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O eminente publicista Dr. A. Ma rques Pe rdigão Malheiros, em
seu notavel livro «A Escravidão do Brazil», occupando-se da legislação concernente aos lndi os, quer no direito constituido, quer no direito a constituir, expende as seguintes considerações, que a nosso
ver, synthetizam a uni ca solução effícaz, a um tempo theorica e prati ca para a q uestão, de q ue tratan1os:
«Conviria que os lnd ios tivesse m juízes pri vativos, durante certo
periodo, para suas causas civeis e crimes, attenta a sua rusticidade
e- ignorancia, os seus usos e cost umes, a sua educação; e mesmo
que tivessem legislação á parte, que os regesse nesse periodo ; o processo principalmente devêra ser modificado co m brevidade e favores;
decidir-se mais ex cequo et bono, em fórma paterna l, do que pelo
rigor do direito.» (2)
Esse programma original de um regímen transitorio de excepção
para os lndios, fructo das elocubrações patrioticas de um espírito
tão calmo e ponderad o, q ual o de Perdigão Malheiros, que nada
tinha de utopista ou so nhador-eis a fonte onde fom os beber a inspiraçã o das idéas adiante expostas.
Aliás, quanto á necessidade de um juiz privativo para as causas
dos Indi os, já a vetusta lei de 30 de j ulho de 1609 reconheceu-a expressamente, embora mais tarde se fi rmasse a competencia do juiz de
orphãos para as sobreditas causas, com intuitos tutelares .
A singularidade do regí men legal a applicar-se aos lndios encontra um fundamento de analogia, no deoomi nado - «Codigo Ne(1)

Já publicado no jornal do Commercio d e 7 de Outubro de 1911, com o titulo:

«Problema lndigena».
(2) Obr. cit. Parte 2· pags. 154 e 155.
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gro», que Teixeira de Freitas, na introducção á sua «Consolidação>,
suggerio convir organizar-se para a escravidão dos Africanos de origem.
De fac to, a quasi identidade, até 1888, das condições sociaes de
excepção dos indígenas e dos Africanos de origem,_entre nós, impunham legislações tambem de excepção para uns e outros.
j á no proprio Direito Romano, com todas as suas tendencias imperialistas e absorventes, vemos o pra?tor peregrinus, magistrado sui
generis, regular o commercio jurídico dos estrangeiros entre si ou
destes com os Romanos, applicando-lhes as disposições do jus gentium, isto é, os preceitos adaptados por todas as nações vencidas,
conquistadas ou alliadas, e simultaneamente leis processuaes peculiares a ellas .
E o que são as nossas tribus indígenas senão grupos sobreviventes de hordas ou nações irregulares, anniquiladas pela conquista?
O regímen de excepção a adaptar-se, será forçosa mente transitorio,
porque seu escopo não é outro senão a adaptação gradual do Indio
ás fó rmas sociaes definitivas da civilização, e, comp leta ella, tudo
recahiria no regímen · c·orinn um.
Essa evolução progressiva justifica-a um sociologo francez nos
seguintes termos: «Sómente por uma serie de estadias s uccessivos,
ana logos aos que transpuzeram os barbaros, destruidores da civil ização greco-ro111ana, é que um povo póde elevar-se na escala da civilização. A tentativa da suppressão desses estadias só iri a desorganizar s u ~ n1oral e sua intelligencia, reduzindo-o finalmente a uma situação ainda inferior ·á que elle attingira por si 1nesmo> (O. Le Bon.)
T al conceito sociologico, referente a povos, constituídos normalmente, por maioria de razão, applica-se, por completo aos nossos
indigenas, para os quaes o regin1en de catechese ecclesiastica e o
dos aldeiamentos officiaes, processos empiricos e sem medidas de
transição, unicos viaveis outr'ora, nenhu1n resultado assimilador duradouro tem produz ido até hoje, permanecendo ainda, no recesso
das nossas florestas, cerca de um milhão de indios, após mais de
quatro seculos do descobrimento do Brasil e quasi tanto do inicio
da catechese !
A federalização do serviço de protecção aos lndios encont ra, em
these, preceden tes justificativos nas constituições e leis organicas,
quer dos Estados Unidos da America do Norte, quer da Republica
Argentina, e é aliás autorizada implicitamente pela n~ssa Constituição (Art. 34, § 3 1), por constituir aquelle serviço uma instituição de
conveniencia publica federal, ad instar do q ue dispõe o art. 1. ·,
secç. s·, n. 17 da Constituição norte-americana, a qual· como se sabe,
é fonte subsidiaria da nossa. (Vid'ê : Mad ison, Federalista, trad. port.
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vol 2·, pag. 134; Barbalho. Const. Comrn., pag. 131 ; J. M. Estrada.
D~reito Federal argentino. trad. Rodrigo Octavio, pag. 30.)
Demais, na pratica, como admitti r-se a competencia judiciaria
estadoal para tal serviço, tratando-se de tribus commummente sem
estabilidade, com arranchamentos ephemeros ou mesmo puramente
nomadas, transpondo a miudo as divisas de um ou mais 'Estados, ao
sabor das necessidades da caça, ou forçados pelas lutas com outras
tribus ou com civilizados? Como harmonizar as leis de processo,
variaveis entre os Estados, para applical-as a tribus no1nadas ou sem
domicitio certo ?
Nem se diga que o fim daquelle serviço é precisamente fazer
cessar tudo isso, organizando o regímen estavel para ellas, pois que
o methodo racion al a preferir-se, como já dissemos, é o da adaptação lenta e gradual daquellas tribus ao sobredito regímen de estabilidade, e não a brusca e violenta intromissão dos tndigenas na vida
social.
A emancipação civil destes impõe-se por igual, no direito moderno, embota com li mitações em sua capacidade de facto, e com
favores especiaes, como o quer P. Malh eiros, attenta a sua rusticidade.
O silencio da nossa Constituição sobre elles, a exemplo do que
guardára a da Monarchia, revela o intuito generalizador do legislador constituinte, equiparando-os aos demais cidadãos, sendo de notar que, já nos debates da Constituinte de 1823, não passou despercebid o o assumpto, antes foi elle objecto de longa e luminosa discussão, vencendo por fim, a opinião de q ue os Indios não deviam
ser excluídos do nosso gremio de nação, embora não especificados
no texto da Constituição.
O regímen tutelar instituído pela lei de 27 de Outubro de 1831
e disposições complementares e o do aldeiamento regulamentado,
creado pelo dec-reto n. 426, de 24 de julho de 1845, além de contradictorios entre si, na l?ratica, não podem hoje s ubsisti r, com a nova
o rientação dada ao serviço pelo decreto n. 8.072, de 20 de junho de
1910, unica acceitavel, em face da nossa Constituição.
De facto, é imprescindível para a boa organisação daquelle serviço o estudo prévio e detido da psycho logia do indi gena actual,
dos seus sentimentos moraes, das suas tradições seculares, especialmente, das suas disposições de animo para com os civilizados, como
já o suggeria Porto Alegre, em 1856.
Ora, por esse es tudo preli minar, ven1os que, em gran de nu111ero de tribus, pers iste vivaz e intransigente o odio ao civilizado, o
empenho feroz de vingança, transmittido de geração em geração, e
infelizmente justificado por precedentes não mu ito remotos e po1

•

•

8

1

•

t

•

•

actos clamorosamente lastimaveis e cnm1nosos, contra elles, ainda
recentemente praticados, com a impunidade mais revoltante 1
A violencia brutal dos antigos sertanistas, além de propria da
épocà e do meio em que se manifestou, tinha as attenuantes da carencia absoluta de braços e da attitude franca e denodada d'aquelles ,
em frente dos indígenas, em multidão, arriscando a propria vida:
hoje a violencia se reveste de perfídia e covardia taes, que fazem
esquecer os mais atrozes attentados dos velhos sertanistas !
Dois factos só, bastam para demonstrai-o:' Em 1888, o bugreiro
Joaquim Bueno envenena com strychnina os poços de agua potavel
de um aldeiamento de Kaingangs, nos sertões do Paranapanen1a ( S.
Paulo), dando lugar ao morticínio de cerca de 2.000 indios de todas as
idades, facto narrado pelo proprio Bueno que ficou impune até hoje!
(J. J. Ribeiro, Chronologia Paulista, vol· II , parte 1·1 pag. 216.)
No districto de Theophilo Ottoni, no Estado de Minas , .iunto á
divisa com o Espírito Santo, um fazendeiro, illudindo a boa fé de
um grupo de Indios, que se tinham approximado de seu terreiro fe_
chado, attrah idos pela musica, adrede alli preparada, fel-os entrar,
desarmados, no dito terreiro, e, inopinadamente, foram elles aggredidos e trucidados sen1 piedade, por capangas que estavam occultos,
apenas logrando escapar tres dos quarenta indios que haviam entrado, e isso mesmo por teren1 saltado o alto muro do terreiro!
Esse facto tambem ficou impune, e no emtanto, não é muito remoto
e é ainda hoje narrado, com indignação, por pessoas da localidade!
Só estes dois attentados covardes e hediondos justificam pl enamente o odio de morte dos lndios contra os civi lizados, maximé sabendo-se que e ll es, ingenuos filhos das selvas, affeitos a manter solidariedade perfeita entre si, adoptando inconscientemente o lemma
»Um por todos e todos por um », pela fatalidade de sua vida de
lutas, applicam aos civilizados o mesmo principio e .imputam á raça
branca, aos europeus de origem, sem excepção, todos os actos individuaes aggressivos de que são victimas, do mesmo modo que res_
ponsabilisam e punem, entre si, com a guerra á tribu respectiva, o
acto aggressivo individual de um dos seus membros.
A attitude feroz e intransigente dos Kaingangs contra os nossos,
ainda hoje, em S. Paulo, tem pois, uma explicação natural, em face
do attentado de ] . Bueno e outros semelhantes.
Urge, portanto, captar-se pelos meios mais promptos e efficazes
a confiança perdida dos indígenas em geral, para a sua pacificação
definitiva e o esquecimento do passado, e para isso é evidente que
o processo mais racional é o do respeito á liberdade, aos costun1es,
á o rganização interna e á propriedade das tribus, reconhecendo-sei hes, a personalidade j uridica.
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Em face da nossa Constiltiição, a idéa generosa de reconhccerse nessas tribus a personalidade internacional, 1nesmo co1n soberania
limitada, não logrou vingar, a despeito dos precedentes historicos,
até certo ponto característicos, do armistício, chamado de Yperoig,
entre chefes tamoyos e o padre Nobrega, em 1561, representando
_ ~
este os Portuguezes de S. Vicente, das relações entre Fernão Dias ~ ---os Goyanazes da Serra do Apucarana, em 1670, dos tratados dêpaz
e actos de ho1nenagem dos Javahés e earayás, de Ooyaz, e1n 1775,
e dos Ooaycurús, de Matto Grosso, em 1791, e outros.
Teremos, po i.s, .de caractemar juridicamente essas tri bus dentro
dos n1o ldes strictos do nosso Direito Civil; ora, o instituto jurídico
dessa grande subdi~i são -0-o Direito P rivado, a que 1nais se affeiçoa
a entidade eth11ographica-Tribu, é sem contestação, o da sociedade
de facto, isto é, sem forma regular, sem contrato iniciai e apenas
representando uma communhão de bens ou de interesses, ( lhe ring
Evolution du droit (Trad.) pag. 60; T. de Freitas Consol, nota 6 ao
rrt· 747; C. de Carvalho, Nova Consol. art. 1.275 ).
Essa sociedade presume-se regida pela lei que os associados se
impuzeram a si proprios, e funcciona pelo modo por elles preferido.
(Troplong. Société n. 249).
O conceito universalista da noção de sociedade, demonstrado
como verdade, por lhering, justifica a equiparação das tribus indígenas ás sociedades de facto, sem necessidade de appellar-se para a
theoria monistica, por assim dizer, de H. Spencer e de Espinas, derivando, por urna differenciação archi-secular das sociedades gregarias ou anirnaes, as sociedades humanas, e nem para a de Gun1plo
wicz, elevando a tribu, em sua vida publica, a orgão de funcções
independentes, que, no mundo civil izado, só caben1 ao Estado. (Lutte
des races paginas 193 e 194).
A tribu, para nós, é a reunião de famílias irregulares, da 111esrna
lingua e raça, sujeitas a um ou mais chefes e occupando um territorio determinado ou não; é, portanto, urna sociedade sui generis, isto
é, patriarchal e primitiva.
Sua personalidade juridica, de perfeita autonomia interna, in1pôese pelos motivos de pacificação e de gradual adaptação ao mei o
culto, já expostos; sua capacidade juridica, porém, pela deficiencia
natural de sua condição, deve ser restringida, em suas relações, com
civilizados, pela intervenção de um funccionario especial, que é, no
caso, o inspector regional do serviço.
Nem se diga que o respeito á vida interna e aos costumes, 111u=tas vezes immoraes e até criminosos, segundo o nosso criterio moral e legal, de algumas dessas tribus, constituiria u1na tolerancia attentatOfa•oda ordem social, porque, antes de tudo, trata-se aqui, de
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um regimen d e excepção, 1néramente transitaria, applicavel a um aggregado extranho áquella ordem, e com o fito unico de facilitar a
obtenção da confiança do indígena.
Aliás, na propria America do ·Norte, os Mormons , corno se sabe,
durante largo espaço de tempo foram tol e rados, a despeit o da pÓlygamia que pregavam e exerciam. Por outro lado, basta o testemunho de Tacitq_1 para provar que muitos costumes barbaras e in1moraes dos nossos indios já existiam entre os Germanos, o que não os
impedia ·de elevare1n-se mais tarde ao ma is alto gráo de civilização.
A anthropophagia, o extermínio dos velhos, d os enfermos e dos filhos defeituosos, a polygamia, a escravidão, a vingança Systhemati-- - - - - - -.....
zada e muitos outros costumes dos nossos selvagens foram em época::; remotas, de u s~ con1mum entre povos da Euro pae da Asia.
Negar-se a permane ncia úe um direi to embryonario entre os indígenas é desconhecer as co nclusões de Martius, de M. Schmidt, de
Leto urn eau, de H. P ost e d e Dareste , em seus trabalhos ethnologicos.
já em 1856, e1n sessão do Instituto Historico Brasileiro, M. d e
Araujo Porto Alegre fazia ve r a importancia da «organ ização de urn
codigosi nho de todos os actos dos indige nas que se assemelhassen1
a uma especie de direito publico e internacional, para destacai-o de
suas leis de relação don1estica e social», accrescen tando q ue «nos
povos analphabet os, prevalecia o direito consue tudinario . Cump ria
avalia r-se pelas suas permutações, qual o ge nero q ue, entre e lles, serve
de mo eda o u medida de valor e neste ponto, muito convi ria saber o
seu gráo de probidade co1nmercial 1 porque d este modo se pódeavaliar o
seu estado mo ral » (Rev. vol. XIX.)
Estas sabias palavras provam que a hun1anidad e é sempre a
mes ma, e1n todos os te1npos e lugares e sob t odos os aspectos.
Eis porque o regime n experiment al de uma autonomia interna
transitaria é perfeitan1ente exequivel e benefico para o fim visado.
•
Uma d as fa ces 1nais graves do problema porém, é s em contestação a questão territori al. Urge le galizar-se o domínio d as terras
adquiridas at é hoje pelos indígenas e ad q uirir o utras, que fo rem necessarias para as tribus, e mpregando-se para isso os meios suasorios
perante os Governos dos Estados, senhores do territo rio, ex-vi da
Con stit uição. Falh ando 1aes meios, impõe-se o expedien te consti tucional da d esapro priação, recurso a liás extremo e que, estan1os cer.
to, nun ca será precizo e mpregar, attento o patriotismo e cri te rio d os
representantes do poder publi co, nos Estados.
Como , porém, o legislad o r deve ser previdente e não cogitar
só mente d e factos normaes, é forçoso appellar para o meio extrao rdinario da desapropri ação, cn1 casos excepcionaes. Para aq ue ll es
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mesmos que entendem ser corollario do regímen federativo, entre nós
adoptado, a soberania, como attrjbuto dos Estados, implicando o domínio eminente destes, sobre o solo que occupam , opinião a nosso
vêr , falsa, pois não concebemos soberania política limitada, e a faculdade constitucional da inte rvenção federal importaria tal limitação,
para esses mesmos, o direito de desapropriação, attribuido á União
para casos como este, de terras do domínio dos Estados, deve ser
incontestavel.
Nos precedentes norte-americanos, tão merecedores de attenção
para nós, encontra mos o caso reso lvido claramente. Assin1 o diz
A. Oourd:
"Lo rsque l'usage en est nécessaire et convenable pour l'exercice
de ses autres prerogatives, le gouvernement federa l peut sans aucun
doute, user de son droit d'expropriation jusque dans les Etats. Jl

l'appliquera même légitimement soit aux biens du domaine privé de ces
derniers, soit, au besoin, à ceux qu'ils employeront pour leurs services
publics." (Les Charles Coloniales et les Constitutions des États Unis
de l'Amerique du Nord. Ed. 1903, vol. III , pags. 537.)
Aliás, temos os precedentes nossos, dos decretos n. 6.455, de 19
de Abril de 1907, art. 7.º , n. IV , e n. 8.072, de 20 de Junho de 1910,
art. 27, sobre terras do do mini o privado nos Estados.
Demais, não se trata da desapropriação do dom inio pleno, mas
apenas de u1na fr acção de lle, do usujructo, pois que, como di sse mos,
o regi1ne n applicavel ao indígena é todo de transição; ora, assim
sendo, ne nhuma offensa ou desrespeito á instituição federativa deco rreria da desapropriação, attenta sobretudo, a. solidariedade de
interesse dos Estados com a União, na solução do magno problema.
Como, porém, o usufructo é um direito personalissimo e não
póde por tal moti vo, ser cedido juridicamente a terceiro, sem nevação
e consequente extincção, a União será sempre e m face do direito, a
uS!!_fructuaria das terras desapropriadas, cedendo apenas o exerc1c10
do seu direito ás sociedades genti ticas o u tribus, se mpre sob sua
fiscalização immediata.
Desse modo, pensamos, ficaria resolvida a questão territorial.
Na esphera criminal, é visto que os actos delictuosos dos indígenas contra os civilizados não podem e não deve m ser cons iderados
sob o mesmo as pecto que os delictos destes ultimas; a ipte nção criminosa isto é, o dolus malus da escola classica, que e nvolve o conh ecimento da lei (Carrara), elemento visce ral do crime, segundo o nosso Codi go (art. 24), não se encontra no indigena, pelo seu senso
moral atrophiado, no meio selvagem, e m que se mantên1 por seculos,
o que, aliás, não é contestado pela escola anthropologica. ·
De facto, entre elles, só existe a propriedade collectiva e, por-
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tanto, o roubo, o furto, como delitos individuaes, não existen1; o
hornicidio nles 1110, dadas as condiçqes da sua vida de lutas e guerras
constantes, ta1nbe1n não constitue um delicto. E' manifesto, pois, que
qualquer desses actos, para nós, crimes previstos e punidos pelas
nossas leis-quando praticados por elles, não revelam intenção criminosa. Entretanto , sendo possível, que, em casos excepcionaes, já
pelas relações frequentes com civilizados, já pela instrucção relativa,
o indígena, autor do acto delictuoso, revele con hecimento do mal e
directa intenção de praticai-o, neste caso, provada esta circumstancia,
dcsapparecerá a justificativa em questão, e o acto, a juizo do tribunal ou juiz, será punido. Pensa1nos, pois, que a existencia dessa
justificativa deverá ser sempre presun1ida, cedendo, porém, á prova
e1n contrario.
Igual pre su n1pç~o deverá caber á justificativa da legitin1a defesa.
Ü'Jtras disposi\Ges de favores especiaes t.leveriam se r outorgadas
aos indí genas, ad instar das concedidas pelo Direito R0 n1ano aos
rusticos, que tanto a e lles se equiparava111.
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Na parte processual, a conipetencia privativa dos juizes federaes,
quer no crime, quer no civel, é a unica rac.:íonal e conveniente, não
só pe ía r.a1ureza federal do serviço, já de mo nstrada e rela ins tabil ida1e das tribu ~, como, porque, ex-vi, da o r6 anizaç~o actual daquelle,

aos J:uizos esiaduaes teriam de ser co111111ettidas attribuiçoes ou funcçôes
de caracíer federal, co1n intervenção dos inspe::tores do serviço, funccionarios federacs , o que é vedado expressamente pelo art. 60, § 1. 0
da Constitui ç<:o. Na hypothese muito curial de attri to s ou conflictos
entre os fun ccionarios do juízo estad ual e os do serviço, qual a autoridade co1npete11te para so lvel-os? A justiça estadual ? Nã.o, porque
trata-se no caso de un1 serviço feder al, a cargo de funccionarios
tan1bem federaes.
A federai? ta1nbem não, porque a con1petencia estadual fora reconhecida pela Unib..o e não se trata, no caso, de preceito constitucional, cuja violaçdo justi iiq ue o recu rso ao Supremo Tribunal Federal.
O caso ficaria assim s~m solução leza l.
Os Estad os, estamo certos, acceitariam de bom grado a competencia fed eral.
A niaior c~leridade e simplicidade das formas processuaes, si
constitue1n ha 1nuito, um dos desiderata mais preconizados nas reforn1as em projecto, do processo com1nun1, torna1n-se imprescindiveis,
no caso presente, a ttentas as condições excepcionaes do indigena, impondo disposiçf>es tambem excepcionaes.
A catechese religiosa, livre aos diversos cultos, nos tern1os da
Constituição, deve se r tolerada, sem prejuizo da organização do ser-
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viço e sem favores officiaes, ~empre porém, sob a fiscalização dos
inspectores do serviço, em tudo qu~ se relacionar com este.
No intuito da boa appli cação dos principios expostos, deve1n os
indigenas e suas tribus ser classificados, conforme o gráo de estabilidade. e adaptação á sociedade cu lta, na segu inte ordem: l o, Nomadas; 2o, Arranchados ou com certa estabilidade relativa; 3o, Aldeiados; 4o, Habitantes de Povoações Indígenas; 5o, Emancipados ou habitantes de Centros Agricolas.
Essa gradação ou evolução p rogressiva do indígena facu lta rá sua
n1ais prompta adaptação, e a lei não pode deixar de accentual-a.
Em summa, é forçoso instituir-se u1n regímen experimental de liberdade, sob a espectativa sympathica da rehabilitação espontanea
da decahida raça indígena, e nunca restaurarem-se os processos de
coacção , q uer 1no ral ou religiosa, quer administrativa, que nos legou
o passado e que nenhum beneficio duradouro e generico produzio
atê hoje.
Já o dizia Rabelais, e1n sua linguagem archaica, no seculo XVI,
referindo-se aos índios e á sua catechese.

"Com1ne enfant nouveau-né, les jaut allaicter, bercer, esjouir.
Co1nme arbre nouvellement planté, les faui appuyer, asseurer, dejendre de toutes ri111aires, injures et calamités. Con1me personne sauvée
de longue maladie et venant á conva/escence, les faut clloyer, espargner
res t aurer ... "
Ntontaigne sustentou as mesmas idéas.
E' singular que, já na propria época da conquista, esse programrna de benevolencia e caridade tivesse a seu favor vozes tão autorizadas, e1n França, sen1 o estimulo da religião ! Progra1nn1a platonico,
infelizmente !
Não é, pois sem te1npo, que o Brazil, emancipado politicamente,
decrete hoje u1na lei condigna para os seus filhos, degredados e perseguidos se1n culpa, no seio das florestas.
\
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ESBOÇO DE UM PROJECTO DE LEI(*)
SOBRE OS

INDIOS DO BRASIL

•

DISPOSICÕES
PRELIMINARES
,.
1
O Serviço de Protecção aos lndios, creado pelo Decreto n. 8.072
de 20 de Junho de 1910, em execução do disposto no Decreto legislatibo n. 1606 de 29 de Dezembro de 1906, de caracter complexo e
extensivo a todos os Estados da União, fica declarado instituição de
conveniencia publica federal, nos termos do Art. 34 § 31 da Constituição.
II
Todos os pontos do territorio da Republica,
sobredicto Serviço, e bem assim os individuas
serão submettidos, nos termos do referido Art.
disposições excepcionaes da presente lei, quando
ao alludido Serviço, a juízo do governo .

•

necessarios para o
delle dependentes,
da Constituição, ás
e emquanto convier

CAPITULO 1
DO S

•

I~DIO S

E SUA CAPACIDADE .JURIDIC.A

Art. J·
São reconhecidos cidadãos brasileiros, de accordo com o art. ·5
§ t · da Constituição, e emancipados da tutela orphanologica vigente,
(') Como se vê, é apenas um esboço de projecto que dependia da reducção á
órma precisa de lei, para o que aguardavamos a sua acceitação pela directoria.

•

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

-~~----

•
16

para os effeitos desta lei, todos os lndios existentes, no territorio do
Brasil, e sua descendencia.
§ Uni co. Sua capacidade de facto porén1,. soffrerá as restricções
adeante prescriptas, emquanto não se encorporarem elles definitiva1nente á sociedade civilisada.
Art. 2·
T odos os actos ou contractos, importando compromisso, alienação de bens moveis de certo valo r e de immoveis, ou locação de
serviços, entre os índios e os civ ilisados, serão, sob pena de nullidade ipso jure, auctorisados previamente ou approvados pelo chefe
ou chefes da tribu e pelo inspector do Serviço de Protecção respectivo ou por quem o representar.
Art. 3·
Só expontaneamente, embora por suggestão a1nistosa dos Inspectores do Serviço, poderão ser admittidos os lndios aos actos do
Registro Civil, excepto nas Povoações Indígenas, onde taes actos
serão obrigatorios, derogado assim, quan!o aos lndios, o Art. 388 do
Codigo Penal.

-

CAPITULO li
DAS 'T'HJB US E SUA

CA.PACJD.ADJ~

.JUHJDlC.\.

Art. 4·
T odas as tribus de lndios, existentes ou futuras , serão reconh ecidas,
como sociedades de facto, especiaes e privadas, sob a denon1i_.
nação de sociedades tribaes ou gentilicas, desde que occupem, em
commum , certo territorio, ou zona, embora indeterminada, e se con1ponham de 20 ou mais indivíduos de ambos os sexos, sob o governo de um ou mais chefes, a juizo semp re, do inspector do Serviço
competente.
§ Un ico-Os aggrupamentos, que não forem reconh ecidos co mo
taes, serão, por meios s uaso rios, encorporados a algun1a sociedade
tribal de lndios, de raça e costumes identicos, por acto do inspector do Serviço, de acco rdo com o chefe da tribu competente
daquella soci~dade.
Art. 5·
A essas sociedades tribaes fica attribuida, independente de mais
formalidades, a person alidade jurídica de ordem privada, para poderem livremente adquirir e alienar bens en tre ellas, reger-se por
suas instituições e costumes proprios, i1npor penas aos seus mern-

•
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bros e praticar em fim, tudo o mais que respeite á sua admini straçã~ ,
e economia interna, quer, no interesse collect!VO, quer no individual.
Art. 6•
O sujeito dos direitos dessas sociedades, em taes casos, será o

chefe ou chefes das tribus êomp~tentes, com àudiencia facultativa
e suasoria do inspector do Serviço da circun1scripção.
Art. 1·
Em suas relações de qualquer natureza, com os civilizados,
essas sociedades manterão sua personalidade juridica, sendo porém,
neste caso, sujeito dos seus direitos, o inspector do Serviço respectivo, por si ou por seu representante legal.
Art. 8·
As sociedades tribaes, para a boa applicação do regímen legal e
administrativo especial que lhes cabe, serão discriminadas em quatro
classes, conforme a gradual e pro'gressiva adaptação, das mesmas ás
condições das sociedades civilizadas, e de accordo con1 as disposições do Regulamento approvado pel o Decr. n. 8072, cit. Tit 1 :

1. Sociedades no1nadas. - Com regímen legal limitado á fixação
da área territorial de s ua livre occupação e ao uso de meios suasorios para promover-se, por intermedio dos chefes, a transição do
estado nomada para o de arranchamento, mais ou menos estavel.
(Toldos).

t

•

1•

r
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II. Sociedades arranchadas.-Com regímen de intervenção mais
directa, mas sem coacção de qualquer especie, e tendente á transformação suasoria do arranclzamento mais ou menos estavel em aldeiamento duradouro ;
III. Socíedades aldeiadas.-Sob regímen administrativo moderado, mas sempre sem coacção e tendo por objectivo o reconhecimenl o,
em tempo habil , do aldeiamento, como Povoação Indígena;
IV. Povoação lndigena.-Sob o regí men constante das alludidas
disposições do Regul. n. 8072 cit., facultando a evolução natu ral da
Povoação Indígena para-Centro Agrícola de Trabalhadores Nacionaes-desde que ell a prehencha as condições dos Arts. 22 e seguintes do mesmo Regul.
§ Unico- Aos lndios, em promiscuidade com os civilizados, os
ins pect ores de Serviço competentes prestarão a assistencia devida,
nos termos dos Arts. 2 ns . 5 a 7 e 14 do Regul. cit., requerendo o
seu direito, perante a justiça federal , de accordo com o disposto no
Art. 2· e Caps. IV e V desta lei.

•
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CAPITULO Ili

l

DAS TERRAS DOS INDIOS

Art. 9·

O Governo da União promoverá, por todos os meios convenientes, a cessão gratuita, pelos Estados, do usufructo, com prazo não
maior de 30 annos, das porções de terras publicas, desoccupadas e
necessarias, segundo calculo rigoroso prévio, para uso e goso das
sociedades tribaes, caracterisadas no Art. anterior, ou para a localisação de Povoação Indígena.

'

i

Art. 10·
Não sendo possivel a sobredita cessão gratuita, por meio conciliatorio, o Governo solicitará do Poder legislativo, a decretação da
utilidade publica federal do serviço a realizar, nas terras alludidas,
para ser desapropriado o usofructo dellas, com o prazo maximo de
30 annos, como fracção do dominio do Estado, e ser cedido, em tempo,
conforme a direito, o exercício desse usufructo á sociedade ou sociedades tribaes, de que se tratar.
Art. J t ·
Si taes terras estiverem occupadas legitimamente por particulares, e o Estado, a que pertencem, interpellado préviamente, negarse a desapropriai-as, mesmo com o onus da indemnisação pela
União, esta, obtida a decretação legislativa, prescripta no Art. anterior, desapropriará directan1ente o seu usofructo, para habilitar-se a
fazer a cessão constante do mesmo Art.
Art. 12·
As doações, quer gratuitas, quer onerosas e as demais trans-

...

missões de bens ás sociedades tribaes, ficam isentas de todo e
qualquer imposto federal, podendo ser feitas por simples termo, lavrado com duas testemunhas, em livro especial da Inspectoria do
Serviço respectivo, seja qual fôr o valor do contracto, facultando-se
a transcripção posterior desse termo, em livro do official publico
competente, para seus effeitos contra terceiro.
Art. 13·
As servidões reaes de qualquer natureza e as explorações de
minas, madeiras e outros prod11ctos das terras dos lndios só poderão ser instituidas e realisadas por civilisados, mediante convenção
exp ressa com o chefe ou chefes da tribu, assistidos pelo inspector
do Serviço ou s eu representante legal.

•
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Art. 14·

..

......

As terras do dominio pleno dos Jndios só poderão ser vendidas
a civilisados, por necesidade absoluta, a juízo do Governo, e sempre em hasta publica e com a intervenção do inspector do Serviço
competente, nos termos do Art. 1· desta lei.
CAPITULO JV
MATERIA PENAJ,

Art. 15·
Emquanto não fôr reformado o actual Codigo Penal, os crimes
de qualquer natureza, commettidos por civilisados contra lndios,
darão sempre togar á acção publica, e considerar-se-hão, como praticados por superior contra inferior, e, como taes, terão suas penas
aggravadas pela circumstancia do Art. 39 § 9 in fine, do mesmo
Codigo, alem das mais concorrentes.
Art. 16·
Em crimes de Indios contra civilisados, as justificativas da falta
de intenção criminosa ( Cod. Art. 24) e da legitima defeza ( Cod.
Art. 32 § 2· e 34) sempre serão presumidas, a favor dos lndios,
cabendo ao civilisado, denunciante ou queixoso a prova em contrario.
§ unico- Esses crimes terão sempre as circunstancias attenuantes
da falta de pleno conhecimento do mal e directa intenção de o praticar
e a da defeza da pessôa ou dos direitos que lhe são correlatos. (Cod.
Art. 42 §§ 1· e 3· )
Art. 17·
Os crimes de invasão ou damno de qualquer natureza contra as
terras, arranchamentos, aldeias ou Povoações Indigenas, serão punidos com as penas legaes ( Cod. Art, 326 a 329 ), e mais, a de mu lta
de 100$ a 200$, imposta a cada pessõa que, n'elles tomar parte de
qualquer modo.
· Art. 18·

•

Os actos qualificados crimes pelo Cod. Penal, quando praticados
por Jndios contra Indios, só podem ser julgados e punidos pelo chefe
ou chefes da sociedade tribal respectiva, segundo os usos e costumes jurídicos d'esta, sejam elles quaes forem.
Art. 19·
Os crimes contra a honra e a honestidade das n1ulheres indigenas ( Cod. Tit. VIII ), quando commettidos por civilisados, serão

•
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punidos com as penas legaes, aggravadas sempre, alem de outras
concorrentes, pela circumstancia da inferioridade d,., paciente, muito
embora tenha havido previa proposta ou consentimento, no acto, da
mesma paciente, do seu pai , marido ou irmão ou a.inda, do ehefe
da tribu.
Art. 20·
Isentos da res ponsabilidade criminal, os lndios processados, serão
igualmente isentos da responsabilidade civil, derogado assim, quanto
a os lndios, o disposto no Art. 31 do Cod. Penal.
Art. 21 ·
Em caso al gum , poderá ser imposta ap In~io delinquente a
pena de prisão cellular, a qual, qu,ando cabivel, deverá ser convertida em prisão com trabalho.
CAPITULO V
MATBHTA

PROCESSUAT,

Art. 22
Serão da competencia privatjva da Justiça Federal todas as causas civeis ou crimes, e m que fô rem partes Indios, individualmente
ou sociedades tribaes.
§ 1-0s Juízes seccionaes processarão e julgarão essas causas, em
1· instancia, auxiliados pelos Juizes substitutos, nos termos do Art. 68
letras e e d do Decreto n. 3084 de 5 de Novembro de 1898, Parte I.
§ 2-Fora da séde do Juiz seccional compete aos Juízes supplentes do Juiz substituto o preparo de todas as causas civeis e crimes
referidas, inclusive as medidas assecuratorias de direitos, quér por
provocação das partes, quér por delegação do Juiz seccional.
§ 3-Para esse fim, serão crados Juízes supplentes, em todas
as comarcas que os não tiverem, e onde existirem sociedades tribaes.
§ 4-Esses Juízes serão se1npre graduados em direito e terão os
vencimentos que forem taxados no Regulamento da presente lei.
Art. 23·
Nas causas civeis, o processo será sempre summario, seja qual
fôr o valor d'ellas, salvo nas que tiverem forma 'especial, prescripta
em lei (Decreto n. 3084 cit. Parte 3· Art. 359 e seguintes); tanto

I
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n'ellas, como nas cr1m1naes porem, será obrigatoria, sob pena de
nullidade, a audiencia, em todos os seus termos, do inspector do
do Serviço ou de quem o representar, e ser-lhe-hão facultados o
prot·edimento inicial e todos os recursos legaes.
Art. 24·
Nas desapropriações, referidas nos Arts. 11 e 12 retro, o processo será o preceituado nos Arts. 101 e seguintes do Decr. n. 3084
cit. Parte V.

•

Art. 25·
Nas divisões e demarcações Q.e terras dos Jndios, &s custas, devidas por estes, serão contadas por metade das taxas do Regin1ento 1
e os emolumentos e a maxima dos contractos dos agri1nensores· e
mais pessoal technico serão fixados no Regulamento desta lei.
§ t ·- Em falta de meios pecuniarios da sociedade tr~bal interessada , as custas e emolumentos serão pagos pelo producto da
venda, em hasta publica, de certa quota de terras, s ufficiente para o
caso, a juizo do inspector.
§ 2·-Não poderão porém, concorrer, por si nem por outrem, á
referida hasta publica, como credores dos lnd ios, quer os empregados do Juizo, quer o pessoal technico; toda a acquisição, directa ou
indirecta, por elles, das terras alludidas será nulla de pleno di reito.
Art. 26·

A annullaçãQ dos actos e contractos, feitos com violação do d isposto no Art. anterior ou de qualquer outro desta lei, será promovida por accão summaria, pelo inspector do Serviço competente.
Art. 27·
Em caso de p r estação abusiva de serviços ou de alliciamento
(Cod. Penal Art. 205), ou de qualquer coacção ou imminencia de
coacção, contra lndios, compete ao inspector respectivo interpôr, in
continenti, o recurso do habeas-corpus, perante o juiz Federal mais
proximo.

t

Art. 28·
Nos conflictos occorrentes entre os juizes Federaes e os Juizes
ou authoridades administrativas nos Estados, ou entre os Juizes ou
authoridades d'estes e os funccionarios do Serviço de Protecção,
serão competentes para derimil-os:
- O Supremo Tribunal Federal, quando setracte de Juiz oujuizes,
e m conflicto, e os j uizes seccionaes, quando se tracte de funccionarios
ou author:ctades, em egual caso~

•
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GEl-lAES
•

Art. 29·

".'
•

Nas sédes das Inspectorias, crear-se-hão escolas de interpretes
das linguas e dialectos dos lndios da circumscripção respectiva, sob
a direcção do inspector.
Art. 30·
E> livre a iniciativa particular da catechese religiosa ou de institutos leigos para Indios> porém sempre sem subvenção official, nos
termos da Constituição (Art. 72 § 7·) e com a effectiva fiscalisação do
inspector do Serviço competente, na parte administrativa.
Art. 31 ·

•

Fica o Governo authorisado a fazer as operações de credito,
nescessarias para a execução da preseute lei.
Art. 32·
Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de j aneiro, 31 de Maio de 191 l .

]. e.

Somes 11ibeiro.

Auxiliar juridico do Serviço

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

'

.

'

1

•
1

...

,

'·

•

'

'

)

•

r

'

•

\

.'

•

•

'
•
•

•
•

)

'

r
',

ti

•

,,

•

•

'

.

'

r

•

•
•

I

•
•

•

..

,

J

<

.

..

,

,.,

'
'
'

r

\

"

...

•

'•

•1

.'

'

'

•i

•

• 1

'•

'
,.
•

..

•

•

'
·.

l '

..
'
I

'

..

~
1
~
~

t
-~
~

•

..

·-

1

•

•

...

•
•

•

•

\

•

•

•

'"

•'

•

..
'

