre 
direitos autorais que protege as criações de caráter estético;

- E considerando a necessidade de proteção especial ainda não 
regulamentada das criações e manifestações artísticas e culturais indíge-
nas de caráter coletivo e individual;

- Reconhecendo que os índios e suas comunidades detêm o po-
der de autorizar ou vetar a entrada de pessoas em suas terras, e a realiza-
ção de atividades por terceiros, sendo também de sua exclusiva alçada a 
definição ou valoração de obras e imagens a serem protegidas da explora-
ção comercial ou divulgação indesejada;

- Que a heterogeneidade do universo cultural indígena não nos 
permite generalizar conceitos de representação, organização ou criação;

- E que cabe à Fundação Nacional do Índio - FUNAI assistir aos 
índios e suas comunidades nas relações com terceiros, quando solicitada, 
para garantir o respeito aos índios, às suas comunidades e instituições, 
bem como o estabelecimento de relações mais justas e eqüitativas.

RESOLVE:

Art. 1º A presente Portaria regulamenta o procedimento admi-
nistrativo de autorização pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI, de 
entrada de pessoas em terras indígenas interessadas no uso, aquisição e 
ou cessão de direitos autorais e de direitos de imagem indígenas; e orienta 
procedimentos afins, com o propósito de respeitar os valores, criações 
artísticas e outros meios de expressão cultural indígenas, bem como pro-
teger sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

§ 1º O gozo dos direitos individuais e coletivos de imagem e autoral, 
pelos seus titulares, independe de atuação, parecer, autorização ou qualquer 
outra medida administrativa da Fundação Nacional do Índio - FUNAI.

§ 2º A Fundação Nacional do Índio - FUNAI atuará na defesa 
dos direitos e interesses indígenas, atendendo às suas atribuições legais. 
DIREITOS AUTORAIS INDÍGENAS

Art. 2º Direitos autorais dos povos indígenas são os direitos morais 
e patrimoniais sobre as manifestações, reproduções e criações estéticas, ar-
tísticas, literárias e científicas; e sobre as interpretações, grafismos e fono-
gramas de caráter coletivo ou individual, material e imaterial indígenas.

§ 1º O autor da obra, no caso de direito individual indígena, ou a 
coletividade, no caso de direito coletivo, detêm a titularidade do direito 
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autoral e decidem sobre a utilização de sua obra, de protegê-la contra 
abusos de terceiros, e de ser sempre reconhecido como criador.

§ 2º Os direitos patrimoniais sobre as criações artísticas referem-
-se ao uso econômico das mesmas, podendo ser cedidos ou autorizados 
gratuitamente, ou mediante remuneração, ou outras condicionantes, de 
acordo com a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.

§ 3º Os direitos morais sobre as criações artísticas são inalienáveis, 
irrenunciáveis e subsistem independentemente dos direitos patrimoniais.

Art. 3º As criações indígenas poderão ser utilizadas, mediante 
anuência dos titulares do direito autoral, para difusão cultural e outras 
atividades, inclusive as de fins comerciais verificados:

i- o respeito à vontade dos titulares do direito quanto à autoriza-
ção, veto, ou limites para a utilização de suas obras;

ii- as justas contrapartidas pelo uso de obra indígena, especial-
mente aquelas desenvolvidas com finalidades comerciais;

iii- a celebração de contrato civil entre o titular ou representante 
dos titulares do direito autoral coletivo e os demais interessados.

§ Único – No caso da produção criativa individual, o contrato 
deverá ser celebrado com o titular da obra nos termos da Lei no 9.610, de 
19 de fevereiro de 1998.

Art. 4º A Fundação Nacional do Índio participará das negocia-
ções de contratos e autorizações de uso e cessão de direito autoral indíge-
na, no âmbito de sua competência e atendendo aos interesses indígenas, 
sempre que solicitada.

§ 1º O registro do patrimônio material e imaterial indígena no 
órgão nacional competente é recomendável, previamente à autorização 
e cessão do uso de criações indígenas por outros interessados, mas não 
impede o gozo dos direitos de autor a qualquer tempo.

§ 2º Cópia ou exemplar do material coletado nas atividades 
acompanhadas pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, desde que 
consentidos pelos titulares do direito, ficarão à disposição da Coordena-
ção Geral de Documentação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
para fins de registro e acompanhamento.
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DIREITO DE IMAGEM INDÍGENA

Art. 5º Direito de imagem indígena constitui direitos morais e 
patrimoniais do indivíduo ou da coletividade retratados em fotos, filmes, 
estampas, pinturas, desenhos, esculturas e outras formas de reprodução 
de imagens que retratam aspectos e peculiaridades culturais indígenas.

§ 1º O direito de imagem é um direito personalíssimo, inalienável 
e intransferível.

§ 2º O direito sobre as imagens baseadas em manifestações cul-
turais e sociais coletivas dos índios brasileiros pertence à coletividade, 
grupo ou etnia indígena representada.

§ 3º Quando o uso da imagem de pessoas afetar a moral, os cos-
tumes, a ordem social ou a ordem econômica da coletividade, extrapo-
lando a esfera individual, tratar-se-á de direito de imagem coletivo.

§ 4º A captação, uso e reprodução de imagens indígenas depen-
dem de autorização expressa dos titulares do direito de imagem indígena.

Art. 6º As imagens indígenas poderão ser utilizadas para difusão 
cultural; nas atividades com fins comerciais; para informação pública; e 
em pesquisa.

§ Único - Qualquer contrato que regule a relação entre indígenas 
titulares do direito de imagem e demais interessados deve conter:

i- expressa anuência dos titulares individuais e coletivos do direi-
to sobre a imagem retratada;

ii- vontade dos titulares do direito quanto aos limites e às condi-
ções de autorização ou cessão do direito imagem;

iii- garantia do princípio da repartição justa e eqüitativa dos be-
nefícios econômicos advindos da exploração da imagem.

Art. 7º Atividades de difusão cultural são as que visam a circu-
lação e divulgação da cultura associada à imagem indígena, podendo ter 
finalidade comercial.

Art. 8º Atividades com fins comerciais são as que utilizam a ima-
gem indígena, individual ou coletiva, para agregar valor a um determina-
do produto, serviço, marca ou pessoa jurídica.
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Art. 9º A Fundação Nacional do Índio - FUNAI participará das 
negociações de contratos e autorizações de captação, uso e reprodução 
de imagens indígenas, no âmbito de sua competência e atendendo aos 
interesses indígenas.

§ Único - Todo material coletado, desde que autorizado pelos ti-
tulares do direito de imagem e conforme contrato firmado, poderão ficar 
à disposição do Banco de Imagens da Fundação Nacional do Índio - FU-
NAI para registro e uso institucional com indicação dos devidos créditos 
de autoria.

Art. 10 O uso de imagens indígenas para fins de informação pú-
blica é livre e gratuito, respeitados os limites da privacidade, honra e in-
timidade dos retratados, conforme disposto na Lei no 9.610, de 19 de 
fevereiro de 1998.

§ 1º A coleta de materiais de vídeo, foto e áudio para fins jorna-
lísticos atenderá exclusivamente à finalidade proposta e será restrita em 
sua divulgação a 15 fotos e 05 minutos de gravação de qualquer natureza, 
sujeita à fiscalização pela Coordenadoria Geral de Assuntos Externos.

§2º As imagens indígenas coletadas para fins de informação pú-
blica não podem ser exploradas comercialmente.

PESQUISAS

Art. 11 As atividades de pesquisa de caráter científico, que utili-
zem imagens, sons, grafismos ou outras criações e obras indígenas devem 
seguir os procedimentos de solicitação de autorização desta Portaria vi-
sando o respeito aos direitos autoral e de imagem indígenas.

§ Único – Compete à Coordenadoria-Geral de Estudos e Pes-
quisa analisar, junto à comunidade envolvida, os pedidos de autorização 
para pesquisa em terra indígena com parecer favorável do órgão nacional 
de pesquisa quanto ao mérito da pesquisa e demais requisitos da Instru-
ção Normativa Fundação Nacional do Índio - FUNAI nº 01, de 29 de 
novembro de 1995, que regula o assunto.

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO

Art. 12 Os pedidos de autorização de entrada em terra indíge-
na para a realização de atividades de uso e exploração de imagens, sons, 
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grafismos, criações e obras indígenas, bem como os pedidos de acompa-
nhamento pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI das referidas ativi-
dades, serão endereçados ao Presidente da Fundação Nacional do Índio 
- FUNAI devendo ser instruídos com:

a) qualificação dos interessados;

b) plano de trabalho com a descrição das atividades a serem 
desenvolvidas;

c) identificação da terra indígena em que se pretende ingressar;

d) datas de início e término das atividades;

e) detalhamento da finalidade e usos dos materiais de autoria 
indígena;

f) certidão negativa de pendências com a Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI;

g) previsão de mecanismos de redução de impactos que resultem 
prejudiciais aos índios e sua coletividade; e

h) contrato de cessão de direitos ou de autorização parcial de uso 
de imagens, sons, grafismos e outras obras e criações indígenas, firmado em 
língua portuguesa ou indígena, entre os titulares do direito e interessados, 
de acordo com a Legislação em vigor e com previsão de reparação de danos;

i) ou termo de compromisso firmado entre a Fundação Nacional 
do Índio - FUNAI e a empresa jornalística, no caso de autorização de ati-
vidade jornalística e prestação de serviços de informação, com anuência 
da comunidade.

Art. 13 As contrapartidas e recursos advindos dos contratos e 
indenizações por uso ou cessão do direito de imagem ou direito autoral 
indígena serão revertidos aos titulares do direito, inclusive à coletividade, 
na forma do contrato ou termo celebrado.

§ 1º As contrapartidas e indenizações que sejam devidas às co-
munidades de pouco ou recente contato, ou a coletividades não definidas; 
e os recursos que não possam ser aplicados diretamente à comunidade 
indígena titular do direito, deverão ser depositados na Renda do Patri-
mônio Indígena.
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§ 2º A Coordenação Geral de Patrimônio Indígena e Meio Ambien-
te criará uma conta especial na Renda do Patrimônio Indígena para receber 
os recursos advindos dos casos particulares previstos no § 1º deste artigo.

Art. 14 São considerados válidos os contratos firmados entre as co-
munidades envolvidas, ou seus representantes e os terceiros interessados, 
independentemente de prévia autorização da Fundação Nacional do Índio, 
quando tiverem consciência e conhecimentos plenos dos atos praticados e 
da extensão de seus efeitos, e desde que não lhes sejam prejudiciais.

§ Único - Os contratos de cessão ou autorização de uso de ima-
gens e obras indígenas assistidos pela Fundação Nacional do Índio - FU-
NAI, sem prejuízo ao que dispõem o Código Civil Brasileiro e a Lei de 
direito autoral, deverão conter:

a) compromisso do interessado em respeitar os costumes e tra-
dições indígenas;

b) objeto dos contratos, estabelecendo o número de cópias, re-
produções, tiragens e exibições em meios de comunicações das criações 
e imagens indígenas;

c) previsão de sanção para casos de descumprimento das obriga-
ções por parte dos interessados;

d) previsão de depósito em garantia das obrigações em favor das 
comunidades indígenas;

e) mecanismos de controle dos desdobramentos das atividades 
que afetem aos índios e sua coletividade;

f) garantia de critérios de valores no mínimo compatíveis com 
valores de mercado, quando tratar-se de atividade remunerada;

g) cláusula de remuneração ou indenização, de caráter pecuniá-
rio ou não, a ser revertida diretamente à comunidade atingida; e

h) tradução para a língua indígena quando necessária para a 
compreensão do documento.

Art. 15 A representação da comunidade indígena, titular do di-
reito coletivo, deverá ser feita de acordo com seus costumes e tradições.

§ 1º Na ausência da representação de acordo com os costumes e 
tradições é admitida a representação por pessoas jurídicas ou por asso-
ciações de fato.
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§ 2º Na falta de identificação clara da representação tradicional de-
verão ser ouvidas outras formas de representação que porventura existirem.

Art. 16 Previamente à concessão de quaisquer autorizações pela 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, devem ser informadas e ouvidas 
as comunidades envolvidas sobre o uso de imagens indígenas, sons, gra-
fismos e outras obras e criações de autoria indígena.

§ 1º Os titulares do direito devem ser informados, com o auxílio 
de tradutores de língua indígena quando for necessário, sobre as finali-
dades e o contexto do trabalho; o tipo de mídia que utilizará sua criação 
ou imagem indígenas; o número de reproduções; e demais informações 
relevantes ao consentimento de autorização de uso ou cessão de direito 
autoral e de imagem indígenas.

§ 2º Todas as autorizações de uso de imagem indígena, obra artís-
tica ou cessão de direitos autorais devem sempre ser expressas e o consen-
timento deve ser dado de forma livre, consciente e fundamentado pelos 
titulares dos direitos.

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Art. 17 A Coordenação-Geral de Assuntos Externos emitirá pa-
recer opinando sobre a autorização para a realização de atividades jorna-
lísticas em terras indígenas, ouvidos os representantes das comunidades 
indígenas envolvidas.

§ 1º Compete à Coordenadoria-Geral de Assuntos Externos a 
análise dos pedidos de autorização das atividades jornalísticas em terra 
indígena, com a anuência das comunidades indígenas.

§ 2º A empresa jornalística ou os repórteres independentes de-
vem assinar Termo de Compromisso contendo:

a) compromisso da empresa jornalística e repórteres em respeitar 
os costumes e tradições indígenas;

b) uso exclusivo do material coletado para fins jornalísticos, 
excluindo-se a possibilidade de posterior venda de imagens ou outros 
usos comerciais;

c) sanção ou indenização para casos de descumprimento das 
obrigações por parte da empresa jornalística e repórteres; e
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d) cessão dos direitos de uso do material coletado para uso ins-
titucional da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e das organizações 
indígenas retratadas, mediante reconhecimento dos créditos autorais.

Art. 18 A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas assistirá à 
comunidade indígena, sempre que solicitada, nas negociações e revisões 
de contratos de exploração e uso de imagens, sons, grafismos e demais 
criações indígenas celebrados com terceiros interessados.

§ 1º A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, ouvida a co-
munidade, emitirá parecer sobre a autorização de uso e cessão de direitos 
autorais e dos direitos de imagem indígena a ser encaminhado ao Presi-
dente da Fundação Nacional do Índio - FUNAI.

§ 2º É de responsabilidade da Coordenação-Geral de Estudos e 
Pesquisas a fiscalização das atividades em que é competente para análise.

§ 3º A Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas enviará cópia 
dos materiais produzidos para arquivamento na Coordenação Geral de 
Documentação da Fundação Nacional do Índio - FUNAI.

Art. 19 Compete à Coordenação-Geral de Documentação da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI gerenciar e alimentar as imagens 
indígenas depositadas, com a devida anuência dos titulares do direito de 
imagem e do direito autoral dos registros de imagens, no Banco de Ima-
gens Indígenas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI.

§ 1º Os pedidos de imagens do acervo do Banco de Imagens da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI, a título oneroso ou gratuito e para 
quaisquer finalidades que não sejam a de informação pública, serão ana-
lisados pela Coordenação-Geral Documentação da Fundação Nacional 
do Índio - FUNAI e remetidos à Presidência da Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI, de acordo com os procedimentos desta Portaria.

§ 2º O Banco de Imagens Indígenas se responsabilizará pelos 
procedimentos de pedido de autorização coletiva do uso de imagem e do 
direito autoral das fotos e vídeos indígenas a que tenha acesso.

§ 3º As imagens gerenciadas pelo Banco de Imagens da Fundação 
Nacional do Índio - FUNAI serão expressamente autorizadas pelos titula-
res do direito, ou seus representantes, com definição da finalidade, limites 
e contrapartidas do uso da imagem indígena por terceiros.
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§ 4º Os recursos advindos dos contratos e indenizações do uso 
das imagens indígenas depositadas no Banco de Imagens serão repas-
sados às comunidades titulares dos direitos, de acordo com o art. 13 da 
presente Portaria.

Art. 20 A Coordenadoria-Geral de Índios Isolados analisará, jun-
to à Presidência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI, os casos de 
autorização de uso e exploração de imagens, sons e criações artísticas 
de grupos indígenas considerados isolados ou de pouco contato com o 
não-indígena.

Art. 21 Os pareceres da CGAE, CGEP, CGDOC, CGII e da Pro-
curadoria Jurídica da FUNAI subsidiarão as decisões do Presidente da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI sobre a autorização de entrada de 
pessoas em terras indígenas que envolvam uso, cessão e exploração de 
direitos autorais e dos direitos de imagem indígenas, e sobre a legalidade 
dos contratos firmados entre indígenas e terceiros interessados.

§ 1º Após a emissão da autorização pelo Presidente, a CGEP en-
viará cópia do documento de autorização e contrato celebrado entre os 
interessados e a comunidade indígena à respectiva Administração Regio-
nal, para que esta exerça sua jurisdição.

§ 2º Após a emissão da autorização pelo Presidente, a CGAE en-
viará cópia do documento de autorização e contrato celebrado entre os 
interessados e a comunidade indígena à respectiva Administração Regio-
nal, que designará um técnico para acompanhar as equipes de jornalismo.

§ 3º A Fundação Nacional do Índio - FUNAI poderá designar 
a qualquer tempo, uma equipe de técnicos especializados para acompa-
nhar e avaliar os trabalhos de uso e exploração de imagens, sons e outras 
criações e manifestações artísticas autorizados pelas Coordenadorias da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI.

Art. 22 A Presidência da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
poderá suspender a qualquer tempo, e sem nenhum ônus para si ou para 
os povos indígenas, as autorizações concedidas de acordo com as pre-
sentes normas, quando: i- a comunidade indígena em questão solicitar 
o cancelamento das atividades autorizadas; ii- as atividades em desen-
volvimento gerar conflitos, afetar o meio ambiente, e ou causar danos ou 
ameaça de danos morais ou patrimoniais em terras indígenas; iii- obser-
vadas as situações epidêmicas.
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Art. 23 Revogam-se os dispositivos em contrário.

MÉRCIO PEREIRA GOMES Presidente Publicada na Separata 
do Boletim de Serviço no 04, de 17.02.2006 (publicação interna)

PORTARIA Nº 1.682, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2011

Estabelece diretrizes e critérios a serem observados na concep-
ção e execução das ações de proteção territorial e etnoambiental em 
terras indígenas.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 
FUNAI, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto, 
aprovado pelo Decreto nº 7.056, de 28 de dezembro de 2009, e

Considerando a necessidade de regulamentar a participação de 
indígenas nas ações de vigilância territorial e ambiental, assim como nas 
atividades de localização e monitoramento de referências de povos in-
dígenas isolados promovidas pela FUNAI para proteção das terras que 
habitam e usufruem por direito, bem como de povos indígenas isolados;

Considerando que a terra indígena é de domínio constitucional 
da União, nos termos do art. 20, XI da CF/88 e que é papel institucional 
desta Fundação proteger e fiscalizar as terras indígenas, nos termos do 
art. 231 da CF/88 , devendo coibir as invasões e atividades ilícitas no in-
terior das terras indígenas garantindo o usufruto exclusivo dos recursos 
naturais e das demais riquezas nelas existentes pelos povos indígenas;

Considerando a importância da ocupação tradicional indíge-
na sobre a totalidade de seus territórios e a necessidade de contribuir 
e apoiar os povos indígenas no uso e ocupação das áreas demarcadas, 
garantindo a integridade e proteção das terras indígenas e dos recursos 
naturais ali encontrados, nos termos do art. 2, II e alíneas e art. 21, IX do 
Decreto nº 7.056/2009 ;

Considerando que o conhecimento dos povos indígenas sobre 
seus territórios é elemento fundamental das ações de vigilância promo-
vidas pela FUNAI, e que esta reconhece os serviços ambientais prestados 
pelas terras e povos indígenas;
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Considerando que a participação indígena nas ações de proteção 
territorial e etnoambiental em suas terras é uma expressão do exercício 
da autodeterminação e do direito de participação dos povos indígenas, 
nos termos do Decreto nº 5.051/2004, conferindo eficiência às atividades;

Considerando que o conhecimento dos povos indígenas sobre as 
dinâmicas de ocupação de povos indígenas isolados, cujos territórios são 
incidentes ou colidentes com os seus, é fundamental para as atividades de 
localização e monitoramento de grupos indígenas isolados; e

Considerando a necessidade de regulamentar a participação 
indígena nessas ações, com respeito aos princípios constitucionais que 
regem a administração pública, garantindo um apoio complementar à 
subsistência dos indígenas que se ausentam temporariamente de suas ati-
vidades cotidianas, donde provêm as necessidades básicas para cumprir 
suas obrigações e responsabilidades sociais com sua família nuclear e ex-
tensa, durante o período da atividade executada;

Resolve:

Art. 1º As diretrizes e critérios que devem ser observados na con-
cepção e execução das ações de vigilância territorial e ambiental de terras 
indígenas, bem como de localização e monitoramento de referências de 
povos indígenas isolados, a cargo da Diretoria de Proteção Territorial, 
pela Coordenação Geral de Monitoramento Territorial e Coordenação 
Geral de Índios Isolados e de Recente Contato desta Fundação, em cum-
primento das obrigações estabelecidas no art. 21 do Decreto nº 7.056, 
de 28 de dezembro de 2009 , atenderão ao disposto nesta Portaria e na 
legislação pertinente.

Art. 2º São diretrizes para a concepção e execução das ações de 
vigilância territorial e ambiental de terras indígenas e de localização e 
monitoramento de referências de povos indígenas isolados, ou simples-
mente ações de proteção territorial e etnoambiental:

I - A realização de reuniões entre a FUNAI e as comunidades 
indígenas para nortear as ações de proteção territorial e etnoambiental 
nas terras indígenas e para estabelecer prioridades de atividades a serem 
desenvolvidas com vistas a promover a integridade efetiva das terras in-
dígenas e suas riquezas naturais;

II - O reconhecimento da participação indígena nas ações de vi-
gilância territorial e ambiental, bem como de localização e monitoramen-
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to de povos indígenas isolados, promovidas pela FUNAI, observados os 
critérios estabelecidos nesta Portaria, bem como a competência da Dire-
toria de Proteção Territorial na formulação, planejamento e coordenação 
das políticas de proteção territorial das terras indígenas;

III - A garantia, proteção e promoção da reocupação tradicional 
dos territórios indígenas, alcançando as áreas mais vulneráveis e ameaça-
das por atividades ilegais nas terras indígenas, respeitados os modos de 
vida e formas de gestão dos povos indígenas; e

IV - O estímulo ao protagonismo indígena defesa de seus ter-
ritórios, como incentivo à autodeterminação e à participação social das 
comunidades indígenas, respeitadas as formas de organização social de 
cada povo indígena.

Art. 3º São critérios para a participação de indígenas nas ações 
de proteção territorial e etnoambiental desenvolvidas pela FUNAI:

I - Os indígenas que participarão das ações de vigilância territo-
rial e ambiental nas terras indígenas que habitam e usufruem por direito, 
ou em áreas próximas no caso das ações de localização e monitoramento 
de referências de povos indígenas isolados, devem ser indicados por suas 
comunidades, lideranças, organizações indígenas ou conforme as regras 
de organização e controle social de seu povo;

II - A indicação dos indígenas que participarão das ações coor-
denadas pela FUNAI deverá ser feita em reunião com as comunidades, 
com registro em Ata de Reunião com assinatura dos presentes, de forma 
a legitimar a escolha dos indígenas pela comunidade;

III - A indicação dos indígenas que participarão das ações coor-
denadas pela FUNAI deverá observar a representatividade das diferentes 
aldeias e/ou etnias da(s) terra(s) indígena(s) objeto dos planos de traba-
lho de proteção territorial da FUNAI e/ou a existência de referências de 
povos indígenas isolados;

IV - A indicação dos indígenas pelas comunidades deverá consi-
derar o não envolvimento dos indígenas em atividades ilícitas e/ou preju-
diciais ao convívio em sua comunidade;

V - indígenas indicados devem:

a) ser maior de dezoito anos;
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b) residir em território indígena objeto das ações de vigilância 
territorial e ambiental e/ou em áreas próximas a áreas de ocupação de 
povos indígenas isolados;

c) ter aptidão física para desenvolver as atividades que integram 
as ações de vigilância e proteção territorial e etnoambiental;

d) ter conhecimento dos acessos à área interna e ao longo do 
perímetro da terra indígena objeto das ações de vigilância territorial e 
ambiental e/ou de localização de referência de povos indígenas isolados;

e) comprovar experiência em ações de vigilância de terras indí-
genas, localização de referências de povos indígenas isolados, ou ter for-
mação em agente ambiental ou brigadista indígena; e

f) declarar formalmente o seu não envolvimento em atividades ilí-
citas e/ou prejudiciais ao convívio em sua comunidade, tais como venda de 
madeira, garimpo, caça e pesca ilegais, tráfico de drogas, alcoolismo e outros.

VI - A lista dos indígenas que participarão das ações de vigilância 
territorial e ambiental e de localização e monitoramento de referências de 
povos indígenas isolados deverá integrar os planos de trabalho de prote-
ção territorial elaborados pelas Coordenações Técnicas Locais, Frentes 
de Proteção Etnoambiental e Coordenações Regionais da FUNAI, com o 
acompanhamento da Coordenação Geral de Monitoramento Territorial 
- CGMT desta Fundação.

Art. 4º A concessão do auxílio financeiro aos indígenas que par-
ticipam das ações de vigilância territorial e ambiental da FUNAI deverá 
estar vinculado a um plano de trabalho de proteção territorial.

§ 1º Os recursos para custear a concessão do auxílio financeiro 
de que trata esta Portaria serão descentralizados para as Coordenações 
Regionais após a aprovação do plano de trabalho de proteção territorial 
pela Coordenação Geral de Monitoramento Territorial.

§ 2º As ações de vigilância territorial e ambiental deverão ser 
detalhadas na programação do plano de trabalho de proteção territorial 
enviado à Coordenação Geral de Monitoramento Territorial, com a defi-
nição prévia e de forma justificada, do número de indígenas necessários 
para o desenvolvimento dos trabalhos.

§ 3º As ações de localização e monitoramento de referências de 
povos indígenas isolados deverão constar de plano de trabalho de prote-
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ção territorial enviado à Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém 
Contatados, com a definição prévia e de forma justificada, do número de 
indígenas necessários para o desenvolvimento dos trabalhos pelas Fren-
tes de Proteção Etnoambientais.

§ 4º O auxílio financeiro será concedido preferencialmente aos 
indígenas que não possuam renda.

Art. 5º A concessão do auxílio financeiro aos indígenas que par-
ticipam das ações de vigilância ambiental e territorial deverá ser efetuada 
por meio do Elemento de Despesa 33.390.48.01.

§ 1º A participação dos indígenas nas ações de proteção territo-
rial e etnoambiental e a respectiva concessão do auxílio não poderá exce-
der o período de até três meses consecutivos por ano e por indivíduo, ga-
rantindo a ampla participação e a alternância de indígenas nessas ações.

§ 2º A Coordenação Geral de Monitoramento Territorial e a 
Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados poderão 
considerar casos excepcionais de periodicidade consecutiva mediante 
justificativa e dentro de sua esfera de competência.

§ 3º O valor do auxílio financeiro concedido por dia em que o 
indígena estiver a disposição da FUNAI para as ações de proteção ter-
ritorial e etnoambiental, deverá ser de 30% (trinta por cento) do valor 
estipulado pelo Governo Federal para a concessão de diárias de servi-
dores estatutários federais não ocupantes de cargos em comissão ou de 
natureza especial.

§ 4º Quando possível, o auxílio financeiro em referência dar-se-á 
com o fornecimento de cestas básicas, materiais de construção ou ajuda 
financeira, nos termos a serem definidos no plano de trabalho respectivo, 
limitado ao valor estipulado no parágrafo anterior.

§ 5º A concessão do auxílio financeiro só poderá ser realizada 
diretamente ao beneficiário, não se admitindo qualquer tipo de interme-
diação, devendo as Coordenações Regionais apoiar os indígenas na ob-
tenção da documentação necessária para tal.

§ 6º A Coordenação Geral de Monitoramento Territorial e a 
Coordenação Geral de Índios Isolados e recém Contatados da Diretoria 
de Proteção Territorial analisarão a concessão dos auxílios financeiros 
aos indígenas que participam das ações de proteção territorial e etnoam-
biental das terras indígenas, devendo a Coordenação Regional e a Frente 
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de Proteção Etnoambiental responsável pela execução das ações apresen-
tar, respectivamente, plano de trabalho e relatório de atividades com a 
prestação de conta dos pagamentos de auxílio financeiro aos indígenas.

Art. 6º Ficam convalidadas as autorizações para concessão de 
auxílio financeiro a indígenas realizada em vigilância territorial e am-
biental, até a data de publicação desta Portaria.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO AUGUSTO FREITAS DE MEIRA

PORTARIA Nº 281/PRES, DE 20 DE ABRIL DE 2000

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
- FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 
aprovado pelo Decreto nº 564, de 08 de junho de 1992, e considerando a 
solicitação oriunda do Departamento de Índios Isolados, por ocasião da 
reunião dos Chefes de Frentes de Contato, RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer as seguintes Diretrizes para o Departamento 
de Índios Isolados:

1.1. Garantir aos índios isolados o pleno exercício de sua liberda-
de e das suas atividades tradicionais;

1.2. A constatação da existência de índios isolados não determi-
na, necessariamente, a obrigatoriedade de contatá-los;

1.3. Promover ações sistemáticas de campo destinadas a localizar 
geograficamente e obter informações sobre índios isolados;

1.4. As terras habitadas por índios isolados, serão garantidas, as-
seguradas e protegidas em seus limites físicos, riquezas naturais, na fau-
na, flora e mananciais;

1.5. A saúde dos índios isolados, considerada prioritária, será ob-
jeto de especial atenção, decorrentes de sua especificidade;

1.6. A cultura dos índios isolados nas suas diversas formas de 
manifestação será protegida e preservada;
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1.7. Proibir no interior da área habitada por índios isolados, toda 
e qualquer atividade econômica e comercial; 1.8. Determinar que a for-
mulação da política específica para índios isolados e a sua execução, in-
dependente da sua fonte de recursos, será desenvolvida e regulamentada 
pela FUNAI; e

1.9. Ao Departamento de Índios Isolados caberá promover a nor-
matização e detalhamento da presente Portaria.

Art. 2º Fica revogada a Portaria PP nº 1.900/87, de 06 de julho 
de 1987.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUSA FILHO Presidente

PORTARIA Nº 290/PRES, DE 20 DE ABRIL DE 2000

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
- FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, 
aprovado pelo Decreto nº 564, de 08 de junho de 1992, e considerando a 
solicitação oriunda do Departamento de Índios Isolados, por ocasião da 
reunião dos Chefes de Frentes de Contato, RESOLVE:

Art. 1º Determinar que o Departamento de Índios Isolados, ór-
gão da Administração Central, tenha por finalidade planejar, normatizar 
e supervisionar no âmbito desta Fundação, as atividades relacionadas à 
índios isolados, de acordo com a política e as Diretrizes estabelecidas pela 
Presidência da FUNAI.

Art. 2º Estabelecer que a execução da política de localização e 
proteção de índios isolados seja efetuada por equipes de campo denomi-
nadas FRENTE DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL.

Art. 3º Determinar que as FRENTES DE PROTEÇÃO ET-
NOAMBIENTAL sejam vinculadas administrativamente à Administra-
ção Executiva Regional designada, e subordinadas tecnicamente ao De-
partamento de Índios Isolados.

Art. 4º Determinar a competência do Departamento de Índios Iso-
lados como órgão central de PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL, a saber:
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4.1. Garantir aos índios isolados o pleno exercício de sua liberda-
de, cultura tradicional e suas atividades de subsistência;

4.2. Preservar e proteger a saúde dos índios isolados;

4.3. Promover nas áreas de atuação das FRENTES DE PROTE-
ÇÃO ETNOAMBIENTAL medidas de defesa e preservação da fauna, da 
flora, dos sistemas hídricos e demais recursos naturais;

4.4. Promover no território nacional o levantamento da existên-
cia de índios isolados, sua localização geográfica e seu mapeamento;

4.5. Coordenar e fiscalizar os trabalhos de campo das equipes 
FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL;

4.6. Propor a criação, alteração e extinção de FRENTES DE PRO-
TEÇÃO ETNOAMBIENTAL;

4.7. Elaborar e submeter à Presidência da FUNAI seu orçamento 
anual e acompanhar sua aplicação; e

4.8. Elaborar normas de comportamento destinadas a regula-
mentar atividades estranhas à Comunidade de índios isolados ou às 
FRENTES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL.

Art. 5º Adotar outras medidas que se destinem a proteção dos 
índios isolados sob qualquer aspecto.

Art. 6º Determinar que no exercício de sua competência, o Chefe 
do Departamento de Índios Isolados tenha as seguintes atribuições:

6.1. Acompanhar a aplicação dos recursos destinados aos traba-
lhos da área de sua atuação;

6.2. Propor ao Departamento de Administração a valorização e a 
reciclagem dos servidores que prestam serviços nas FRENTES DE PRO-
TEÇÃO ETNOAMBIENTAL;

6.3. Elaborar normas, desenvolver métodos e técnicas que visem 
o aperfeiçoamento dos trabalhos de campo e assegurem maior eficácia à 
PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAL;

6.4. Articular-se com órgãos e profissionais da área de saúde, ob-
jetivando desenvolvimento e o estabelecimento integrado de métodos, 
técnicas e procedimentos destinados a prevenir e combater doenças de 
provável incidência nos índios isolados;
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6.5. Baixar instruções e elaborar manuais operacionais das FREN-
TES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAIS, contendo os objetivos, respon-
sabilidades, atribuições e aspectos de segurança de cada unidade envolvida;

6.6. Indicar servidores para atuar nas áreas de PROTEÇÃO 
ETNOAMBIENTAL;

6.7. Emitir parecer sobre a conveniência do ingresso, trânsito, vi-
sita, pesquisa e documentação nas áreas onde estejam atuando as FREN-
TES DE PROTEÇÃO ETNOAMBIENTAIS;

6.8. Articular-se com Organizações Governamentais e Não Go-
vernamentais na busca de soluções alternativas que possibilitem imple-
mentar as Diretrizes estabelecidas pela Presidência da FUNAI relaciona-
das a índios isolados; e

6.9. Prestar assessoramento à Presidência da FUNAI nos assun-
tos relacionados a índios isolados.

Art. 7º Fica revogada a Portaria PP nº 1901/87, de 06 de julho de 
1987.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUSA FILHO Presidente

PORTARIA CONJUNTA Nº 4.094, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Define princípios, diretrizes e estratégias para a atenção à saúde 
dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Consti-
tuição, e o PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos III e XVI do 
art. 25 do Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, e

Considerando o art. 231 da Constituição Federal, que reconhece 
aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições;
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Considerando a Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em 1989, e pro-
mulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que determina que 
os serviços de saúde deverão levar em conta as condições econômicas, 
geográficas, sociais e culturais dos povos interessados, bem como os seus 
métodos de prevenção, práticas curativas e medicamentos tradicionais;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 
dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação 
da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências;

Considerando a Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999, que es-
tabelece o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena no âmbito do Sistema 
Único de Saúde;

Considerando o art. 11 da Lei nº 12.314, de 19 de agosto de 2010, 
que autoriza a criação de órgão de saúde indígena no âmbito do Minis-
tério da Saúde;

Considerando o art. 64, inciso III, da Lei nº 13.502, de 1º de no-
vembro de 2017, que define como competência do Ministério da Saúde 
cuidar da saúde ambiental e das ações de promoção, proteção e recupera-
ção da saúde individual e coletiva dos índios;

Considerando o Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999, que 
dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos po-
vos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, 
que define a competência do Ministério da Saúde, por intermédio da Se-
cretaria Especial de Saúde Indígena, de planejar, coordenar, supervisio-
nar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional de Aten-
ção à Saúde dos Povos Indígenas;

Considerando o Anexo XIV à Portaria de Consolidação nº 2, de 
28 de setembro de 2017, que institui a Política Nacional de Atenção à 
Saúde dos Povos Indígenas e recomenda a adoção de ações específicas 
de saúde em situações especiais como a de povos indígenas isolados e de 
recente contato;

Considerando o Anexo 2 do Anexo XIV à Portaria de Consoli-
dação nº 2, de 28 de setembro de 2017, que aprova as diretrizes da Gestão 
da Saúde Indígena;



COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

211

Considerando a Seção II do Capítulo II do Título III da Portaria de 
Consolidação nº 6, de 28 de setembro de 2017, que dispõe a regulamenta-
ção dos incentivos de atenção básica e especializada aos Povos Indígenas;

Considerando o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor so-
bre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, em especial, 
o seu art. 11, que determina que a população indígena contará com re-
gramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades 
e com a necessidade de assistência integral à sua saúde, de acordo com 
disposições do Ministério da Saúde;

Considerando a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que 
dispõe sobre o Estatuto do Índio e determina, no seu art. 54, que deve ser 
assegurada especial assistência dos poderes públicos ao índio na infância, 
maternidade, doença e velhice;

Considerando o Decreto nº 9.010, de 23 de março de 2017, que 
atribui à Funai o planejamento, a formulação, a coordenação e a im-
plementação das políticas de proteção aos grupos indígenas isolados e 
recém contatados;

Considerando a Portaria nº 281/PRES, de 20 de abril de 2000, 
que estabelece diretrizes da Política de Proteção aos Povos Indígenas Iso-
lados e considera prioritária a saúde dos indígenas isolados, devendo ser 
objeto de especial atenção, decorrente de sua especificidade;

Considerando a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena, rea-
lizada em dezembro de 2013, em Brasília, que previu a propositura de 
ações para os casos especiais de populações indígenas em vias de contato 
e de contato recente;

Considerando a 1ª Conferência de Política Indigenista, de junho 
de 2015;

Considerando as “Directrices de protección para los pueblos in-
dígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Región Amazónica, el 
Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay “ do ACNUDH (Escritório 
do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos), de 2012;

Considerando a Portaria Interministerial nº 171, de 6 de feverei-
ro de 2013, que institui o Grupo de Trabalho com a finalidade de elaborar 
diretrizes e estratégias de ação em saúde para Povos Indígenas Isolados e 
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de Recente Contato, bem como Plano de Contingência da Saúde para Si-
tuações de Contato com Povos Isolados e Surtos e Epidemias em Grupos 
de Recente Contato; e

Considerando o constante dos autos do processo n° 08620.006 
643/2017-28, resolvem :

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Portaria aprova os princípios, diretrizes e estratégias 
para a atuação conjunta da Secretaria Especial de Saúde Indígena - SE-
SAI/MS e da Fundação Nacional do Índio - FUNAI no planejamento, 
coordenação, execução, monitoramento e avaliação de ações de atenção à 
saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.

Art. 2º Para os fins desta portaria adotam-se as seguintes 
definições:

I - Povos Indígenas Isolados: povos ou segmentos de povos indí-
genas que, sob a perspectiva do Estado brasileiro, não mantém contatos 
intensos e/ou constantes com a população majoritária, evitando contatos 
com pessoas exógenas a seu coletivo; e

II - Povos Indígenas de Recente Contato: povos ou agrupamen-
tos indígenas que mantêm relações de contato ocasional, intermitente ou 
permanente com segmentos da sociedade nacional, com reduzido conhe-
cimento dos códigos ou incorporação dos usos e costumes da sociedade 
envolvente, e que conservam significativa autonomia sociocultural.

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º A atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Re-
cente Contato observará os seguintes princípios:

I - direito à autodeterminação e respeito aos seus usos, costumes 
e tradições;

II - salvaguarda do território e do acesso aos recursos naturais 
tradicionalmente utilizados como fator fundamental da manutenção e 
promoção da qualidade de vida e bem estar da população;
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III - reconhecimento de sua vulnerabilidade social e epidemioló-
gica em face da maior suscetibilidade ao adoecimento e à morte;

IV - precaução na adoção ou suspensão de ações e decisões que 
possam apresentar riscos potenciais à vida ou à segurança do indivíduo 
ou da população;

V - vigilância quanto a intervenções e condutas que afetem ou 
dificultem a realização de práticas socioculturais tradicionais, incluindo 
aquelas que digam respeito à alimentação, habitação e ritual; e de condu-
tas de saúde potencialmente danosas, tais como o excesso de medicação 
e procedimentos clínicos desnecessários;

VI - resolutividade das ações de saúde em nível local, no interior 
do território indígena a fim de evitar, tanto quanto possível, remoções 
para tratamento de saúde em centros urbanos; e

VII - complementaridade e intersetorialidade nas iniciativas de 
atenção à saúde entre os órgãos e as instituições que possuem a atribuição 
de promover a assistência à população indígena.

CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES

Art. 4º As situações de contato, surtos e epidemias envolvendo os 
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato devem ser consideradas 
emergência em saúde e requerem medidas imediatas e adequadas para redu-
zir a morbimortalidade associada à quebra de isolamento ou adoecimento.

Art. 5º A atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Re-
cente Contato deverá ser adequada às peculiaridades socioculturais e à 
vulnerabilidade epidemiológica dessas populações e basear-se na adoção 
de normas técnicas e protocolos padronizados de intervenção terapêutica 
e dos respectivos esquemas de tratamento.

Parágrafo único. Os protocolos clínicos do Ministério da Saúde 
devem considerar as especificidades do atendimento aos povos indígenas 
isolados e de recente contato, quando for o caso.

Art. 6º Os planos de atenção à saúde dos Povos Indígenas Isolados 
e de Recente Contato deverão ser desenvolvidas de forma articulada entre a 
SESAI/MS, a FUNAI e, no que couber, em parceria com outras instituições.
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§ 1º A FUNAI comunicará à SESAI/MS a existência de Povos In-
dígenas Isolados e as situações de contato ou de sua iminência, com vistas 
ao atendimento de saúde específico.

§ 2º Caberá à SESAI/MS decidir sobre as ações e medidas que 
envolvam os aspectos técnicos de assistência médica e sanitária.

CAPÍTULO IV
DAS ESTRATÉGIAS

Art. 7º As ações e medidas urgentes deverão ser norteadas, con-
forme o caso, por meio do Plano de Contingência para Situações de Con-
tato e do Plano de Contingência para Surtos e Epidemias.

§ 1º O Plano de Contingência para Situações de Contato será for-
mulado de modo a responder de forma adequada e oportuna às situações 
de contato, devendo abranger o conjunto de atividades e procedimentos 
para estabelecer medidas de prevenção ou mitigação dos efeitos negati-
vos desse tipo de evento.

§ 2º O Plano de Contingência para Surtos e Epidemias em popu-
lações indígenas de Recente Contato será formulado de modo a respon-
der de forma adequada e oportuna às situações de surtos de adoecimento 
e epidemias em povos indígenas de contato recente, devendo abranger 
o conjunto de atividades e procedimentos para estabelecer medidas de 
assistência e tratamento desses eventos.

Art. 8º Os Planos de Contingência para Situações de Contato e os 
Planos de Contingência para Surtos e Epidemias deverão contemplar, além 
de outros aspectos considerados necessários em cada caso, a definição sobre:

I - as atribuições e competências;

II - os fluxos de atendimento e comunicação;

III - os recursos materiais e humanos;

IV - os protocolos de quarentena e vigilância sanitária;

V - as ações de imunização;

VI - os procedimentos para remoção;

VII - os registros de atendimento e notificação;

VIII - os protocolos de conduta das equipes; e
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IX - os possíveis cenários.

Art. 9º Os Planos de Contingência para Situações de Contato e os 
Planos de Contingência para Surtos e Epidemias serão elaborados, exe-
cutados e avaliados de forma conjunta pela SESAI/MS e pela FUNAI em 
conformidade com suas atribuições técnicas e funcionais.

§ 1º O Plano de Contingência para Situações de Contato será 
acionado tão logo a SESAI/MS seja comunicada pela FUNAI da iminên-
cia de contato ou imediatamente na ocorrência deste.

§ 2º O Plano de Contingência para Surtos e Epidemias será ela-
borado mediante a comunicação sobre a identificação de risco ou pre-
sunção da ocorrência de surtos de adoecimento e epidemias em povos 
indígenas de recente contato.

Art. 10. As equipes de referência locais da FUNAI e SESAI/MS e 
os recursos necessários à execução das medidas previstas nos Planos de 
Contingência serão mobilizados com a máxima agilidade.

Art. 11. As diretrizes e estratégias para as ações de atenção à saú-
de dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato serão implemen-
tadas, monitoradas e avaliadas pelas Equipes de Referência Locais e pelas 
unidades descentralizadas da FUNAI e SESAI/MS.

Art. 12. Deverá ser ativada uma Sala de Situação para subsidiar 
a tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais diante do 
estabelecimento de situações de contato, surtos ou epidemias envolvendo 
os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.

§ 1º A Sala de Situação terá como objetivos precípuos o compar-
tilhamento e a sistematização de informações, o favorecimento do pro-
cesso decisório, a organização de respostas para emergências e o monito-
ramento e avaliação das intervenções realizadas.

§ 2º A Sala de Situação será composta por membros indicados 
pela SESAI/MS e membros indicados pela FUNAI e poderá ser integra-
da também por colaboradores convidados, com a anuência conjunta de 
ambos os órgãos.

§ 3º A Sala de Situação será convocada indistintamente pela SE-
SAI/MS ou pela FUNAI.



216

COLETÂNEA DE LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

VOLUME 3

§ 4º A Sala de Situação não substitui as respectivas competências 
legais da SESAI/MS e da FUNAI frente à promoção e proteção dos direi-
tos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.

Art. 13. As decisões e orientações adotadas pela Sala de Situação 
serão implementadas pela Equipe de Referência Local com o apoio das 
equipes multidisciplinares de saúde indígena do Distrito Sanitário Es-
pecial Indígena e, conforme a necessidade, outros profissionais de saúde 
colaboradores.

§ 1º A Equipe de Referência Local será composta por, pelo me-
nos, dois membros indicados pelo Distrito Sanitário Especial Indígena da 
SESAI/MS e dois membros indicados pela Frente de Proteção Etnoam-
biental da FUNAI.

§ 2º Os integrantes da Equipe de Referência Local deverão atuar 
de forma integrada, de acordo com suas competências e atribuições, e 
reportar-se-ão às autoridades de sua própria hierarquia funcional.

Art. 14. Compete a Equipe de Referência Local:

I - executar as medidas previstas nos Planos de Contingência e ou-
tras ações e providências que sejam consideradas necessárias para promoção 
e tratamento da saúde dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato; e

II - subsidiar a elaboração, alteração e monitoramento dos Planos 
de Contingência.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 15. Os recursos, insumos e equipamentos de comunicação e 
transporte necessários às ações de atenção à saúde dos Povos Indígenas 
Isolados e de Recente Contato serão garantidos pela SESAI/MS de acordo 
com suas competências institucionais.

§ 1º Os recursos, insumos e equipamentos utilizados pela FUNAI 
nas suas atividades correntes poderão ser compartilhados com a SESAI/
MS, caso viável, para apoiar as ações referidas no caput.

§ 2º A SESAI/MS poderá utilizar nas ações de saúde as estruturas 
e instalações físicas já implantadas pela FUNAI para a assistência aos Po-
vos Indígenas Isolados e de Recente Contato, desde que sejam adequadas 
a essa finalidade.
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§ 3º Na hipótese descrita no § 2º, a SESAI/MS deverá arcar com 
o custeio relativo aos serviços de saúde, quando couber.

Art. 16. Os primeiros atendimentos de saúde aos Povos Indíge-
nas Isolados e de Recente Contato deverão contemplar as ações preventi-
vas previstas no plano de contingência.

Art. 17. As ações de saúde direcionadas aos Povos Indígenas Iso-
lados e de Recente Contato deverão ser acompanhadas por intérpretes e 
outros profissionais quando for o caso no interior de terras indígenas, nas 
Casas de Saúde Indígena e nas unidades de referência do Sistema Único 
de Saúde.

§ 1º. A previsão contida no caput deverá ser adotada obriga-
toriamente exceto nos casos de comprovada impossibilidade pela au-
sência de falantes da mesma língua indígena ou línguas próximas que 
permitam a comunicação.

§ 2º. A SESAI disponibilizará colaborador que realize ações de 
intérprete para realizar o acompanhamento das ações de saúde.

§ 3º. A FUNAI poderá, em situações específicas, disponibilizar 
intérpretes para apoiar subsidiariamente o atendimento e as ações de saú-
de direcionadas aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato.

Art. 18. Nas situações de remoção de integrantes dos Povos In-
dígenas Isolados e de Recente Contato para a Casa de Saúde Indígena ou 
unidades de referência do Sistema Único de Saúde, o deslocamento, a 
permanência e o tratamento deverão ser realizados com a agilidade com-
patível com a sua condição sociocultural e estado de saúde.

§ 1º Deverão ser garantidas condições adequadas de alimentação 
e alojamento, incluindo o conveniente isolamento sanitário, bem como a 
presença de acompanhante e/ou intérprete.

§ 2° A eventual recusa de remoção para tratamento de saúde ex-
pressa pelo indígena deverá ser comunicada à SESAI/MS mediante pare-
cer técnico elaborado pela FUNAI através de um processo de consulta.

Art. 19. Os integrantes da Equipe de Referência Local e das equi-
pes multidisciplinares de saúde indígena destacados para o trabalho com os 
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato deverão ser qualificados de 
acordo com os princípios, diretrizes e estratégias estabelecidos nesta Portaria.
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§ 1º Os integrantes da Equipe de Referência Local e os profissio-
nais de saúde que atuam junto aos Povos Indígenas Isolados e de Recente 
Contato deverão manter rigorosamente atualizado o esquema de vacinas, 
cabendo ao Distrito Sanitário Especial Indígena o controle.

§ 2º Os integrantes da Equipe de Referência Local e os profis-
sionais de saúde deverão abster-se de atuar junto aos Povos Indígenas 
Isolados e de Recente Contato quando apresentarem sinais e sintomas de 
doenças transmissíveis.

Art. 20. O planejamento e a avaliação das ações de saúde para os 
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato deverão ser realizados de 
maneira conjunta pelos órgãos e instituições competentes com base em 
informações epidemiológicas, socioculturais e demográficas.

Art. 21. A FUNAI e a SESAI/MS promoverão o apoio necessário 
para a articulação das instâncias governamentais brasileiras com as dos 
governos de países vizinhos, visando à realização de ações de saúde dirigi-
das aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato transfronteiriços.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22. A SESAI/MS e a FUNAI, no prazo de 180 (cento e oiten-
ta) dias da publicação desta Portaria, publicarão documento orientador 
para a elaboração dos Planos de Contingência, estabelecimento de pro-
tocolos e atuação conjunta nas ações de atenção à saúde para os Povos 
Indígenas Isolados e de Recente Contato.

Art. 23. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua 
publicação.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/95/PRES DE 29/11/1995

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO-
-FUNAI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto 
aprovado pelo Decreto nº 564, de 08 de julho de 1992, tendo em vista o 
que consta do Processo FUNAI/BsB/2105/92, RESOLVE:
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Art. 1º Aprovar as normas que disciplinam o ingresso em Terras 
Indígenas com finalidade de desenvolver Pesquisa Científica, conforme 
documento em anexo.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua 
publicação. Art.

3º Revoga-se a Instrução Normativa Nº 001/ PRESI/94 de 08 de 
abril de 1994, como qualquer outro dispositivo em contrário.

MARCIO JOSÉ BRANDO SANTILLI

Presidente da FUNAI

ANEXO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº /PRESI Brasília, 29 
de novembro de 1995

Art. 4º Todo e qualquer pesquisador nacional ou estrangeiro que 
pretenda ingressar em terras indígenas, para desenvolver projeto de pes-
quisa científica, deverá encaminhar sua solicitação à Presidência da FU-
NAI, e no caso de requerimento coletivo, deverá ser subscrito por um dos 
membros do grupo, como seu responsável. Art.

5º O pesquisador ou pesquisadores deverão anexar ao pedido do 
que trata o Art. 1º a seguinte documentação:

I.Carta de apresentação da Instituição a que o pesquisador está 
vinculado e, no caso de estudantes de graduação e pós-graduação, carta 
de apresentação do orientador responsável;

II.Projeto de pesquisa, em português, detalhando a(s) terra(s) in-
dígena(s) na(s) qual(is) pretende ingressar e cronograma;

III.curriculum vitae do(s) pesquisador(es) redigido em português;

IV.cópia autenticada da Carteira de Identidade ou Passaporte, 
quando se de nacionalidade estrangeira;

V.atestado individual de vacina contra moléstia endêmica na área;

VI.atestado médico de não portador de moléstia contagiosa;

VII.quando se tratar de pesquisador(es) de nacionalidade estran-
geira, exigir-se-á, para a efetivação de seu ingresso na terra indígena, a 
obtenção de seu respectivo visto temporário, como prevê o artigo 22, do 
decreto nº 86.715, de 10 de dezembro de 1981, além do cumprimento do 
disposto no decreto nº 98.830, de 15 de janeiro de 1990.
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Art. 6º O Pesquisador deverá encaminhar diretamente ao Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, o 
Projeto de Pesquisa e curriculum vitae.

Art. 7º A solicitação do ingresso em terra indígena por parte de 
pesquisadores nacionais ou estrangeiros será objeto de análise pela Coor-
denadoria Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP, uma vez instruído o 
processo com o parecer favorável do CNPq quanto ao mérito da pesquisa 
proposta e após ouvidas as lideranças indígenas.

Parágrafo Único - A consulta às lideranças indígenas será reali-
zada pela FUNAI, com a presença e 771 11 Índice 771 Fundação nacional 
do Índio participação do pesquisador, podendo este em caso de resposta 
positiva permanecer na terra indígena com autorização provisória até a 
emissão de uma definitiva.

Art. 8º No caso de negativa das lideranças indígenas quanto ao 
pleito do ingresso ou quaisquer outros entraves levantados no decorrer 
da análise do processo ou em qualquer outra etapa de desenvolvimen-
to da pesquisa, a CGEP encaminhará a questão ao Conselho Indigenista 
através da Presidência do Órgão.

Art. 9º Quando se tratar de pesquisa em espaço territorial de 
ocupação tradicional de índios isolados, o pedido será ainda, objeto de 
exame e parecer prévio específico por parte do Departamento de Índios 
Isolados - DII/FUNAI. Art.

10º A presidência da FUNAI poderá suspender, a qualquer tempo, as 
autorizações concedidas de acordo com as presentes normas desde que: seja 
solicitada a sua interrupção por parte da comunidade indígena em questão;

I. a pesquisa em desenvolvimento venha a gerar conflitos dentro 
da terra indígena;

II. a ocorrência de situações epidêmicas agudas ou conflitos gra-
ves envolvendo índios e não índios.

Parágrafo Único - Fica automaticamente prorrogada a autoriza-
ção pelo prazo que a terra indígena objeto do Projeto estiver interditada, 
pelos motivos apontados no Art. 10, inciso III.

Art. 11º Todos os pesquisadores estrangeiros ou nacionais que 
tiverem autorizações concedidas para ingresso em terras indígenas obri-
gar-se-ão a:
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I.cumprir todos os preceitos legais vigentes, notadamente os pre-
vistos na Lei nº 6.001 de 19.12.73;

II. remeter à FUNAI relatório dos Trabalhos de campo, em portu-
guês, até 6 (seis) meses após o término da pesquisa, onde poderão constar 
sugestões práticas que possam trazer benefícios para as comunidades indíge-
nas, que poderão ser consideradas pela FUNAI nas defi nições de sua política;

III.remeter à FUNAI 2 (dois) exemplares de publicações, artigos, 
teses e outras produções intelectuais oriundas das referidas pesquisas.

Art. 12º Nos casos de solicitação de prorrogação do prazo para 
continuidade do projeto de pesquisa científi ca na mesma terra indígena, 
caberá a Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP, os seguintes 
procedimentos:

I. notifi car junto ao setor competente do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co e Tecnológico- CNPq, a solicitação;

II. consultar as lideranças quanto ao retorno do pesquisador na 
terra indígena;

III. observar o cumprimento do Art. 8º por parte do pesquisador 
interessado.

APOIO/ FINANCIAMENTO :

PARCERIAS







 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Este livro foi impresso sob demanda, sem estoques. A tecnologia 
POD (Print on Demand) utiliza os recursos naturais de forma 

racional e inteligente, contribuindo para a preservação da natureza. 

"Rico é aquele que sabe ter o suficiente" 
(Lao Tze) 
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