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Índios 

-  Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 
 
Art. 20. São bens da União: 
 
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 
 
Bem público de uso especial. Posse dos índios. 
 
 



Índios 

-  

§ 1º - São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. 
 
§ 2º - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se 
a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das 
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

 
 



Índios 

-   
 

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os 
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas 
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com 
autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 
afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados 
da lavra, na forma da lei. 
 
§ 4º - As terras de que trata este artigo são inalienáveis e 
indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 



Índios 

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



Índios 

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



Índios 

-  
§ 7º - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, 
§ 3º e § 4º. 
 
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são 
partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos 
os atos do processo. 



Índios 

-  

“No que tange à declaração dos limites e superfície da terra indígena a 
ser demarcada, é possível haver diferença entre área e perímetro 
estabelecidos pela Portaria do Ministério da Justiça e aqueles constantes 
do decreto presidencial. Afastada a alegação de ofensa ao princípio do 
devido processo legal, fundada na assertiva de que edição do decreto 
presidencial não se afigurava possível, porquanto já em trâmite a ação de 
nulidade de demarcatória cumulada com ação reivindicatória. Ausente 
provimento jurisdicional definitivo ou cautelar que impedisse o 
prosseguimento do processo administrativo de demarcação de terras 
indígenas, cujo início se deu em momento anterior à propositura da 
demanda na primeira instância. Observância dos princípios da presunção 
de legitimidade e autoexecutoriedade dos atos administrativos.” (MS 
21.896, Rel. p/ o ac. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 4-6-2007, 
Plenário, DJE de 13-6-2008.) 



Índios 

-  

"A exclusividade de usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nas terras indígenas é conciliável com a eventual presença 
de não índios, bem assim com a instalação de equipamentos 
públicos, a abertura de estradas e outras vias de comunicação, a 
montagem ou construção de bases físicas para a prestação de 
serviços públicos ou de relevância pública, desde que tudo se 
processe sob a liderança institucional da União, controle do 
Ministério Público e atuação coadjuvante de entidades tanto da 
administração federal quanto representativas dos próprios 
indígenas. O que já impede os próprios índios e suas 
comunidades, por exemplo, de interditar ou bloquear estradas, 
cobrar pedágio pelo uso delas e inibir o regular funcionamento das 
repartições públicas." (Pet 3.388, Rel. Min. Ayres Britto, 
julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 1º-7-2010.) 



Índios 

-  

“CPI: intimação de indígena para prestar depoimento na condição de 
testemunha, fora do seu habitat: violação às normas constitucionais que 
conferem proteção específica aos povos indígenas (CF, arts. 215 , 216 e 
<231>). A convocação de um índio para prestar depoimento em local 
diverso de suas terras constrange a sua liberdade de locomoção, na 
medida em que é vedada pela Constituição da República a remoção dos 
grupos indígenas de suas terras, salvo exceções nela previstas (CF/1988, 
art. <231>, § 5º). A tutela constitucional do grupo indígena, que visa a 
proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos índios, 
a respectiva identidade cultural, se estende ao indivíduo que o compõe, 
quanto à remoção de suas terras, que é sempre ato de opção, de vontade 
própria, não podendo se apresentar como imposição, salvo hipóteses 
excepcionais. (HC 80.240, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 
20-6-2001, Primeira Turma, DJ de 14-10-2005.) 



Índios 

-  

"Os direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam foram constitucionalmente ‘reconhecidos’, e não 
simplesmente outorgados, com o que o ato de demarcação se 
orna de natureza declaratória, e não propriamente constitutiva. 
Ato declaratório de uma situação jurídica ativa preexistente. 
Essa a razão de a Carta Magna havê-los chamado de 
‘originários’, a traduzir um direito mais antigo do que qualquer 
outro, de maneira a preponderar sobre pretensos direitos 
adquiridos, mesmo os materializados em escrituras públicas ou 
títulos de legitimação de posse em favor de não índios. Atos, 
estes, que a própria Constituição declarou como ‘nulos e 
extintos’ (§ 6º do art. <231 da CF)." (Pet 3.388, Rel. Min. 
Ayres Britto, julgamento em 19-3-2009, Plenário, DJE de 1º-7-
2010.) 



Índios 

-  

Casos emblemáticos: 
 
Raposa Serra do Sol – Petição 338 
 
Usina Belo Monte – TRF1 


