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MEMORIAL
Não se pode examinar a complexa questão do direito que assiste
ao índio brasileiro às terras por ele possuídas e ocupadas, de tempos
imemoriais, sem perlustrar, embora perfunctòriamente, a história da
propriedadte territorial no Brasil, desde a época do descobrimento
até os tempos atuais.
Para sistematização deste ligeiro trabalho, estudaremos a evolução dessa propriedade, como compreendida em quatro regimes distintos, a saber: o das doações ou sesmarias, o das posses, o da "Lei
de Terras de 1850" (Lei 601, de 18 de setembro de 1850) e o
republicano.

I — REGIME DAS SESMARIAS

L

Descoberto o Brasil em 1500, pelo navegador português Pedro
Álvares Cabral, tomou este posse do novo território, para a coroa
portuguesa, pelo direito, então estabelecido, de conquista.
Por esse fato, passaram as terras brasileiras a pertencer ao
governo de Portugal; e, de acordo com o regime vigente, ficaram sob
a jurisdição eclesiástica da Ordem de Cristo, de que se tornaram tributárias, pelo dízimo "devido a Deus", destinado à propagação da fé,
na forma das determinações das bulas pontifícias, notadamente a de
Sixto IV, transportadas para a legislação portuguesa pelas Ordenações do Reino.
Naquele tempo, vigorava em Portugal o instituto legal das
sesmarias, por força do qual, as terras abandonadas ou desaproveitadas pelos proprietários negligentes, mediante requerimento dirigido
à autoridade competente por qualquer interessado, poderiam passar à
propriedade deste, na parte não amanhada, para o devido aproveitamento pela cultura.
E como se fazia mister regular, por algum modo, a ocupação das
terras brasileiras pelos colonizadores, que a metrópole para aqui

entendeu de mandar cm dezembro de 1530, com a .expedição de
Martim Afonso de Souza, transladou-se para a nova colônia o citado"
instituto das sesmarias, sob a consideração de que ditas terras achavam-se desaproveitadas.
Em 1532, tomou D. João III a resolução de dividür o litoral
brasileiro em doze capitanias, que doou, em feudo, a certos fidalgos
da sua casa real; figurando, entre as prerrogativas desses donatários,
a de conceder, em sesmaria, as terras manirihas existentes nas respectivas capitanias, "sem foro, nem direito algum, somente o dízimo
de Deus"; proibida, porém, a apropriação das mesmas, embora por
meios indiretos, mesmo por título de compra, antes de1 oito anos de
aproveitamento por parte dos primitivos concessionários.
Tal medida de precaução, aliás oriunda das Ordenações, constava expressamente das cartas de sesmarias, e era devida ao fato de
não existirem no Brasil os funcionários encarregados da fiscalização
dessa prescrição, na metrópole denominados scsinciros.
Fracassada a tentativa de colonização, intentada pelo, regime das
capitanias, entendeu o rei de atribuir todas as prerrogativas de competência dias mesmas ao capitão da Baía de Todos os Santos, então
nomeado Governador Geral de todas elas: cargo este em que foi
investido Tome de Souza.
Por esse tempo, pelo desleixo e displicência dos titulares das
capitanias, expedidores de sesmarias, eram descomunais as extensões
de terras apropriadas pelos colonizadores, em flagrante desobediência
ao preceito taxativo das Ordenações, de que não se dessem maiores
terras a uma pessoa, que as que, razoavelmente, pudesse aproveitar.
Aconteceu, entretanto, que o Regimento trazido pelo novo Governador Geral, ao invés de coibir tal abuso, veio emprestar-lhe feição
de legalidade; pelo estabelecimento, implícito, do latifúndio resultante
da concessão de terras para construção de engenhos de açúcar e estabelecimentos semelhantes; exigindo-se do candidato a tais concessões
"posses bastantes para fazê-lo e, ainda, para elevar as torres e fortificações para a defesa contra o gentío".
Para a obtenção de tal benefício, "cada um dos pretendentes se
justifica, dizendo que é homem de muita posse e família, ou que é
homem de posse, assim de gente como de criações que a um morador

são pertencentes, ou que tem muita fábrica de gado de toda sorte
e escravos, como qualquer morador".
Atendendo a essas alegações, o Governador Geral concedia, sem
qualquer investigação, enormes extensões de terras a fidalgos e
gente abonada, que, por sua vez, as repartiam entre os povoadores de
menor categoria, a título dt- sesmarias.
Apreciando esta fase da colonização portuguesa no Brasil, diz
Kuy Cirne Lima: (*)
"As concessões das sesmarias, na maioria dos casos, restringiam-se, portanto, aos candidatos a latifúndios que, afeitos ao poder,
ou ávidos de 'domínios territoriais, jamais, no entanto, poderiam apoderar-se materialmente das terras" que desejavam1 para si".
Como vimos, consistiam as obrigações inicialmente impostas aos
concessionários de sesmarias, tão somente em não poderem as mesmas
ser apropriadas por ninguém, pessoa particular ou instituição que
fosse, e serem gravadas, apenas, com a prestação do dízimo, dito
''de Deus", devido à ordem de Cristo.
A ditos concessionários entregavam-se tais terras, com o ônus
real do usofruto.
A modificar essa situação, veio a Real Ordem de 27 de dezembro
de 1695, determinando que às pessoas, a quem se desse, de futuro,
sesmarias, se impusesse, além da obrigação do citado dízimo e as
mais até então costumadas n de um foro, segundo a grandeza ou
bondade dn terra. (**)
Diz o citado Cirne l .imã que "a imposição de foros nas sesmarias do Brasil, eaüivalendo a uiv.íi apropriação legal do* respectivo
domínio direto, feria de frente esse preceito (o de não apropriação, aliás
conforme o teor das Ordenações, consignado, como vimos, no texto
das sesmarias) e inaugurava, entre nós, o regime dominialista da instituição das sesmarias, que perdia, desde então, o seu caráter de restrição administrativa do domínio privado e do das entidades públicas,
para assumir, definitivamente, a feição de concessão, segundo os
preceitos ordinários, de latifúndios, talhados no domínio régio".
(*) Terras Devolutas — Etl. biv. Globo. P. Alegre 1935.
(**) Conf. J. M. P. Vasconcelos — Livro das Terras — Rio — 1860.
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"Esta só providência, no dizer do autor citado, envolvia uma
transformação completa da situação jurídica do solo colonial".
Apesar da controvérsia, então estabelecida, sobre a legalidade
dessa medida, prevaleceu a determinação contida na citada ordem
regia que, dessa forma, desligou do texto das Ordenações o regime
das sesmarias no Brasil, "preparando-o, por conseguinte, para o
advento de uma legislação especial". (*)
Vieram de fato, cm seguida a essa ordem regia, numerosos
alvarás e cartas regias, como que regulamentando a matéria, por disposições esparsas, mas, no fundo, guardando notável unidade; o que
justifica a denominação de "estatuto", diado por Cirne Lima a esse
corpo de legislação referente à sesmaria brasileira, que, assim, se
diferenciou, fundamentalmente, da sua congênere portuguesa, como
instituída nas Ordenações do Reino.
Para que, entretanto, se considerasse a concessão perfeita e
acabada, era exigida a confirmação regia, mediante a contribuição de
não pequenas taxas e direitos, e para a qual se assentou o prazo de
um ano.
«
Constituiu-se, assim, com o título cíe sesmaria, o novo estatuto
da propriedade territorial no Brasil, mediante estipulações outras,
como era natural, que não as vigentes na metrópole, sob idêntica
denominação.
Dentre essas obrigações, desde 1753, exigia-se, para a dita
confirmação das sesmarias, que as terras constantes das mesmas
fossem judicialmente medidas e demarcadas, fixando-se, igualmente, o limite da extensão das mesmas, no máximo de três léguas,
e, nalgumas capitanias, em uma e, até mesmo, em meia légua.
Apesar da simplicidade relativa do processo administrativo para
tais concessões, regulado pelo Alvará de 3 de março de 1770,
tamanha foi a "incongruência dos textos, a contradição dos dispositivos, o defeituoso mecanismo das repartições e ofícios de Governo,
tudo reunido num amontoado constrangedor de dúvidas e tropeços (*)" que os efeitos de tal legislação resultaram, praticamente, negativos, conforme se verifica pelo seguinte resumo da memória de
Gonçalves Chaves, publicada sob anonimato, ao tempo da Independência :
(*) Cirne Lima — Op. cit.

1.°) a população era ínfima comparada à imensidade do
terreno já ocupado, há quase três séculos;
2.°) As terras estavam quase todas repartidas, sendo pouco
o restante a distribuir "que não estivesse sujeito a invasões de
índios";
.
3.°) Os açambarcadores possuíam até 20 léguas de terras, que
conservavam, quando não completamente fechadas ao estabelecimento de lavradores, de tal forma, a não permitir que estes
se estabilizassem nelas;
4.°) Em conseqüência, havia muitas famílias pobres,
vagando pelas terras, ao sabor do capricho e favor dos proprietários ;
5.°) E como fecho de tão lastimável situação, a agricultura
reduzida ao maior atraso e desalento, a que ela pode reduzir-se
entre qualquer povo agrícola, ainda o menos avançado em civilização.
"Desta sorte, observa R.C.Lima, a Resolução de 17 de julho de
1822, pondo termo ao regime das sesmarias no Brasil, sancionava,
apenas, um fato consumado: a instituição das sesmarias já havia
rolado fora da órbita de nossa evolução social".
E o período em que vigorou tal regime no Brasil durou quase três
séculos, de 1530 até 1822.
Constatados, portanto, o fracasso do regime das sesmarias, e em
geral, a ineficácia da política colonizadora da Coroa portuguesa, passemos a examinar qual a situação do índio brasileiro, em relação ao
seu direito de propriedade, inclusive às terras, em face da conquista
do seu território.
Segundo o conceito clássico, constitui-se a propriedade plena
pela integração na mesma pessoa, das faculdades de usar, fruir e
dispor de uma coisa, e de reavê-la de quem injustamente a possua.
•Nestes termos, sempre que se tenha de examinar qualquer questão referente ao direito de propriedade, a primeira indagação a fazer
recai, necessariamente, sobre a situação do sujeito ativo desse direito
cm relação aos ditos elementos da propriedade.
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Tratando-se, portanto, do fundamento jurídico do direito de
propriedade do índio brasileiro sobre as terras por ele originàriamente
possuidas, cumpre, primeiramente, examinar a situação em que
o mesmo se encontrou, nos diversos períodos da história pátria, em
» relação às faculdades que lhe assistiam, de usar, f ruir c dispor dessas
terras, e de reivindicá-las, quandio usurpadas.
Uma consideração primordial desde logo se impõe: é a de que
ninguém poderá exercer essas faculdades, se não puder dispor livremente da sua pessoa, uma vez que o direito de propriedade, segundo a
clássica definição de Duguit, "é o poder, que tem o indivíduo, que de
fato se acha numa dada situação econômica, de cumprir livremente o
papel social que lhe incumbe, dada sua situação especial." (*)
Ocorre, então, naturalmente, o exame da questão da liberdade
do índio brasileiro, paralelamente ao da sua propriedade territorial,
como elementos correlativos do mesmo problemaDiz o autorizado historiador patrício, João Francisco Lisboa:
"que a escravidão dos índios é contemporânea ao descobrimento
da América. Sendo o abuso clb força e a opressão do fraco pelo
forte, uma das faces por que mais comumente se revela o mal inerente
a esta pobre natureza humana, maravilha fora que este grande acontecimento da descoberta de um novo mundo se prefizesse, pacífica e naturalmente, sem detrimento dos seus incultos habitadores e sem clesdouro
dos navegantes europeus". (**)
Ao contrário, porém, cfe tal maravilha, o que ocorreu foi a
mais deshumana e feroz perseguição, movida pelos primeiros pó voadores contra o nativo indefeso.
E tais e tantas foram as atrocidades cometidas contra o indígena,
por essa gente que se dizia civilizada e cristã, que o papa Paulo III,
pelo breve de 9 de junho de 1537, confirmado em 1539 pela Bula
de Urbano VIII, que o fez extensivo ao Brasil, considerando que a
opressão e aflição inflingidas pelos colonizadores aos índios, excedia
aos maus tratos dados por aqueles às suas próprias bestas, declarou,
por sua autoridade apostólica, que os índios eram verdadeiros
homens como os demais, e não só capazes da fé cristã, senão propensos
(*) L. Duguit, Droit Constitutionel, § 5.°.
(**) Apontamentos para a História do Maranhão — Ed. 1865 — Vol. II —
pág. 276

a ela, como chegara ao seu conhecimento e, sendo assim, tinham todo
o direito à sua liberdade, da qual não podiam nem deviam ser privados, e tão pouco do domínio dos seus bens, sendo-lhes livre lográlos e folgar com eles, como melhor lhes parecesse, dado mesmo que
ainda não estivessem convertidos. "
Por essa forma, reconhecia a autoridade máxima daquele tempo
o pleno direito que os índios do continente recentemente descoberto tinham às suas vidas e à sua propriedade, direito esse tão
legítimo e respeitável como os que mais o fossem, cm virtude das
leis que regiam a sociedade civilizada.
De nada, porém, valeram essas ponderosas e imperativas prescrições pontifícias, pois a crueldade e a cobiça dos conquistadores sobrelevavam a obediência e acatamento que deviam às ordens do seu
supremo chefe espiritual e que, mesmo na ordem temporal, então
exercia efetiva suserania sobre todos os reis da Catolicidade.
Para o aborígene brasileiro, até então livre e senhor absoluto
das suas terras, data, igualmente, da descoberta do país o regime de
violência e de escravidão, a que, pela superioridade das suas armas
e pela argúcia, não raro inspirada pela má fé e pela felonia, o sujeitou
o branco invasor, acobertado pelo pretexto de colonizar e aproveitar
o território então descoberto e de civilizar o íncola gentío.
Prova-se tal asserção pd<> falo de, já em 1511, a nau "Bretoa",
de regresso a Lisboa, para ali ter conduzido para cima de 30 índios
cativos: embora tal procedimento fosse expressamente proibido pelo
rei.
Essa servidão teve a sanção legal, por parte do governo da metrópole, pela carta regia de 1537, que, expressamente, consagrou a escravização dos índios Cactés, em flagrante desrespeito ao citado Breve
de Paulo 111, promulgado naquele mesmo ano.
"De então por diante, diz Martins Júnior, (*) até os primeiros
anos do século XVII, o espírito das leis pátrias tem a mesma nota
bárbara", e, quanto à estrutura de tal legislação, pode-se considerála como uma série ininterrupta de hesitações e contradições, até a
gestão do marquês de Pombal.
(*) Aputl "Coletânea Indígena — 1929 — pág. 36.
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Esse longo período foi bem definido por J. F. Lisboa quando,
referindo-se aos índios, observou que: "Decretava-se hoje o cativeiro
sem restrições, amanhã a liberdade absoluta, depois um meio termo
entre os dois extremos. Promulgava-se, revogava-se, transigia-se". (*)
Nesse espírito de indecisão e de condescendência com a violência
e a espoliação, sempre, porém, de insegurança para o índio, em seguida
à já citada carta regia de 1537, vieram outros atos governamentais.
O regimento de 1548, dúbio na intenção e contraditório no
fundo, mandava que, em geral, se dessem bons tratos aos índios,
autorizando, ao mesmo tempo, que se guerreassem os que se mostrassem inimigos, cativando e matando, e destruindo-lhes as aldeias e povoações.
Evidencia-se, portanto, o interesse e a conveniência que tinha o
colono em continuar a provocar a inimizade do índio, agora, para
fazê-lo incorrer na sanção legal e, impunemente, em seu proveito,
preá-lo e reduzi-lo à escravidão. Isso, quando lhe aprouvesse dar
uma aparência legal a tal violência e espoliação, porquanto, deficiente
e precária, como era a justiça naquele tempo, tarde ou nunca chegaria ao recesso das selvas, onde se davam esses dramas nefandos.
Verifica-se que assim realmente sucedia, pelo relato do historiador Perdigão Malheiro, de que: os índios continuavam, apesar
das últimas providências, a ser pelos colonos aleivosamente assaltados
e escravizados, como se vê da carta dirigida ao Rei pelo Ouvidor Geral
Pedro Borges, em 7 de fevereiro de 1550, e até, pelos mesmos, provocados a guerras destruidoras, como ainda, em data de 5 de julho
de 1559, o denuncia, formalmente, o padre Nóbrega ao Governador
Tome de Souza". (**)
Em nada foi tal situação modificada pela lei promulgada por
D. Sebastião, em 20 de março de 1570, de teor quase idêntico ao
do citado Regimento de 1548.
Passando a metrópole ao domínio espanhol, a influência da
corte de Madrid não alterou esse estado de coisas e, dentre outros
atos menos importantes, vieram as leis de 22 de agosto de 1587, de
11 de novembro de 1595, as provisões de 26 de julho de 1596 e de
(*) Coletânea Indígena — pág. 36.
(**) A Escravidão no Brasil — Ed. 1866 — pág. 30.
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5 de julho de 1605, o regimento de 7 de março de 1609, a lei de
30 de julho de 1609, a lei de 10 de setembro de 1611, os alvarás
de 15 de março de 1624 e de 8 de junho de 1625, e finalmente, a bula
de Urbano VIII, confirmando a de Paulo III.
Toda essa legislação, vasada nos mesmos moldes da anterioi,
portuguesa, dúbia e contraditória, ora abolindo, ora restaurando e
mantendo a escravidão do índio, em nada beneficiou a este, que, na
realidade, continuou sempre em estado de servidão.
Ao encerrar-se o século XVI encontrava-se o aborígene brasileiro na situação assim definida: "de um lado, almas nobres empenhadas na sua proteção, muitas vezes ajudadas pelo amparo dos
governos, do lado oposto, os especuladores desalmados, engendrando
opressões, às vezes caluniando o indígena, outras invocando os interesses do Reino e sempre, e em todos os casos, burlando a lei (Coletânea indígena — Rio — 1929).
E' bem de ver que, em tal estado de coisas, em que a voz isolada
dos raros protetores do índio era completamente abafada pelo clamor
da imensa turba cios aproveitadores do seu trabalho, e em que ao
mísero indígena não se reconhecia nem sequer o direito à própria
vida, as suas terras, implicitamente, passariam a ser RÉS NULLIUS,
terra de ninguém, de que o colonizador se apropriava à vontade,
reduzido, como se achava, seu primitivo dono à condição de servo
da gleba.
E, assim, espoliado da terra que era sua, prescrito em sua
própria pátria, sem outro direito a não ser o de vergar e morrer sob
a opressão dos aproveitadores • do seu trabalho e da sua terra, sem
efetivo amparo nos simulacros de leis protetoras, que se sucediam
sem nenhuma eficiência, veio essa pobre raça indígena sofrendo todas
as perseguições e martírios, sem que os responsáveis pela sua sorte
se animassem a cltefinir, de maneira peremptória, quais os direitos que
lhe assistiam, até o advento do alvará régio de 1.° de abril de 1860,
que constituiu o primeiro reconhecimento, formal e explícito, por
parte do governo, do direito de propriedade dos índios às terras, de
que eram os mais legítimos senhores e possuidores.
Esse diploma legal, em seu § 4.°, determinava, para execução imediata, que o governador assinaria aos índios, que descessem do sertão, lugares convenientes para neles lavrarem e cultivarem-,
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sem poderem ser mudados desses lugares contra sua vontade, nem
obrigados a pagar foro ou tributo algum dessas terras, ainda que
estivessem em sesrnarias a pessoas particulares, "porque, rezava o
alvará, .nas concessões dessas sesrnarias se reserva sempre o prejuízo
de terceiro c muito mais se entende e quero que se entenda, ser reservado o direito dos índios, primários c naturais senhores delas (o grifo é
nosso).
Essa é a lei básica, na qual se assenta o fundamento do domínio
dos índios sobre as terras por eles possuídas, como suas. desde tempos
imemoriais.
U fato da conquista do seu território, acarretando o esbulho da
sua posse, não alterou, em sua essência, essa relação jurídica existente
entre o índio como possuidor e a terra como coisa possuída.
Porque um povo, mais forte e mais bem aparelhado, apoderouse, pelo seu arbítrio, de um território, em que se achava originuriamente estabelecido um outro povo, mais fraco, de mentalidade mais
atrazacla e desaparelhado para defender-se contra a violência e a
•espolição do que lhe pertencia, vivendo, entretanto, de acordo com
a sua peculiar organização social, condicionada à ecologia da região,
ou seja, às classes de plantas e animais que nela abundavam, não se
conclui em face da razão e da moral, bases da sã política, que este
povo, qualquer que seja o seu estado de civilização, tenha perdido r,
seu direito de propriedade, em favor do invasor alienígena.
No estado atual da nossa1 civilização, admitir como legítimo o
argumento contrário, seria sancionar o djireito da força em detrimento da força do direito; e, implicitamente, justificar a opressão e a
espoliação do fraco pelo forte, pela razão da força, como pretendem
certas ideologias agressivas, contra as quais, na época atual, se levantam as nações concientes dos deveres de justiça e de solidariedade
humana.
Estudando a situação jurídica definida pelo Alvará de 1.° de
abril de 1860, disse o eminente jurista patrício, dr. João Mendes
Júnior:
"O indígena, primariamente estabelecido, tem a scditui positio,
que constitui o fundamento da posse, segundo o conhecido texto do
jurisconsulto PAULO (Dig. tit. de acq. vel. amitt. posses. L. 1),
a que se referem S A V I C N Y . MOLITOR, MAYNZ e outros romanistas;
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mas, o indígena, além desse jus possessíonis, tem o jus possidcndi,
que já lhe é reconhecido e preliminarmente legitimado, desde o
Alvará de l de abril de 1680, como direito conycmio". (*)
Admitindo-se, todavia, que, pelo direito de conquista, naquele
tempo considerado legítimo, toda a propriedade territorial brasileira, de fato pertencesse à coroa portuguesa, verifica-se que o alvará
régio de l cie abril de 1680, não só reconheceu o direito, e, portanto,
o domínio dos índios sobre as suas terras, como a legitimidade da
posse das mesmas, por parte deles.
Houve, portanto, um ato legal, expresso, por parte do governo
português, estabelecendo, de forma clara e incontestável, tanto o
jus possessionis, como o possidcndi do índio brasileiro às terras originàriamente por ele possuídas.
Por força desse ato, ficou o direito adquirido pelo índio ressalvado, para todos os efeitos, em quaisquer outras concessões do referido governo, quer passadas, quer futuras, como, aliás, expressamente,
declarado no texto db citado alvará.
A confirmar essa orientação, veio a Lei de 6 de junho de 1755.
determinando "a observância do Breve de Benedito XIV, de 20 de
dezembro de 1741, assim como de várias leis do Reino, sobre a~ liberdade de pessoa, bens e comércio dos índios do Pará e Maranhão.
Por força dessa Lei, dentre outros dispositivos, foi taxativamente
•Jcíinido e ordenado:
1.°) que os índios eram livres em tudo e por tudo, conforme
a Lei die l de abril de 1680, que se mandou observar;
2.°) que não houvessem mais administrações, nem administradores, sendo facilitado aos índios, como livres que eram, servir
a quem bem quisessem', na forma da Lei de 10 de novembro de
1647;
3.°) que, como tais, ficariam sujeitos às leis, por incorporados nos povos confiados ao governo de El-Rei, e hábeis,
(*) Os Indígenas do Brasil, seus direitos individuais c políticos — São
Paulo — 1912 — págs. S8-S9.
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como os outros súditos, sem distinção nem exceção alguma, para
todas as honras, privilégios e liberdade;
4.°) .que, convindo promover a lavoura e indústria, interessando nisto, reciprocamente, os moradores e os índios, o Governador e Capitão-General do Estado em junta de Ministros
letrados da cidade de Belém, bem como o Governador e Ministros da cidade de S. Luiz do Maranhão, com acordo das respectivas Câmaras, taxassem os salários ou jornais devidos aos
índios, conforme o preço comum do Estado, os quais seriam pagos
por férias no fim de cada semana, em dinheiro, pano, ferramenta
ou outros objetos, como melhor parecesse aos trabalhadores;
5.°) que aos índios ficava restituído o livre uso dos seus
bens, até agora impedido com manifesta violência, observando-se
o § 4.° do Alv. de l de abril de 1680, e, conseqüentemente, se
deveriam erigir em "vilas" as aldeias que tivessem o competente
número de índios, e em "lugares", as mais pequenas, repartindo-se pelos mesmos as terras adjacentes às suas respectivas
aldeias; sustentando-se os índios no domínio e posse das terras
paru si e seus herdeiros, e castigando-se com todo rigor quem os
perturbasse (o grifo é nosso) ;
6.°) que aos mesmos índios seria livre o seu comércio, ainda
no sertão, por convir a eles próprios e aos moradores, cuidando-se, igualmente, da sua instrução civil. (*)
Completava-se, assim, pela confirmação plena do Alvará de
l de abril de 1680, e pela determinação do respeito à organização
social indígena, o reconhecimento, por parte do governo, de todos os
direitos inerentes à personalidade civil do índio, inclusive a determinação taxativa de ser o mesmo sustentado no domínio e posse das
terras, para si e seus herdeiros.
Plelo alvará de 8 de maio de 1758, tornou-se extensiva a todos
os índios do Brasil essa legislação, primitivamente aplicável aos
índíios do Pará e Maranhão.
Nesse mesmo ano, publicou-se uma carta regia, declarando que,
cm suas relações civis, podiam os índios gerir suas fazendas como
melhor entendessem'.
(*) Apud. João F. Lisboa — OP. CIT.

Na prática, entretanto, essas leis, assim precisas e imperativas,
não lograram melhor fortuna que as antecedentes, continuando na
legislação posterior as mesmas dubieclades e contradições, determinadas pelas injunções da política frouxa e acomodatícia da metrópole,
à qual faltava a necessária enfibratura para enfrentar a grita enfurecida dos colonos, acostumados a se locupletarem à custa do trabalho e da propriedade indígena.
Essa situação motivou a intervenção enérgica do papa Benedito XIV, pela Bula de 20 de dezembro cie 1741, dirigida aos
bispos do Brasil e demais domínios portugueses na América e nas
índias Ocidentais.
Nessa ordenação apostólica, o sumo pontífice ordenava aos citados bispos que prestassem assistência e proteção aos índios e, mediante editais, proibissem, sob pena de excomunhão latae sententia,
que qualquer pessoa, sem distinção nenhuma, se atrevesse a continuar
a escravizar índios, vendê-los, comprá-los, dá-los, separá-los das suas
mulheres e filhos, despojando-os das suas fazendas e bens; levando-os para outras terras, e, de qualquer modo, privando-os da sua
überdadSe e retendo-os em escravidão. Tal proibição, sob as mesmas
penas, era extensiva a quem, sob qualquer pretexto, aconselhasse,
auxiliasse ou favorecesse tais práticas, ou pregasse ou ensinasse que
as mesmas eram lícitas.
Sem melhor resultado, foi expedida, em 1798, nova carta regia,
reiterando as disposições liberais das citadas leis e abolindo o diretório dos índios, que tão lastimáveis resultados tinha dado na prática.
Contra os índios continuaram, insoíreadbs, os abusos e as violências, mas o espírito dessa legislação, pela. justiça dos seus postulados, embora sem a necessária eficiência, perdurou ainda por muito
tempo.
Prova disso ocorreu, quando D. João VI, num movimento retrógrado, sem motivo que o exculpasse, pelas cartas regias de 1808, em
flagrante contradição com inócuas recomendações de benignidade, restabeleceu, positivamente, o condenado regime de opressão e perseguição aos índios, pois, então, "tais experiências nem foram bem aceitas
nem vingaVam contra o princípio de liberdade já radicado". (*)
(*) J. F. Lisboa — Op. cit.
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Tais eram, porém, a mentalidade e os costumes dominantes na
época, que, apesar da influência benéfica da legislação anterior, a que
alude o historiador citado, em 1823, ainda continuava a escravização
de índios. Estava na concicncia de todos a imoralidade e a injustiça
de tão nefanda prática, mas a opinião pública brasileira não se achava
suficientemente estruturada, para fazer valer o seu protesto contra
tal servidão, que afetava o próprio cerne da futura nacionalidade.
Somente pela lei de 27 de outubro de 1831, passado mais de
século e meio da promulgação do Alvará, de l de abril de 1680, pela
tardia revogação das malfadadas cartas regias de 1808, foi abolida
a escravidão dos índios, que passaram, então, a ser considerados como
órfãos, aplicando-se-lhes as cautelas protetoras constantes da Ordenação do livro primeiro, título oitenta e oito.

SINOPSE DO PERÍODO DAS SESMARIAS
Pela exposição feita, tanto em relação à situação do colono, como
à do índio brasileiro, em face do direito de propriedade territorial,
nesse regime inicial das sesmarias, chega-se às seguintes conclusões:
1.°) -- Quando os primeiros colonos portugueses aportaram
à terra brasílica, nela encontraram já estabelecidas diversas
tribos indígenas, que, se não eram civilizadas, também não se
achavam em estado de completa barbárie, pois tinham uma
organização social conforme a sua mentalidade primitiva e adequada ao meio em que viviam, auferindo, todas elas, os proventos
oriundos da terra, ou fosse pela caça, pela pesca, pelos frutos
silvestres, ou mesmo, por uma rudimentar agricultura, a que já
se dedicavam algumas dessas tribos.
2.°) — Como conseqüência, pelo fato da scdum positio
tinham esses aborígenes adquirido sobre a terra, além do jus
possvssionis, o jus possidendi, elementos integrantes do seu direito
congênito ao solo, pela posse originária do mesmo.
3") - - O fato da conquista do seu território pelo colonizador alienígena, não o despojou desse direito, essencialmente
incorporado ao seu patrimônio, considerado este segundo o seu
conceito clássico.

4.°) -- Esse direito, aliás, sempre foi afirmado e reconhecido
pelos governos, como, expressamente declarado no Alvará de
] de abril de 1680, e amplamente confirmado pela Lei de 6 de
junho cie 1755 e legislação subseqüente.
5.°) - - As sesmarias sempre foram concedidas aos colonos,
com reserva do prejuízo de terceiro, pelo que, nos termos expressos do citado alvará dfe l de abril de 1680, simultaneamente
com a concessão das sesmarias, instituiu-se a ressalva do direito
anterior, do índio, aos territórios de caça e pesca, de colheita de
frutos silvestres, ou onde se achassem estabelecidas as suas
aldeias e culturas, e que, por acaso, fossem abrangidos pelos limites
das sesmarias.
6.°) -- O fato do concessionário desta, pela astúcia ou pela
força, fazer com que o índio abandonasse esses territórios, de
que tirava os meios para a sua subsistência, assim constituídos
em sen patrimônio, não justificava a aquisição de nenhum direito
do sesmeiro sobre esses territórios, de que os índios, seus
legítimos donos, se viam privados pela força espoliativa, que, em
parte alguma do mundo, foi capaz de gerar direito.
7.°) — Reduzido o índio à escravidão, achava-se ele, por motivo absolutamente superior à sua vontade, inhibido de exercer o
direito de propriedade dos seus bens, inclusive a terra, embora
tal direito subsistisse, declarado, reconhecido e confirmado por
leis, com a mesma força operante cm relação a todos os súditos
da Coroa.
8°) - - Por nenhum princípio poder-se-ia considerar como
decaído desse direito quem, como o índio, embora apoiado pela
lei, não podia exercê-lo, por motivo de achar-se sob completa
coação, tanto em relação à sua, pessoa como aos seus bens.
9.°) - - E que não se deu tal decaimento, provam-no, abundantemente, os dispositivos legais expedidos pelos governos, em
todos os tempos, mandando que se respeitasse tal direito, e que
o índio, quando espoliado, fosse, nele, devidamente reintegrado.
10.°) — O regime das sesmarias, até 1695, foi o do usofrato, conservando a Coroa o domínio direto dessas terras; não
sendo, portanto, os seus detentores, donos das mesmas.
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A partir da Real Ordem de 27 de dezembro de 1695, é que, pela
imposição de foros e taxas a essa sesmarias, instituiu-se, implicitamente, a apropriação legal do respectivo domínio direto, por parte dos

Neste sentido, diz Cirne Lima: "Apoderar-se de terras devolur.as
e cultivá-las, tornou-se coisa corrente entre os nossos colonizadores e
tais proporções essa prática atingiu, que poude, com o correr dos anos,
vir a ser considerada como modo legitimo de aquisição de domínio,
paralelamente, a princípio, e, após, em substituição ao nosso tão desvirtuado regime das sesmarias; então a posse passou a campear
livremente, ampliando-se, de zona em zona, à proporção que a civilização dilatava a sua expansão geográfica.
"Era a ocupação, tomando o lugar das concessões do poder público, e era, igualmente o triunfo do colono humilde, do rústico desamparado, sobre o senhor de engenhos e fazendas, o latifundário sob o
favor da metrópole.
A sesmaria é o latifúndio inacessível ao lavrador sem recursos.
"A posse é, pelo contrário -- ao menos nos seus primórdios —
a pequena propriedade, criada pela necessidade, na ausência de providência administrativa sobre a sorte do colono livre, e vitoriosamente
firmada pela ocupação". (*)
E que tal ocupação possessória, traduzindo um fato consumado e
irreprimível, como, aliás, não poderia deixar de sê-lo, visto que força
alguma poderia evitar que o colono, desamparado do favor governamental, procurasse por seus próprios meios, estabelecer-se num
trato de terra desocupado, para dele tirar os meios da sua subsistência, mesmo antes da extinção legal das sesmarias, já tivesse originado,
ao menos, uma presunção dle direito, em favor do possuidor, prova-o
a Lei de 18 de agosto de 1769, denominada da "Boa-Razão" e destinada a disciplinar esse costume de adquirir terra^s ..devolutas pela
ocupação, mediante os seguintes requisitos: de ser conforme as boas
razões, que constituíam o espírito das leis; de não ser a elas contrário
em coisa alguma; e de ser tão antigo que excedesse de cem anos.
O reconhecimento expresso desse direito, porém, firmou-se
pela Provisão de 14 de março de 1822, que dispôs: que se procedesse
nas medições e demarcações das sesmarias, sem prejudicar quaisquer
possuidores que tivessem efetivas culturas no terreno, porquanto, eles
deviam ser cotiscrvctdos nas sitas posses, bastando para título as reais
ordens, para que as mesmas posses prevalecessem nas sesmarias posteriormente concedidas (as passagens grifadas são nossas).

respectivos concessionários. ;
A Lei de 6 de junho de 1755, que confirmou em todos os seus
íêrmos, ampliando-o, o Alvará de l de abril de 1680, veio, entretanto,
corroborar aquele dispositivo do citado Alvará, que considerava
expressamente, reservado nas sesmarias, o direito dos índios, às terras
pelas mesmas compreendidas, como primários -..e naturais senhore$
delas •
Pelo fato, portanto, de passarem os sesmeiros a adquirir o
domínio direto das terras das sesmarias, não houve solução de continuidade na vigência do direito dos índios às porções do seu domínio,
nelas compreendidas, visto manter-se integral a reserva desse seu
direito.
E nessa situação jurídica, de dono dessas glebas, passou o índio
à segunda fase da história da propriedade territorial no Brasil: a das
posses.
II -- REGIME DAS POSSES
Como foi exposto, no regime das sesmarias, que terminou por
fôrç.a cia Resolução de 17 de julho de 1822, ainda no período colonial
do Brasil, as terras já se achavam quase todas repartidas e poucas
havia a distribuir, havendo açambarcadores que se tinham apossado
até de 20 léguas de terreno.
Em conseqüência desse estado de coisas, era grande o número
de famílias pobres, verdadeiros proletários da gleba, perambulando
de lugar em lugar, sem possibilidade de se fixarem cm localidade que
oferecesse certa vantagem, de vez que, por toda a parte, encontravam
a repulsa dos latifundiários.
Nessas condições, o recurso era ocuparem algum trato de terra
menos produtivo ou mais difícil de amanhar, e por isso deixado
devoluto, ou então, internarem-se pelo sertão a dentro, à procura
de terras brutas, que, essas não incitavam a cobiça dos abastados.
E assim, pelo único fato da ocupação, se foi estabelecendo na
Colônia o sistema das posses, aliás, de instituição antiquíssima entre
os povos europeus, pois, tem os seus fundamentos no Direito Romano.

(*) R. Cirne Lima — Op. cit.
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Confirmava-se, portanto, tão somente pelo fato da existência
de cultura efetiva, a posse da terra ocupada, em favor do posseiro,
tonsagrando-se. assim, a legitimidade desse costume, geralmente
admitido como capaz de gerar o domínio.
Extinto o regime das sesmarias pela citada Resolução de 17 de
julho de 1822, ficaram prevalecendo, para a aquisição da propriedade territorial, os dispositivos legais já conhecidos, referentes às
posses, que então se instituíram em regime jurídico, que, nessas condições, perdurou até o advento da Lei n. 601, de 18 de setembro de
1850 (Lei das Terras).
Definindo esse período, com a costumada precisão, assim se expressa Ruy C. Lima: "A humilde posse com cultura efetiva cedo,
entretanto, se impregnou do espírito laltifundário, que a legislação das
sesmarias difundira e fomentara.
"Depois de 1822, sobretudo, data da abolição das sesmarias, as
posses passam a abranger fazendas inteiras e léguas a fio.
"Se as sesmarias formavam verdadeiros latifúndios, mais extensas,
porém, •— no dizer de Ribas — ainda eram as posses, cujas divisas os
posseiros marcavam a olho nas vertentes, ou onde bem lhes aprazia.
"A tendência para a grande propriedade estava já definitivamente
arraigada na psicologia da nossa gente" . . . Extinto o regime das sesmarias, a posse começa a servir-lhe
de veículo... "
"As compras e vendas dessas posses, manifestamente irregulares,
não obstante, rapidamente se multiplicavam".
Nos termos, porém, da citada Provisão de 14 de março de 1822,
esse regime de posses teve o seu fundamento jurídico, e, com observância ou não, dos requisitos nessa Provisão consignados, as extensões
territoriais, assim apropriadas e alienadas por todas as formas, cada
vez se tornavam mais dilatadas, até que, no intuito de regularizar esse
desordenado estado de coisas, veio a Lei n. 601, de 18 de setembro
de 1850 estabelecer um novo regime, que, em sua essência, não passava do prolongamento, sob certas restrições e requisitos legais, dos
regimes que a precederam, das sesmarias e das posses.
(*) Op. cit.

Em relação ao índio, já então considerado órfão e sob tutela da
Lei, esse regime das posses não foi mais favorável do que o fora o
das sesmarias.
Embora, na sua condição de tutelado do Estado, não pudesse
ser o índio despojado da sua terra, por inalienável em virtude da
Lei, e lhe devesse ser prestada a necessária assistência pela autoridade
competente, quando tal sucedesse, continuou ele a ser espoliado, agora
pelos possíéíros, que sem o menor escrúpulo, foram incluindo, nos
respectivos registros, terras de propriedade indígena, apossando-se
das mesmas e alienando-as a seu bel-prazer, sem encontrar qualquer
embaraço, por parte das autoridades, às quais competia a defesa e a
proteção cila, propriedade territorial indígena.
Não deixa, não obstante, de ser verdade, que na boa intenção de
regularizar a situação do índio, em face desse desmedido avanço dos
posseiros sobre todas as terras ao seu alcance, tenha vindo o decreto
imperial n. 426, de 24 de julho de 1845, regulamentando as missões
de catequese e civilização dos índios.
Esse regulamento valeu como uma tentativa bem intencionada
do governo para pôr cobro aos abusos e violações da liberdade e da
propriedade do índio, que, então, continuavam a campear por toda
i parte, já que, na realidade, as justiças da terra não se tinham dado
conta de que, de fato, lhes incumbia zelar pelo índio, com as mesmas
cautelas estabelecidas pela lei para os demais órfãos.
Assim é que, por força do citado Regulamento de 1845, procurava-se reunir em aldeias os grupos indígenas que, sem garantia na
lei nem ninguém que os assistisse, vagavam, ao léo, pelas terras já
apropriadas pelos sesmeiros ou pelos posseiros, gananciosos e sem
escrúpulos.
Supunha o legislador que, para acudí-los e protegê-los, bastaria
tigrupar esses índios nas aldeias, onde passariam a viver sob a orientação, a vigilância e os cuidados dos diretores e missionários, para que,
de fato, pudessem gozar das vantagens, que o regime da ordem e do
respeito às suas pessoais, às suas famílias e à sua propriedade, instituido pelo citado Regulamento, diestinavam-se a lhes proporcionar.
As medidas estabelecidas para esse fim, dado o espírito do
tempo, não poderiam ser melhores, conforme examinaremos em
rápida revista.
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Em relação às garantias da propriedade territorial do índio,
tia da competência cio Diretor Geral em cada Província:
—• Indagar os recursos que ofereciam as aldeias existentes
para a lavoura e comércio, os lugares em que estavam colocadas
as aldeias e informar ao Governo Imperial sobre a conveniência
de sua conservação, ou remoção, ou reunião de duas, ou mais,
em uma só.
- Precaver que nas remoções não fossem violados os
índios que quisessem ficar nas mesmas terras, quando tivessem
bom comportamento, e apresentassem um modo de vida industrial, principalmente de agricultura. Neste último caso e enquanto
bem se comportassem, lhes seria mantido e às suas viuvas o usufruto do terreno, que estivessem na posse de cultivar- Indicar ao Governo Imperial o destino que se devia dar
às aldeias, que tivessem sido abandonadas pelos índios, ou que
o fossem, em virtude da disposição precedente. O proveito que
se tirasse da aplicação dessas terras seria empregado em benefício
dos índios da Província.
- Indagar o modo por que grangeavam os índios as terras
que lhes tinham sido dadas; se estavam ocupadas por outrem e
com que título.
- Propor ao presidente da Província a demarcação que
deviam ter os distritos das aldeias, e fazer demarcar as terras,
que, na forma deste Regulamento, fossem dadas aos índios.
— Examinar quais as aldeias que precisavam de ser animadas
com plantações em comum e determinar a porção de terras que
devia ficar reservada para essas plantações, assim como a porção
das que podiam ser arrendadas, quando, atenta ainda a pequena
população, não pudessem os índios aproveitá-las todas.
- Arrendar, por três anos, as terras que para isso fossem
destinadas, procedendo às mais miúdas investigações sobre o
bom comportamento dos que as pretendessem e sobre as posses
que tivessem, não se compreendendo nesses arrendamentos a faculdade de derrubai-' matos, para o que seria necessário o consenso
do Presidente, que seria expresso no contrato, com declaíração
dos lugares onde os pudessem derrubar.
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- Examinar quais as aldeias, onde, pelo seu adiantamento,
se pudessem aforar terras para casas de habitação; informar ao
Governo Imperial com o quantitativo do foro, e aforá-las
segundo as Instruções que recebessem, não sendo permitidos
aforamentos para cultura.
- Informar ao Governo Imperial acerca daqueles índios,
que, por seu bom comportamento e desenvolvimento industrial,
merecessem se lhes concedessem terras separadas das da aldeia,
para suas grangearias particulares. Estes índios não adquiriam
propriedade dessas terras senão depois de 12 anos, não interrompidos, de boa cultura, o que se mencionaria com especialidade nos
relatórios anuais, e no fim deles, poderiam eles obter Carta de
Sesmaria. Se, por morte do concessionário, não se achassem
completos os doze anos, sua viuva e, na suai falta, seus filhos,
poderiam alcançar a scsmaría, se, além do bom comportamento
e continuação de boa cultura, aquela preenchesse o tempo que
faltasse e estes a grangeassem pelo duplo deste tempo, contanto
que este nem passasse de oito anos e nem fosse menos de quinze
o das diversas posses, (art. 1.'° §§ 2.ü, 3.°, 4.°, 5°, 11.°,
12°., 13.°, 14.° c 15.° do Regt. citado).
Em relação ao direito dos índios aos proventos provenientes
do seu trabalho e das rendas do seu patrimônio, eram conferidas
ao citado Diretor Geral mais as seguintes atribuições:
Exercer toda a vigilância pairai que não fossem1 os
índios constrangidos a servir a particulares, e inquirir se eram
pagos de seus jornais, quando chamados para o serviço da aldeia
ou qualquer serviço público, e, em geral, que fossem religiosamente cumpridos, cie ambas as partes, os contratos que com eles
se fizessem.
- Fiscalizar as rendas das aldeias, quaisquer que fossem a i
suas fontes, e exercer vigilante inspeção sobre as produções das
lavouras, pescas e extrações de drogas e de outro qualquer ramo
de indústria e, em geral, sobre todos os objetos destinados para o
uso e consumo das aldeias.
- Aplicar os dinheiros e outros quaisquer objetos, segundo as
necessidades das aldeias e na conformidade das ordens do Go-
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vêrno imperial^ dando uma conta circunstanciada, todos os anos
e todas as vezes que uma urgente necessidade o obrigasse a
fazer alguma despesa extraordinária, da aplicação que houvesse
resoluto.
- Servir de procurador dos índios, requerendo ou nomeando
procurador para requerer em nome dos mesmos perante as
Justiças e mais Autoridades, (art. 1." §§ 28.» 30.°. 31.° c 32."
do Regt • c i t . ) .

Como melhor comentário ao espírito desse regulamento, para
aqui trasladamos o conceito expresso pelos autores do "memorial",
que prefaciou o projeto apresentado em abril de 1911, para definição da situação jurídica dos índios e que, mais tarde, deu origem
ao decreto n. 5.484, de 27 de junho de 1928, regulando a situaçãodos índios nascidos no território nacional.
Disseram aqueles ilustres relatores do citado projeto, em relação
ao regulamento de 1845 :

Além dessas atribuições cometidas ao Diretor Geral, que superintendia a gestão de todas as aldeias da Província, competia, especialmente, ao Diretor de cada aldeia:

"Considerada embora a parte má do regulamento, que erar
sobretudo, a fiscalização e aplicação dos dinheiros dos índios, é
de crer que o seu autor tivesse ficado tranqüilo acerca das garantias que a esses infelizes outorgava o seu trabalho. Mas tanto
é certo que as leis pojjco valem, se, contra elas se levanta a má fé,
ou se são pela incapacidade servidas, que, em vez do patrocíniotão claramente estipulado, tiveram os índios, pelo regulamento'
de 1845, na frase do dr. Inglez de Souza, a redução civil,
desastre que serve, ainda agora, para atentar quanto é necessário que às boas leis se associem, pela criteriosa escolha do
pessoal respectivo, executores hábeis e leais e não meros candidatos a empregos.

- Designar as terras, que deviam ficar rcservaírías para
as plantações em comum, depois de determinada a porção para
isso designada pelo Diretor Geral; assim como as que devessem
ficar para as plantações particulares dos índios e as que pudessem ser arrendadas na forma regulamentar.
- Procurar que fossem demarcadas as terras dadas aos índios e proceder à demarcação das porções das mesmas, que, em
virtude do citado Regulamento, tivessem de ser demarcadas
dentro dos seus limites.
- Servir de Procurador dos índios, podendo nomear quem
fizesse as suas vezes para requerer perante as Justiças e outras
Autoridades (Art. 2.° §§ 2.°, 14.° e 16.° do Reg. cit.).
Após 345 anos da descoberta do Brasil, em que os índios
viveram em estado dte constante intranqüilidade, quando não
escorraçados, perseguidos, escravizados e chacinados, como era de uso
corrente, e isso em virtude de leis, a seu respeito indisfarçavelmente
tendenciosas, dúbias, inoperantes, se não declaradamente hostis, pela
primeira vez na história da nação, aparecia uma lei, procurando corporificar, de modo positivo e inequívoco, as boas intenções governamentais, em favor dos mais genuínos brasileiros que, incontestavelmente o eram, não só pela origem, como pela declaração expressa do
texto constitucional de 1822, considerando como tais todos os que
tivessem nascido no território nacional.
Infelizmente, porém, vinha, esse regulamento fundamentalmente
inquinado do vício dos "diretórios", que, na época colonial, tão lastimáveis resultados tinham produzido.

"Como quer que seja, o regulamenjto que acabamos de
' analisar (o de 1845) foi a última legislação monárquica queprocurou abranger o conjunto do problema indígena. De então
para cá c até a recente lei republicana (refere-se ap decreto
n- 8.072, de 20-6-910), não houve mais do que disposições
parciais; ou simples confirmações de regimes anteriormente1
estabelecidos".
Antes de encerrar este ligeiro esboço sobre as posses territoriais
no Brasil, devemos consignar o nobre esforço do Patriarca da Independência, José Bonifácio de Andrada e Silva, em prol do indígena
brasileiro.
Ao espírito prescrutador do eminente estadista não passara despercebida a importância que tinha, para a formação da nacionalidade
brasileira, a solução da questão indígena, tão bem definida como
"abrazadora" por J. P. Lisboa, problema cruciante, que a colônia
legara ao Império e que este, infelizmente, não prestando a atenção-
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que devia às ponderosas razões expostas pelo seu fundador, também
passou, sem melhor solução, ao regime republicano.
Da representação apresentada por José Bonifácio à Assembléia
Constituinte, reunida em 1823, em primeiro lugar constava a seguinte
proposição, como um dos meios que a experiência e a razão indicavam para a pronta e sucessiva civilização dos índios:
"JUSTIÇA, não esbulhando mais os índios, pela força, das
terras que ainda lhes restam, e de que são legítimos senhores, pois
Deus lh'as deu. mas, antes, comprando-lh'as, como praticaram e ainda
praticam os Estados Unidos dia América."
A mencionada Assembléia, em sessão de 18 de junho daquele
ano (1823), aprovou o parecer favorável à exposição apresentada pelo
mais ilustre e autorizado representante da Nação, em prol da proteção e civilização dos indígenas, mas não foi consubstanciado em
dispositivo constitucional aquele princípio fundamental da integração
•do indígena na comunidade brasileira.

SINOPSE DO REGIME DAS POSSES
Do ligeiro estudo a que procedemos desse período da história
.territorial brasileira, que vai de 1822 até 1850, em relação ao colono,
concessionário de sesmarias, e ao lavrador, instituidor, ad libitiim, de
posses, resultam as seguintes conclusões:
1.° — O Regime das posses não passou de um prolongamento
cio das sesmarias que o antecedeu, sem que a respectiva legislalação formasse um critério definitivo para a questão da apropriação do solo brasileiro em bases jurídicas; tendo o governo
monárquico continuado na mesma indecisão, quanto à maneira
de regularizar a desordenada situação, que lhe adviera da Colônia, em matéria de ocupação territorial.
2." - - Km face dessa situação de fato, em que as enormes
extensões das sesmarias se achavam, praticamente, apropriadas
pelos seus concessionários, sem que, na grande maioria dos casos,
tivessem sido cumpridas as exigências e observados os requisitos,
mesmo essenciais, prescritos pelas leis reguladoras da espécie, e
por toda a parte, não menores tratos de terras, sumariamente
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ocupados pelos posseiros, sem a menor indagação da legalidade
de tal prática, valeu-se o legislador dos últimos tempos do regime
colonial, do único recurso que se lhe afigurou adequado à emergência e, pela Provisão de. 14 de março de 1822, confirmou as
sesmarias já concedidas, renovando-lhes a obrigação de medição
e demarcação das respectivas áreas e prorrogando, sine-die, o
implemento dessa obrigação, que, na prática, importava em consentir no prolongamento da confusão reinante, e reconheceu, de plano,
a legitimidade das posses estabelecidas, quaisquer que elas fossem,
contanto que os seus possuidores tivessem cultura efetiva no terreno das mesmas, bastando-lhes para título as reais ordens.
3.° - E' bem de ver que nesse tumnltuário avanço ao solo
nacional, quer a, título de sesmaria, quer sem título nenhum,
pelo fato consumado da posse, os territórios dos índios, ou fossem
|de caça e pesca, ou ocupados pela sua agricultura, ou dás suas
aldeias e moradas, constituíram a mais fácil presa, tanto ao
sesmfiro como ao posseiro; pois, o desvalido indígena, de órfão
só tinha o titulo e não as prerrogativas da lei, e os seus tutores,
sem outro interesse que o da justiça à moda do tempo, por certo
entendiam que a lei, de preferência, deveria favorecer o colono,
que estabelecia engenhos e lavouras, a proteger o índio, atrasado
e improdutivo, e, daí, a criminosa, displicência com que abandonaram os seus tutelados à própria sorte.
4.° — No intuito de remediar tão lastimável estado de coisas,
veio o decreto n. 426, de 1845, regulamentar as missões de catequese e civilização dos índios.
Como medida primordial, procurou-se levar, direta e efetivamente, ao índio a assistência da lei e a proteção do governo, que
;iU': então somente existira nos textos das leis, alvarás e regula- '
mentos.
Para isso, subordinada a um diretor provincial, instituiu-se
uma diretoria em cada aldeia, com prescrições taxativas no sentido
de serem reunidos os índios nesses núcleos de população indígena,
para que, assim, sob as vistas dos funcionários do governo, para
isso estipendiados e galardoados com postos e honras militares,
pudessem gozar, efetivamente, das garantias que lhes facultava a lei, para o livre exercício da sua atividade e do seu
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direito de propriedade às suas terras, cujos produtos, rendas e
foros seriam aplicados em seu proveito, como rendimento do
que era seu.
Para que tais medidas, porém, surtissem o desejado efeito,,
era condição essencial que os seus executores, além de capazes
para tão delicado mister, fossem- sinceramente amigos dos.
índios e se compenetrassem da verdadeira missão cívica que lhes
era confiada, e não meros ocupantes de empregos públicos, ou
vaidosos pretendentes a honrarias, ou, ainda pior, inescrupulosos
aproveitadores do trabalho e dos proventos do índio, à sombra
da lei.
E, infelizmente, foi o que sucedeu, pois, com o correr do
tempo, transformaram-se as missões de catequese e civilização
dos índios, que chegaram a ser estabelecidas, em outras tantas
Reduções Civis, na definição exata do dr. Inglez de Souza.
5.° -— Nada disso, entretanto, alterou o direito de domínio e
posse dos índios às suas terras, não importando que, neste regime
das posses, como no antecedente das sesmarias, tivessem sido invadidas e ocupadas terras de índios; uma vez que, os seus bens,
inclusive a terra, eram, como sempre foram e continuam a ser,
inalienáveis, em virtude de terem sido ditos índios considerados
pela Lei como órfãos e, posteriormente, como tutelados e assistidos do poder público, e, portanto, dessas terras, ninguém, sob
nenhum pretexto, por nenhum título e por força alguma, poderia
legitimamente apropriar-se.
6.° — Como conseqüência necessária, decorre:
que, irrito e nulo, de pleno direito, é o ato pelo qual tenha passado, em qualquer tempo, à propriedade de outrem qualquer
trato de terra, que, por ato legal, desde o regime das sesmarias,
tenha sido concedido, doado ou reservado ao índio.
Assentado este princípio incontestável de direito, passamos, em
seguida, a estudar o regime da "Lei das Terras".

III — REGIME DA "LEI DAS TERRAS"
A Provisão de 14 de marco dfe 1822 foi expedida no intuito de
regularizar o fato já consumado, das posses encravadas nos territórios das sesmarias, sem outra exigência que a de se acharem os res-
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pectivos terrenos em estado de cultura efetiva, de vez que as obrigações estipulada^ pelo Alvará de 5 de outubro de 1795 não tinham
surtido efeito, inobservaclas como se achavam na práticaQuanto às gemais posses, que, a esse tempo, já não eram poucas
nem pequenas, estabelecidas em terras então consideradas devolutas,
por não terem sido concedidas a particulares em sesmarias, a lei conservou-se completamente omissa.
Em virtude dessa lei, a aquisição de terras devolutas, pela posse
com cultura efetiva, tornou-se verdadeiro costume jurídico, com foros
de direito, no nosso direito positivo (Cirne Lima, op. cit.).
Nessa situação que, aliás, não convinha permanecesse indefinidamente, foi promulgada a Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850,
conhecida como "Lei das Terras", dispondo sobre as terras devolutas
do Império e acerca das possuídas por títulos de sesmaria sem
preenchimento das condições legais, bem como, simplesmente, a título
de posse mansa e pacífica, e determinando que, medidas e demarcadas
as primeiras, fossem elas cedidas a título oneroso, assim para empresas particulares, como para o estabelecimento de colônias de nacionais e' de estrangeiros, e autorizando o governo a promover a colonização estrangeira.
Verifica-se que, dados os antecedentes já conhecidos, ao governo
não era possível proceder de outra maneira, senão prescrevendo normas
capazes de definir e regular a situação da propriedade territorial
brasileira, sob o tríplice aspecto de: terras possuídas, terras devolutas
e terras reservadas, e acrescendo, como acessórios complementares, as
disposições referentes ao estabelecimento da colonização nacional e
estrangeira.
Das medidas estabelecidas por essa Lei para pôr cobro ao desordenado estado de coisas reinante, que já muito tinha durado, e ameaçava, pelo seu prolongamento, tornar impraticável qualquer tentativa
de regularização, um dispositivo se destacava, pela importância do
seu alcance: era o que proibia, a partir da data da citada Lei, a aquisição de terras devolutas por outro título, que não fosse o de compra.
Esse dispositivo legal vinha encerrar, definitivamente, os regimes
anteriores, das sesmarias ou doações e das posses, geradores da confusão reinante, pelos abusos que facultavam, como verificámos pelo
ligeiro estudo que dos mesmos fizemos.
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Para melhor coordenação desta exposição, estudaremos, em
conjunto, a citada Lei n. 601, de 18 de setembro de ISSO/e o seu
Regulamento, baixado com o decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de
1854, visto constituir este parte integrante da aludida Lei, como seu:
complemento necessário, ambos relacionados à divisão acima estabelecida de -- terras possuídas, devolutas e reservadas.
Terras possuídas — Como terras possuídas, duma maneira genérica,, foram consideradas as que tinham passado ao domínio privado,
pelas sesmarias ou pbr qualquer outra concessão do governo, ou pela
apropriação decorrente das posses.
Em relação às sesmarias ou outras concessões do governo, a
citada Lei das Terras determinou a revalidação daquelas que se
achassem cultivadas ou com princípios de cultura e morada habitual
do respectivo scsmeiro ou concessionário, ou de seus representantes,,
embora não tivesse sido cumprida qualquer das outras condições, com
que foram concedidas, devendo ser respeitados os limites de tais concessões, no ato da respectiva medição; não se considerando, porém,
como princípio de .cultura os simples roçados, derrubadas ou queima
de matas ou campos, levantamento de ranchos e outros atos de natureza semelhante, disposição esta também extensiva à legitimação das,
posses.(arts. 4.°, 5.°, 6.° e 9.° da Lei cit.).
Poderia parecer que o legislador devesse ter revigorado, como'
condição preliminar para tal revalidação, a exigência da medição e
confirmação da sesmaria ou concessão, estabelecidas pelo já referido
Aviso de 25 de janeiro de 1809 e, anteriormente, pela consolidação
das disposições referentes ao assunto, constante do Alvará de S de
outubro de 1795, este, aliás, desatendido desde a sua origem.
Explica-se, entretanto, que a Lei de 1850, para admiti-las à
revalidação, tenha dispensado tais exigências, atendendo-se aos
motivos até eritão alegados para justificar essas faltas, a saber: "a
falta de geômetras, que pudessem proceder a medições seguras, por
processos trigonométricos e astronômicos capa/es de garantir a
estabilidade de tais medições"; e, quanto à confirmação das cartas
de sesmarias ou das concessões, pelo inconveniente da excessiva centralização administrativa, já naquele tempo tida como embaraçosa,
protelatória e ineficiente.

O Regulamento de 1854, em seu art- 22, declarava, portanto,
garantido em seu domínio todo o possuidor de terras, qualquer que
fosse a sua extensão, quer concedida^ por sesmaria, quer adquiridas
por posse dos seus antecessores, embora não medidas ou não confirmadas nem cultivadas, contanto que tivesse título legítimo da aquisição do seu domínio.
O título legítimo, a que se referia este artigo, em relação à
sesmaria, era a respectiva carta e, em relação às posses era um
documento passado pelas repartições provinciais competentes, pagos
os direitos de chancelaria, estabelecidos na respectiva tabela.
Nos arts. 25 e 26 do Regulamento de 1854, definia-se como
título legítimo todo aquele que, segundo o direito, era apto para
transferir o domínio, e especificava-se que os escritos particulares de
compra e venda ou doação, quando legalmente podiam transferir o
domínio dos bens de raiz, eram considerados legítimos, se o pagamento do respectivo imposto (siza) tivesse sido feito antes da publicação do Regulamento; e, se esse pagamento tivesse sido feito depois
dessa data, então estavam sujeitos à legitimação, se as terras transferidas tivessem sido adquiridas por posse e quem as transferisse fosse
d seu primeiro ocupante.
Ocorre notar que, pela Lei e Regulamento em apreço, as posses
legítimas distinguiam-se das dependentes de legitimação; e, bem
assim, as sesmarias válidas, das sujeitas à revalidação. Os possuidores de posses legítimas podiam usufruir e alienar as suas terras, independentemente de legitimá-las, ex*vi do art. 23 do Reg. n. 1.318
de 1854.
Ficavam sujeitas à revalidação as sesmarias ou outras, concessões
do Governo Geral ou Provincial, que, estando ainda em poder dos
primeiros sesmeiros ou concessionários, se achassem cultivadas ou
com princípio de cultura e morada habitual do respectivo sesmeiro
nu concessionários, ou do seu representante, e que não tivessem
sido medidas e demarcadas (art. 27 do Reg.).
Determinava o art. 28 do Regulamento que, logo após a sua
publicação, os Presidentes das Províncias exigiriam dos juizes de
direito, municipais e de Paz e das autoridades policiais informações
circunstanciadas sobre a existência, nos territórios das respectivas
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jurisdições, de sesmarias e posses sujeitas a revalidação e legitimação,
na forma do citado Regulamento.
Uma vez obtidas essas informações, os ditos Presidentes nomeariam para cada município, em que houvesse sesmarias ou concessões
a'revalidar, ou posses a legitimar, um Juiz Comissário de medições.
Feita esta nomeação, o Presidente marcaria os prazos para tais revalidações ou legitimações, prazos esses variáveis, segundo as condições
<le cada município, que, também, poderiam ser prorrogados, a critério
dos citados presidentes.
Os interessados, porém, que deixassem de proceder às medições
nos prazos marcados, seriam reputados caídos em comisso, perdendo,
por isso, o direito às terras constantes dos seus títulos ou pelo favor
da Lei de 1850, devendo ser mantidos, apenas, na posse do terreno
que ocupassem com efetiva cultura, havendo-se por devoluto o restante que se achasse inculto (arts. 7.° e 8.° da Lei de 1850).
Em relação às posses, a Lei de 1850 tinha estabelecido que seriam
legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por ocupação
primária, ou havidas do primeiro ocupante, que se achassem cultivadas ou com princípio de cultura e morada habitual do respectivo posseiro, ou dalgum seu representante; entendendo-se, como no .tocante às
sesmarias, que os simples roçados, derrubadas ou queimas de matas
ou campos, levantamentos de ranchos e outros atos de natureza semelhante, não constituiam princípio de cultura, para os efeitos da legitimação .
Em virtude do dispositivo do § 2.° do art. 2.° da Lei n . 601,
de 1850, regulamentado pelo art. 22 cío Regulamento de 1854, também seria garantido em seu domínio, independentemente de legitimação e de novo título, todo o possuidor de terras que tivesse título
legítimo (conforme foi explicado) da aquisição do domínio dessas
terras, originàriamente adquiridas por posses dos seus antecessores,
qualquer que fosse a sua extensão, embora não estivessem medidas nem
cultivadas (art. 23 do Reg. de 1854).
Eram, porém, sujeitas à legitimação, as posses:
1.° — que se achassem em poder do primeiro ocupante, não
tendo outro título senão o da sua ocupação;
2.° - - as que, achando-se em poder de segundo ocupante,
não tivessem sido por este adquiridas por título legítimo;

3.° - - as que, tendo estado em poder do primeiro ocupatjte.
;ité a data da publicação cio citado Regt. de 1854, tivessem sido.
alienadas, sem a apresentação dos respectivos títulos.
As normas para as medições, e em geral, para todo o processo de
revalidação de sesmarias e legitimação de posses constavam, especificadamente, dos arts. 34 até 58 do referido Regulamento de 30 de janeiro de 1854.
Pelo Aviso n. 126, de 10 de abril de 1858, foi determinado
que. sendo o posseiro pobre e sem meios para proceder à legitimação
da sua posse, o Juiz Comissário, a quem incumbia a respectiva medição, verificando que ela não excedia de 250.000 braças quadradas
(equivalentes a 121 hectares), mediante autorização do Presidente,
procedesse à medição e conseqüente legitimação da posse, por
conta do governo, até resolução posterior. Esta foi dada pelo Aviso
de 31 de maio de 1875, que determinou fossem as mencionadas terras
concedidas ao posseiro pelo preço mínimo da Lei n. 601, de 1850, correndo as despesas da medição por conta do Estado, uma vez que
as áreas concedidas não excédesssm a de um quadrado de 1.100 m.
de lado (em área igual aos 121 hectares, já mencionados) .
Os posseiros que se achavam instalados' dentro dos limites das
sesmarias não invalidadas, não enquadrados em nenhum dos dispositivos referidos e., portanto, na situação de intrusos, não deixaram
de ter o seu interesse amparado pela Lei n. 601, d/e 1850 e o seu
regulamento de 1854, pois, "era-lhes assegurado, em qualquer hipótese, o direito de pedir indenização pelas benfeitorias realizadas e até
o de requerer legitimação de sua posse, se nesta ocorresse qualquer dos
requisitos seguintes :
1) —• ter sido declarada boa por sentença passada «m julgado entre os sesmeiros, ou concessionários, ou posseiros ;
2) — ter sido estabelecida antes da medição da sesmaria ou
concessão e não perturbada por 5 anos ;
3) -- ter sido estabelecida depois dessa medição e não perturbada por 10 anos (art. 5.° § 2 it. II dá Lei n. 601-1850).
Verifica-se, pelo exposto, que a Lei n. 601, de 18 de setembro
de 1850, procurou atender aos interesses de todos quantos possuíam
terras apropriadas pelos processos usuais nos regimes das doações
120.000
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ou sesmarias e das posses, que a dita Lei visava corrigir e regularizar,
na medida do possível e sob um critério, tão justo e equitativo quanto
o permitia o estado de desordem e de confusão em que se achava a
propriedade territorial do país.
Terras dcvoliitas - - Definida e estabelecida; como ficou, pelos
dispositivos legais examinados, a parte do território nacional, que
passava a ser considerada como pertencente ao domínio particular,
cuidou a citada Lei n. 601, de 1850, regulamentada pelo decreto
n. 1.318, de 1854, de discriminar a outra parte desse território, que
passava, na qualidade de terras devolutas, a constituir o domínio
privado do Estado.
Referindo-se a essa discriminação, assim se expressa

Cirne

Lima: (*)
i
"A despeito das críticas que possam merecer no pormenor, a Lei
cie 1850 é, no seu conjunto, obra de valor e vulto, sobretudo, relativamente ao tempo.
"Basta considerar que, mercê de seus dispositivos, se tornou
possível aviventar a já então indistinta linha divisória tntre as terras
do domínio do Estado e.as do particular".
Definiu a citada Lei as terras devolutas, pela seguinte forma:
1.° - - a s que não se achassem aplicadas a .algum uso público,,
nacional, provincial ou municipal;
2.° — as que não se achassem no domínio particular, por qualquer
título legítimo, nem fossem havidas por sesmarias e outras concessões do governo geral ou provincial, não incursas em comisso, por
falta de cumprimento das condições de medição, confirmação e
cultura;
3.° - - a s que não se achassem dadas por sesmarias ou outras
concessões do governo, que, apesar de incursas cm comisso, fossem
revalidadas por esta Lei;
4.° — as que não se achassem ocupadas por posses que, apesar
de não se fundarem em título legal, fossem legitimadas por esta
Lei (art. 3.° §§ l.°, 2.°, 3.° e 4.° da Lei 60-1 de 1850).
(*) — Op cit. pág. 65.

Como já foi visto, o art. 22 do Regulamento baixado com o
decreto n. l .318, de 30 de janeiro de 1854, em confirmação ao citado
§ 2.° do art. 3.° da Lei 601, de 1850, declarou que todo o possuidor
que tivesse título legítimo da aquisição do domínio de terras, originàriamente adquiridas por posses dos seus antecessores, achava-se
garantido em seu domínio, qualquer que fosse a sua extensão, visto
terem sido excluídas do domínio público e consideradas como não
devolutas, as terras que se achassem no domínio particular, por qualquer título legítimo.
Os possuidores de terras nestas condições, ou seja, por qualquer título legítimo, não precisavam legitimar as suas posses, embora
não estivessem estas medidas nem cultivadas (art. 23 do Regulamento cit.)
Estabelecia a Lei- 601, de 1850, que o governo proveria o modo
prático de extremar o domínio público do particular, segundo as regras
estabelecidas na dita Lei. Estas regras foram indicadas no aludido
Regulamento de 30 de janeiro de 1854 (arts. 10 a 21) e determinadas
com todas as especificações técnicas, pelo Regulamento de 8 de maio
do mesmo ano (1854) e pelas Intruções práticas mandadas observar
pela Portaria n . 385, de 19 de dezembro de 1855.
Pelos arts. 14 a 16 e seus parágrafos da Lei 601, de 1850 e
arts. 64 a 71 do Regulamento de 30 de janeiro de 1854, foram determinadas as normas para a venda das terras devolutas pelo governo,
em hasta pública ou fora dela.
Além dessas medidas e providências, estabeleceu, ainda, o citado
Regulamento de 1854 certas disposições para a conservação cias terras
devolutas e alheias (arts. 87 a 90 do Reg. cit.) ; e estatuiu, detalhadamente, as normas para o registo de todas as -terras possuídas, a qualquer título (arts. 91 a 107 do Reg. cit.).
Convém notar que, pelo art. 94 do citado Regulamento, "as declarações para a registo das terras possuídas por menores, índios, ou
quaisquer corporações, seriam feitas por seus pais, tutores, curadores,
diretores ou encarregados da administração dos seus bens e terras".
A legislação que vimos examinando estatuiu, igualmente, algumas
normas para a colonização estrangeira, e que foram consolidadas, mais
tarde, pelo decreto n. 808 A, de 23 de junho de 1855-
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Como esse assunto não interessa diretamente a esta exposição,
deixamos de considerar os seus dispositivos.
'ferras reservadas -- Pelo art. 12'da Lei de 1860, foi determinado que o governo reservaria das terras devolutas as que julgasse
necessárias :
1." • - para a colonização de indígenas;
2.° - - para a fundação de povoações, abertura de estradas e
quaisquer outras servidões, e assento de estabelecimentos públicos;
3." — para construção naval.
Terras devolutas reservadas para a colonização de indígenas —
Esta disposição da Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, foi regulamentada pelos arts. 72 a 75 do Regulamento baixado com o decreto
n. 1.318, de 30 de janeiro de 1854.
Por essa regulamentação, ficou estabelecido: — que seriam reservadas terras devolutas para colonização e aldeamento de indígenas,
nos distritos onde existissem hordas selvagens; -- que os inspetores
c agrimensores, sabendo da existência de tais bordas nas terras devolutas que tivessem de medir, procurariam instruir-se de seu gênio e
índole, do número provável deles, da facilidade ou dificuldade para
o seu aldeamento, e de tudo informassem ao Diretor Geral das Teifas
Públicas, indicando o lugar mais apropriado ao aldeamento, os meios
de obtê-lo e a extensão de terra necessária; que, à vista dessas informações, o Diretor Geral proporia ao Governo Imperial a reserva das
terras necessárias ao aldeamento e todas as providências, para o estabelecimento deste; — que as terras reservadas para a colonização de
indígenas e por eles distribuídas destinavam-se ao seu usofruto e não
poderiam ser alienadas, enquanto o Governo Imperial, por ato especial, não lhes concedesse o pleno gozo delas, por assim o permitir o
seu estado de civilização.
O Aviso de 21 de outubro de 1850 mandou incorporar aos próprios nacionais, como devolutas, todas as terras concedidas aos índios,
que estivessem desocupadas.
Posteriormente, a lei n. 1.114, de 27 de setembro de 1860,
em seu art. 11 § 8, autorizou o governo a aforar ou vender os tejrrenos
das antigas missões c aldeias de índios, que estivessem abandonadas,
cedendo a parte que julgasse suficiente para a cultura dos que nelas
permanecessem.
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Cabe aqui. a título de elucidação deste assunto, a citação de um
caso ocorrido em S. Paulo, durante o período colonial, com certeza
reproduzido, em idênticas condições, em outros pontos do território
nacional.
Segundo relata J. Lima Pereira (*), "logo após a fundação da
vila de S. Paulo, as hordas de índios, umas vencidas pelos brancos,
outras em início de catequese, vinham para as proximidades da vila
procurar abrigo. Foi necessário aldeia-los e conceder-lhes terras para
lavoura. Com esse intuito, o donatário Pedro Lopes de Souza, em
1580, concedeu a cada uma das aldeias de Pinheiros e Sã') Miguel
seis léguas de terras em quadril.
Os índios, porém, "não lavravam as terras nem tinham cabedais
para isso" e os brancos começaram a invadi-las, nelas se estabelecendo.
IMII vista desse fato, a Câmara da Vila resolveu intervir, arrogaiulo-se direito sobre elas, decidindo "que se mandasse medir ou
reformar os marcos dás terras dos índios, e achando alguns moradores
nelas sem autorização da Câmara, os lançasse fora, e os que quisessem ficar pagariam foro competente, conforme a qualidade e a quantidade delas. E, para o dito efeito, concedia aos oficiais da Câmara
autoridade para poderem entrar de vara alçada e fazer a dita medição.
lista determinação começou a ser executada e, desde 1679, época
em que a Câmara fez o primeiro aforamento a Miguel Rodrigues
Velho, foram aforadas terras dos dois aldeamentos a quantos pediram.
Os índios, escorraçados, reclamavam e queixavam-se sem resultado.
Em 1713, Pedro Taques de Almeida, Administrador Geral dos
aldeamentos, representou a D. João V, levando-lhe as queixas cléles
e denunciando o abuso.
Este soberano, por Carta Regia de 3 de março de 1713, ordenava
íio Ouvidor de São Paulo que fizesse restituir aos índios as seis
léguas de terras que lhes foram dadas para suas lavouras".
A ordem regia, porém, não foi cumprida e, até 1733, a Câmara
passou mandados para cobrança de foros.
Naquele ano de 1713, houve nova tentativa para restituição aos
índios, das terras invadidas, mas sem resultado, pois, pouco depois,
(*) Da Propriedade no Brasil — São Paulo. 1932, págs. 80-81.
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quando I). Luiz Antônio veio governar a Província de S. Paulo,
"achou as aldeias sem terras, isto é, estavam possuídas por estranhos,
dos quais uns pagavam foros e outros não".

porém, a parte que julgasse suficiente para a cultura dos que neles
ainda permanecessem e o requeressem.

As contínuas lutas impediam medrassem as populações 'dos aldeamentos; assim é que a de Pinheiros, em 1681, só contava 16 indivíduos e a de S. Miguel, posto que mais numerosa, não logrou melhor
destinoExtinguiram-se, assim, aos poucos, as populações de índios, para
cujos aldeamentos tinham sido doadas as seis léguas de terra em
quadra."
Sobre o mesmo assunto, à guiza de comentário ao texto .da Lei
n. 601, de 18 de setembro de 1850, do livro de A. Teixeira de
Freitas Júnior (Terras e Colonização — Rio de Janeiro 1882—pág*s. 18
e seg.), constam as seguintes notas, aqui resumidas: "Pela Ord. de
18 de dezembro de 1852, mandou-se tomar conta das terras dos aldeamentos extintos do Pará, não as inscrevendo no livro dos próprios,
por não pertencerem à classe destes, mas como bens nacionais áevolutos, para serem aproveitados na forma da lei das terras: competindo
ao Ministério da Fazenda a legalização, administração e arrecadação
da respectiva renda proveniente dos aforamentos e arrendamentos de
terrenos de extintos aldeamentos de índios, conforme os Avisos de 21
de outubro de 1850, 21 de julho de 1858 e 20 de maio de 1860 e
Ord. n. -!4 de 21 de janeiro de 1856.
Por esta última Ordem, o Ministério da Fazenda, resolvendo
diversas dúvidas levantadas quanto ao modo de assentamento de bens
nacionais, declarou que as propriedades pertencentes às extintas
aldeias de índios não deviam ser consideradas próprios nacionais, mas
?im, bens vagos, e assim devolutos e pertencendo ao domínio nacional.
Pelo Aviso de 21 de julho de 1858, foi declarado que "terras de
índios são nacionais, no .sentido de devolutas, para serem aplicadas na
conformidade da Lei 601 e, portanto, não podem ser arrendadas como
próprio nacional.
O art. 11 § 8.°. da Lei n. 1.114 de 27 de setembro de 1860, autorizou o governo a aforar ou vender os terrenos pertencentes às antigas
missões e aldeias dfe índios, que estivessem abandonadas, cedendo,

Pelo Aviso circular n. 29 de 19 de maio de 1862, dirigido à
Presidência de S. Paulo, foi mandado extinguir os aldeamentos, cujas
terras patrimoniais se achassem usurpadas por estranhos, sob pretexto
de compra, arrendamento ou aforamento, uma vez verificado que os
indivíduos aldeados não mais precisavam de proteção imediata dos
respectivos administradores ou diretores, distribuindo-se, entretanto,
a cada família, no ponto onde tivesse casa e lavoura, bem como aos
solteiros maiores de 21 anos, com economia separada, terreno suficiente, com área máxima de 62.500 braças quadradas e, em geral,
de 22.500, que ficariam sendo propriedade desses indivíduos, depois
de 5 anos de efetiva residência e cultura; cessando, depois de feita
essa distribuição de terreno, toda a jurisdição do diretor geral e dos
diretores parciais sobre o território e habitantes das aldeias.
Determinava, mais, o aludido Aviso que se efetuasse a medição
e demarcação dos mencionados lotes, bem como a orientação dos
rumos cias sesmarias pertencentes aos ditos aldeamentos, devendo as
terras que sobrassem, logo terminassem os contratos de arrendamentos sobre as mesmas, acaso existentes, ser vendidas pela Tesouraria da Fazenda, a quem melhores condições oferecesse.
Pelo Aviso n. 273, de 8 de julho de 1875, foi mandado proceder
nos extintos aldeamentos de Pernambuco à verificação de terrenos
pertencentes aos respectivos patrimônios.
O decreto n. 2.672, de 20 de outubro de 1875 autorizou o
governo a alienar as terras das aldeias extintas, que estivessem aforadas, mediante preços e jóia designados no mesmo decreto, passando,
outrossim, a fazer parte do patrimônio das respectivas municipalidades as terras em que já estivessem ou pudessem ser fundadas vilas
ou povoações, e as necessárias para logradouros públicos.
A lei orçamentária para o exercício de 1888 (Lei n. 3.348, de
20 de outubro de 1887), pelo seu art. 8.° § 3.°, passou para os
municípios o direito de haver os foros desses terrenos que não estivessem remidos, correndo por sua conta a respectiva medição, demarcação c avaliação, nos termos do decreto n. 4.105 de 1868.
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Em relação a este assunto, observa Rodrigo Otávio (*) "parecer,
pela disposição legal acima citada, que a União não tivesse transferido
para os municípios o domínio de tais terrenos, que já lhes não pertenciam, por força da Lei de 1875, mas somente lhes tivesse dado o
direito de arrecadar os foros respectivos.

Do exame do regime da Lei das Terras resultam as seguintes
conclusões:

Desse modo não pensou, entretanto, o Supremo Tribunal Federal,
que em acórdão de 17 de agosto de 1892, reconhecendo, aliás, que pelo
regime constitucional haviam tais terrenos passado implicitamente ao
domínio dos Estados, manifestou, num considerando, a opinião de que
a lei de 1887 havia transferido para as municipalidades a propriedade
deles."
A este estudo não interessa o exame dos dispositivos da citada
lei de 1850 e do seu Regulamento de 1854,"referentes às terras devolutas mandadas reservar à fundação de povoações, abertura de estradas
e quaisquer outras servidões, para assento de estabelecimentos públicos e para construção naval.
Sinopse do regime da "Lei das Terras"
Destinado a corrigir abusos e a estabelecer uma nova ordem na
aquisição da propriedade territorial, o regime da Lei das Terras,
embora tolerante e até mesmo transigente em certos pontos, encontrou
na prática, como aliás era natural, tenaz resistência e manifesta
oposição por parte dos interessados na permanência do estado anterior: isso, porém, não obstou que se fizessem sentir os seus efeitos
durante o último período do governo monárquico e começo do regime
republicano, em que, trasladada para as legislações estaduais, com
as modificações adequadas aos períodos que tem atravessado, até hoje
subsiste, em essência, .na prática processual para a discriminação das
terras devolutas dos Estados, em que pese à abalizada opinião do
erudito mestre de Direito da Universidade do Paraná, rir. Panfilo
d'Assunção, cuja argumentação, aliás baseada em sólidos fundamentos jurídicos, exporemos, sucintamente, na parte deste trabalho
referente ao Regime Republicano.
(*) Do domínio da União c dos Estados segundo a Constituição Federal
— São Paulo. 1924.

1.° - A Lei n, 601, de 18-9-850, veio coordenar os vários
dispositivos até então vigentes sobre os meios de aquisição da
propriedade territorial no Brasil, em sua grande maioria imprecisos, indefinidos, não raro contraditórios, e sempre ineficientes,
pela impraticabiliclade dos seus preceitos essenciais, e pelos abusos
devidos à impossibilidade da aplicação das sanções cominadasNo intuito de tornar operante essa coordenação, a referida
lei impôs obrigações e estabeleceu restrições necessárias, sempre,
porém, dentro da possível tolerância, em razão das condições ambientes e dos costumes do tempo.
Apesar da lentidão com que se estabeleceu, e dos tropeços e
embaraços que teve de vencer, esse regime aos poucos se foi estabilizando, subsiftindo, como dissemos, as suas normas fundamentais,
incorporadas como foram às legislações de terras estaduais, instituídas em virtude da Constituição republicana, até o ano de 1917, em
que o Código Civil (Lei n. 3.071, de l de janeiro de 1916) veio
consolidar em bases sólidas e definitivas, toda a estrutura do direito
pátrio.
- Em relação 'à situação da propriedade territorial do
índio, no aludido regime da Lei das Terras, impõem-se algumas
considerações muito importantes para a elucidação de certos
preconceitos de ordem jurídica, remanescentes ainda na época
atual.
Assim é, que admite-se a obrigação que caberia ao índio,
naturalmente pelos seus representantes legais, de legitimar as .
suas posses, cie acordo com a citada Lei das Terras e o respectivo
Regulamento, alegando-se, em conseqüência, que se não o fez
em tempo hábil, perdeu o direito que lhe assistia a essas terras.
Examinando-se, entretanto, a questão verifica-se que, ao
tempo da vigência da Lei das Terras, a situação dos índios era
a seguinte:
«) — Achavam-se eles aldeados, com cultura e morada habitual, nas terras em que se tinham estabelecido
de tempos imemoriais, legítima e legalmente reservadas por
força do Alvará de l de abril de 1680, que não foi revogado,
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quer se as considerasse como originàriamente reservadas nos
termos expressos do citado Alvará de 1860, nas sesmarias
em- que se achassem incluídas, quer lais terras não tivessem
sido abrangidas por sesmarias, continuando, neste caso, em
pleno vigoi o direito de propriedade dos índios às glebas
por eles ocupadas e não podendo as mesmas ser consideradas
como terras devolutas, por se acharem no domínio particular e terem a validar-lhe a origem o citado Alvará de 1680,
que se constituirá, no quadro da legislação da época, em
título de domínio tão legítimo como qualquer outro e,
como tal, se impunha ao respeito que a Lei das Terras de
1680 conferia a esses títulos.
Além disso, desde os primeiros tempos, já eram os
índios aldeados considerados pela lei como
• tutelados do
poder público, sendo os ouvidores os seus juizes conservadores .
Com a extinção desses cargos, a Lei de 27 de outubro
de 1831 mandou que fossem os índios considerados como
órfãos, sujeitos ao regime a essa espécie de tutelados estabelecido pela ordenação do livro um, título oitenta e oito;
e o reconhecimento da propriedade do índio às suas terras e
garantias conferidas às mesmas ficaram bem patentes e expressos em diversos dispositivos já citados do Regulamento
de 24 de julho de 1845 sobre as missões de catequese e
civilização dos índios, continuando eles sob o regime tutelar,
agora também exercido pelos diretores gerais e provinciais,
dos aldeamentos.
Além'do mais, eram imprescritiveis os direitos e inalienáveis os bens desses índios, na sua qualidade de órfãos
e beneficiários das cautelas outorgadas pela lei a essa espécie
de tutelados.
Ninguém podia, portanto, estabelecer posses nas suas
terras, que, ademais, não eram devolutas e, como vimos,
não estavam sujeitas nem à revalidação, nem à legitimação
estatuídas pela aludida Lei das Terras e respectivo Regulamento .

À vista disso, o dispositivo do art. 94 do citado Regulamento, mandando que as declarações para o registo das
terras possuídas por índios fossem feitos por seus tutores ou
diretores, só pode ser entendido como determinado para fins
de cadastro e estatística; a que, aliás, essencialmente, se
destinavam tais registros, uma vez que os seus assentamentos
não criavam nem anulavam quaisquer direitos.
b) --.No caso de não se acharem ditos índios aldeados,
conservando-se ainda em hordas arredias, em sua quase totalidade sedentárias, sediadas em lugares onde viviam de acordo
com a sua organização social, ocupando certos tratos de
terras, verdadeiros territórios de caça e pesca e de colheita
de frutos nativos, não raro com uma agricultura e indústria
rudimentares, mas suficientes ao sen modo de vida, não se
poderia, igualmente, considerar esse estabelecimento como
posse, no sentido de apropriação de terreno particular ou
devoluto; pois, evidentemente, se tais territórios tinham
sido incluídos em sesmarias ou concessões outras do governo,
por força do citado Alvará de 1680, já tinham sido originàriamente reservadas, para todos os efeitos da lei, e se não
se achavam incluídos por tais sesmarias ou concessões, também não eram devolutas, porquanto estavam ocupadas pelos
índios, a título legítimo, como o demonstrou, em face do
direito, o jurista patrício dr. João Mendes Júnior (*) quando
explicou : " Só estão sujeitas à legitimação as posses que se
acham em poder de ocupante (art. 3.° da Lei de ISdesetem^j
bro de 1850) ; ora, a ocupação como título de aquisição, só
pode ter por objeto as coisas que nunca tiveram dono, ou que
foram abandonadas por seu antigo dono. A ocupação é uma
apreensio rei indliits ou rei derelictae (confiram-se os civilistas, com referência ao Dig. tit. de acq. r cr um domin.,
L. 3 e tit. de acq. vcl aímitt. poss. L. 1) ; ora, as terras de
de índios, congcniiamente apropriadas, não podem ser consideradas nem como r cs nullius, nem como rei derelictae;
por outra, não se concebe que os índios tivessem adquirido, por shnples ocupação, aquilo que lhes é congênito c
(*) Op. cit.
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primário, de sorte que, relativamente aos índios estabelecidos, não há uma siivjples posse, há um título imediato de
d o m í n i o ; nau há, portanto, posse a legitimar, há domínio a
reconhecer e direito originário e preliminarmente reservado.
"O art. 24 do decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de
1854, explicando o pensamento da lei, claramente define,
no § 1." que, em relação "às posses que se acharem cm poder
de primeiro ocupante", estão sujeitas à legitimação aquelas
"que nãç têm outro título senão a sua ocupação",
fisse § 1.° do art. 24 do cit. Dec. de 1854 reconhece, portanto, a existência de primeiro ocupante que tem título' distinto da sua ocupação. E qual poJiC ser esse primeiro
ocupante, com título distinto da sua ocupação, senão o indí-"
gena, aquele que tem por título o indiíjenato, isto é, a posse
aborígene?
"O decreto de 1854 repetiu desse modo o pensamento
do Alvará de l cie ahril de 1680: "quero se entenda ser reserva|do o pre.juizo e direito dos índios, primários c naturais
senhores das íerrasf
"Há, pois, outras reservas que não supõem posses
originárias ou congênitas: essas são as das terras devolutas,
que se destinam, na forma da lei n. 601 de 18 de setembro
de 1850, art. 12, à colonização, assim como à fundação de
povoação, abertura de estradas e quaisquer outras servidões
públicas, assim como á construção naval.
"A colonização de indígenas, como já ficou explicado,
supõe, como qualquer outra colonização, uma emigração
para imigração, e o próprio regulamento n. 1.318, de 30 de
janeiro de 1854, no art. 72, declara reservadas das terras
devulutas, não só as terras destinadas à colonização dos indígenas, como as terras cios aldeamentos onde existem hordas
selvagens. Em suma, quer da letra, quer do espírito da lei
de 1850, se verifica que essa lei nem mesmo considera devolutas as terras possuídas por hordas selvagens estáveis:
essas terras são tão particulares como as possuídas por
ocupação legitimável, isto é. são oritjinàriuiricnte reservadas
da [devolução, nos expressos termos do Alvará de l de
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abril de 1860, eme as reserva até na concessão das sesmarias". (*)
Depois dessa cabal e exaustiva interpretação, dada pelo
eminente mestre de Direito aos dispositivos legais em causa,
parece-nos que a ninguém pode restar qualquer dúvida
sobre o fato, líquido e incontestável, de não poderem ser
consideradas como devolutas, em face da respectiva legislação, as terras de propriedade dos índios, quer pertencentes
às aldeias sob o regiirje dos diretórios, quer ocupadas pelas
hordas selvagens estáveis, que as utilizavam como territórios
de caça e pesca, de colheita de frutos silvestres e também
com a sua agricultura rudimentar, fontes que eram da sua
subsistência, da mesma forma que as ocupadas e possuídas
pelos brancos.
E; se como ficou demonstrado e provado, não podem ser
consideradas como devolutas as terras ocupadas pelos índios,
quer aldeados, quer sediados em hordas estáveis, não estavam as ditas terras sujeitas à revalidação nem à legitimação
estabelecidas pela lei de 1860, para que fossem consideradas
como de legítima propriedade dos citados índios.
Imprescritíveis e inalienáveis esses bens, como demonstrámos, não importa que, por motivos independentes da
sua vontade, os índios, seus possuidores, nem sempre
tenham estado na sua posse; o domínio sobre as mesmas,
como expressão de um direito imperecível, sempre se conservou íntegro e capaz de produzir os seus efeitos em
qualquer tempo.
3.° — Em face do fundamento sólido em que repousa o
direito do índio às suas terras, sempre reconhecido por todos
os governos, embora nem sempre por eles respeitado, o que
não importa no seu deperecimento, de vez que nenhum abuso
pode ser justificado pela razão da prepotência de quem o
comete, torna-se perfeitamente discutível a validade dos atos
governamentais, embora com aparência de legalidade, que decla(*) "Os Indígenas do Brasil, seus direitos individuais e políticos" —
1912 — (págs. 59-60).
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raram devolutas as terras dos aldeamentos que estivessem
extintos ou desocupados pelos índios, seus moradores.
Como vimos, as terras em que se achavam estabelecidos os
aldeamentos faziam parte do patrimônio dos índios; não eram do
governo, que das mesmas não poderia dispor em tempo algum.
As leis, regulamentos, alvarás e provisões, reguladores da
propriedade indígena, não podiam permitir ao governo alienar terras de índios, mesmo. antes de serem eles declarados órfãos e,
como tais, tutelados do governo; a este, quando conviesse, era
facultado arrendar as terras dos seus tutelados, aplicando os
respectivos- rendimentos em proveito dos mesmos, como dever
decorrente do citado regime da tutela orfanológica, em que passaram a viver os índios.
• A estes, na forma legal estabelecida para o referido regime,
é que poderia ser dada a faculdade de alienar os seus bens,,
({liando tivessem adquirido capacidade para isso.
Como, então, poderia o governo se arrogar o direito de
considerar como devolutas, e portanto, como suas, do seu domínio privaído, terras que, por desocupadas pelos índios, não tinham
deixado de pertencer ao seu patrimônio, a que se achavam
legalmente incorporadas, acrescendo ainda a circunstância de
ser o índio, por lei. tutelado desse governo?
Mais cqrial seria que os delegados do poder público, incumbidos da assistência ao índio, procurassem, como era do seu
dever, obviar os motivos, pelos quais este, por força das circunstâncias, se via forçado a abandonar os seus aldeamentos; ou,
quando não conseguissem evitar tal abandono, cuidar das terras
deixadas, arrendando-as a quem as quisesse aproveitar, como
lhes facultava a lei e aplicando os respectivos rendimentos em
proveito do índio, proprietário das terras, como mandava a lei
se procedesse em relação aos demais órfãos e tutelados.
O que se fazia, porém, era considerar, desde logo, como
abandonados e extintos tais aldeamentos e passarem as respectivas terras ao domínio do governo, como devolutas; quando
muito, reservando-se pequenos lotes (pouco mais de 30 hectares

no máximo), para cada família de índio, ou solteiro maior de
21 anos, que quisesse permanecer no aldeamentol

Enquanto isso, vinham as leis, decretos, alvarás, provisões,
avisos e demais atos governamentais, repletos de disposições
garantidoras do direito dos detentores de sesmarias, com títulos
ou sem eles, e até mesmo cie simples posseiros, às enormes
extensões de suas terras, embora deixadas anos a fio como latifúndios improdutivos e, portanto, praticamente abandonados, por
inaproveitados.
Para os colonos e latifundiários, as facilidades, benefícios,
a tolerância d?i lei; para os desprotegidos índios, esse critério
injusto, ilegal e, por extorsivo, profundamente prejudicial aos
seus legítimos interesses.
Eis, porque nos insurgimos contra essa espoliação praticada contra
o índio, à sombra de leis destituídas de fundamento, não só lógico
como ainda jurídico; e que, em boa razão e sã política, não podem ser
invocadas para justificar essa lesão enorme sofrida pelo índio no seu
patrimônio territorial, representada pela apropriação, por parte dos
governos, como devolutas, das terras dos aldeamentos extintos ou
abandonados.

IV -- REGIME REPUBLICANO
Desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889,
até a promulgação da Constituição Federal, em 24 de fevereiro de
1891, o regime territorial brasileiro conservou-se inalterado, observando-se as mesmas normas e preceitos vigentes no regime da "Lei das
Terras".
A citada Constituição republicana, em seu art. 72, assegurou aos
brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos
direitos concernentes à liberdade,s à segurança individual e
à propriedade, nos termos especificados, dentre os quais, o do § 17,
afirmou manter-se em toda a plenitude o direito de propriedade, salva
;
i desapropriação por necessidade, ou utilidade pública, mediante
indenização prévia, garantias estas que foram revigoradas pela Constituição de 16 de julho de 1934 c pela atual, de 10 de novembro de
1937.
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Pelo art. 83 da citada Constituição Federal de 1891 foi declarado continuarem em vigor, enquanto não revogadas, as leis do antigo
regime, no que, explícita ou implicitamente, não fosse, contrário ao
f-istema de governo firmado pela Constituição e aos princípios nela
declarados.
Estatuiu o art. 64 dessa Constituição, pertencerem aos estados
as minas e terras devolutas situadas nos respectivos territórios, cabendo à União somente a porção de território que fosse indispensável
para a defesa das fronteiras, fortificações, construções militares e
estradas de ferro federais.
listas foram as principais prescrições estabelecidas pela dita
Constituição republicana de 1891, em relação ao direito de propriedade em geral, inclusive o do solo, no território nacional, e bem assim,
quanto à vigência, no regime constitucional que então se inaugurava,
das leis do antigo regime, que não contrariassem o sistema republicano, firmado pela aludida Constituição.
Continuaram, portanto, em vigor aqueles dispositivos legais, já
referidos, que regulavam a propriedade territorial no país.
Como, na fôrma do art. 63 da mencionada Constituição, cada
estado passaria a reger-se pela constituição e leis que adotasse, contanto que fossem respeitados os princípios constitucionais da União,
•em relação à legislação de terras, em geral, os estados em suas leis e
regulamentos foram adotando os princípios básicos estabelecidos pela
lei n. 601, de 18 de setembro de 1850 e pelo respectivo Regulamento
baixado com o decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de 1854.
De acordo com a faculdade atribuída aos estados pelo art. 68
da Constituição Federal, estes, dppois de instituídos em unidades
autônomas, passaram a organizar os seus municípios, tendo em vista
as respectivas circunscrições administrativas e as fontes de sua receita,
assegurada, como estatuía o citado artigo, a autonomia peculiar a
cada um deles.
Das terras devolutas, no regime da Lei de Terras pertencentes
ao domínio privado do governo <k> Império, transferidas c.v-vi do
art- 64 da Constituição Federal aos estados, estes passaram a ceder
aos seus municípios as áreas que, mediante determinado. critério,
julgavam suficientes para o assento e formação de suas cidades,

vilas e povoados, terras essas, desde então, incorporadas aos respectivos patrimônios.
Para a discriminação dessas terras devolutas e continuação das
revalidações de sesmarias e legitimações de posses, cada estado legislou à sua maneira, cnino foi 'dito, porém, observando normas e princípios assentados pela lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, e respectivo regulamento de janeiro de 1854, que. na realidade, passaram a
i igorar indefinidair/ente. pelas prorrogações sucessivas dos prazos
para revalidações c legitimações de posses, mediante os processos
administrativos estabelecidos por alguns estados.
Essa era, igualmente, a regra adotada pnra as divisões e demarcações de terras do dominio privado, pois, como diz Whifàker: (*)
"Pelo antigo direito as respectivas ações eram puramente administrat , v á s ; quando sobrevinha alguma dúvida de alta indagação, ou era
!;'go desprezada, ou o processo suspendia-se para que tal dúvida
íôsse, liquidada pelos meios contenciosos".
No período compreendido entre a proclamação da República c a
advento do Código Civil (1889-1917), vigorou para tais ações,
ditando levadas a Juizo, o processo mandado observar pelo regulamento baixado como decreto n. 720, de 5 de setembro de 1890, que,
por sua vê/:, reportou-se a diversos dispositivos processuais do decreto
imperial n. 737, d? 25 de novembro de 1850, e mandou fossem observadas determinadas prescrições do decreto n. 451-B, .de 31 de maio
de 1890 (Lei Torrens).
Diversos dispositivos deste último decreto, bem como do já
citado n. 720, de 5 de setembro de 1890, foram incorporados à legislação de terras mais tarde .organizada pelos estados, em virtude da
atribuição que, para tal fim. lhes foi outorgaria pela citada Constituição Federal de 1891. .
Pela lei n. 3.071, de 3 de janeiro de 1916, foi promulgado o
Código Civil P>rasi1eiro, para entrar eir; vigor em l de janeiro do ano
seguinte.
Pelo mencionado Código, foram definitivamente reguladas todas
as matérias rio direito civil, inclusive as referentes à propriedade em
(*) 1915.

K. \\hitaker -. • Terras (Divisões e Demarcações).
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geral e, nomeadaSmente, da propriedade imóvel em todas as suas
modalidades, ficando revogados, a partir da data da vigência do citado
Código, todas as Ordenações, Alvarás, Leis, Decretos, Resoluções,
Usos -e Costumes concernentes às referidas matérias reguladas pelo
Código, como expressamente determinado pelo seu art. l . 807.
Pareceria, portanto, que, a partir dessa data, já não mais seriam
permitidas revalidações de sesmarias e de outras concessões de terras
feitas pelo Governo Imperial, e nem legitimações, de posses estabelecidas tanto em sesmarias como em terrenos devolutos, legitimáveis
de acordo com a legislação vigente até o regime do r-eferido Código.
Continuaram, entretanto, nas legislações estaduais os dispositivos
concernentes a essas revalidações e legitimações, fundados nas normas
e preceitos estabelecidos pela Lei de Terras de 1850 e respectivo regulamento de 1854.
Cabe aqui oportuna referência ao trabalho publicado pelo professor da Faculdade de Direito do Paraná, dr. Panfilo d'Assunção,
sob o título "Revalidação e legitimaíção de posses"- (*)
Referindo-se especialmente ao Estado do Paraná, dentre outras
considerações referentes à maneira como ali se procedia e que, como
notamos, em geral, era muito semelhante nos demais estados, emitiu
o citado causídico os seguintes conceitos, que, data venia, trasladamos,
textualmente:
"O Código Civil, tratando dos bens, incluiu como matéria que faz parte desse capítulo, os bens públicos, entre os
quais os que constituem o patrimônio da União, dos estados
e dos municípios.
Nesse número estão as terras devolutas.
Considerado como pessoa jurídica, o Estado está sujeito
às leis civis comuns (Lei n. 242, de 29 de novembro de 1841;
Ribas-Dir. Civ. Brás.).
Por conseguinte, em matéria de domínio das terras
devolutas e das suas relações com confrontantes e posseiros,
ele tem de se ater alô que preceitua a lei civil.
' Assim sendo, depois do Código Civil, quanto aos seus
bens dominicais, dos quais ele pode dispor, cumpre-lhe,
(*) "Estudos Jurídicos" — 'Fase. I do
págs. 45 a 50.

1° vol.

— Curitiba

1928,

apenas, determinar as condições em que eles perdem a inalienabilidade, isto é, que, por lei, prescreva em que condições
podem esses bens passar para o domínio alheio.
É o mesmo que o particular que estabelece as condições
para vender a sua propriedade.
Parece, pois, que o processo administrativo de revalidação e legitimação de posse e de discriminação de terras
devolutas não pode mais seguir o rito administrativo, que
ainda hoje se está observando.
A não ser que, amigavelmente, nisso concordem os
interessados, que tenham capacidade para deliberar, o
Estadb não pode organizar tais processos.
Realmente, quando terras devolutas estão indivisas
com terras particulares, e o Estado quer discriminar aquelas
destas, existe, um condomínio, regido pelo Cap. III do
Tit. II Liv. II do Código Civil.
Não há lei alguma que diga ser a comunhão de bens
públicos dominicais do Estado com bens particulares dos
cidadãos, diferente da indivisão da propriedade privada.
Assim sendo, é lícito a todo tempo ao condômino exigir
divisão da coisa comum (Cod. Civ- art. 629).
Ora, a divisão é um processo contencioso, que compete
a qualquer condômino contra os outros, para que se divida
a coisa comum. (Cod. do Proc. Civ. e Com. do Estado,
art. 388).
Se, nem no Direito civil nem no processual, se encontra
exceção alguma que distinga a comunhão entre particulares,
segue-se que, quer o Estado, quer os particulares em comunhão com ele, para fazerem cessar o estado de indivisão, tem
de recorrer à autoridade judiciária e seguir o rito processual
comum.
Do mesmo modo, não pode mais haver nem revalidação,
nem legitimação de posse.
A posse é uma situação jurídica, cujas condições são
prescritas pelo Código Civil, o qual declarou revogadas as
Ordenações, Alvarás, Leis, Decretos, Resoluções, Usos e
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Costumes concernentes às matérias de direito civil por ele
reguladas (Coei. G v. art. 1087). .
Se assim é, estão revogados o decreto de 30 de janeiro
de 1854 e a lei de 18 de setembro de 1850. Ergo, revogadas
estão as leis e regulamentos estaduais que neles se fundam.
Nem podia deixar de ser assim.
O Código Civil, no art. 550, preceitua que "aquele,
que por trinta anos, sem interrupção, nem oposição, possuir
•-onío seu um imóvel, adquirir-lhc-á o domínio, independentemente die título e boa fé, que, em tal caso se presumem,
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença,
a qual lhe servirá de título -para a transcrição no registo de
imóveis".
Portanto, quando alguém vai pedir legitimação de posse de mais
de 30 anos ao Estado, faz coisa nula e inútilNula, porque quem pode dar o título é o juiz, não o Estado.
Inútil, porque o Código considera adquirido o domínio, independente do título,, pois ciuanto a este diz "poderá requerer ao juiz que
assin? o declare etc"."
Além disso, o que tem justo título e boa fé,' isto é, aquele que
possuir o imóvel como seu, por título legal e, nesse estado, estiver
incontestàvelmente, por dez anos entre presentes, ou vinte entre
ausentes, adquire também a plena propriedade <Cod. Civ. art. 551).
Para que pedir ao Estado a revalidação da posse, se o usucapião
lhe dá o domínio?
Assim também, as medições administrativas não afetan) os direitos
dos confrontantes, nem os engenheiros encarregados das medições
teeiTü competência para os intimar e deles exigir a exibição dos seus
títulos".
São, por certo, dignas de toda a consideração as ponderações
acima expendidas; de vez que o Código Civil veio estabelecer, de
maneira clara e irretorquível, as condições do instituto jurídico da
posse: revogando, expressamente, tudo o que ale então sobre tal
assunto tinha vigorado, em virtude de Ordenações, Alvarás, l-eis,
Decretos, Resoluções, inclusive Usos e Costumes.
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A espécie ficou definida e regulada pelo citado Código, de modo
a não mais admitir qualquer prática ou processo oriundo ou decorrente das prescrições legais revogadas.
Os Códigos de Processo Civil e Comercial, promulgados pelas
legislações estaduais, sendo leis adjetivas, não podiam contrariar nem
exceder as disposições da lei substantiva, a saber, o aludido Código
Civil.
E, de acordo com as prescrições desses Códigos de processo,
em inteira conformidade com o Código Civil, é que deveria passar
a reger-se o processo possessório.
Se assim não aconteceu e se a maioria dos estados, pela sua legislação própria, continuou a adotar .processos administrativos para revalidações e legitimações de posses (que não tinham mais razão de
ser), em flagrante contravenção às disposições peremptórias do Código
Civil, parece-nos, não há que discutir, serrem nulas e insubsistentes,
para todos os efeitos, as decisões proferidas pelos governos estaduais
em tais processos de revalidação e legitimação de posses e, bem
assim, nos discriminativos das terras devolutas cie propriedade privada do listado; porquanto, este, como parte interessada no feito,
não poderia, sob pena de nulidade de pleno direito, julgar e decidir
em causa própria.
Como resultado de tal procedimento, na realidade, os antigos
sesnseirps, concessionários do governo e posseiros, que não regularizaram em tempo hábil a sua situação territorial, de acordo com o
leginie estabelecido pela Lei de Terras, continuam em estado de
comunhão, pro-imliviso, com o Estado, possuidor das terras devolvi tas, de acordo com a Constituição Federal de 1891, devendo tal
estádio de indivisão somente terminar quando qualquer desses interessados promover a competente ação judicial, invocando, porém, em
seu favor a prescrição aquisitiva, regulada pelos arts. 550 a 553 do
Código Civil, mediante o processo estabelecido pelos arts. 454 a
456 do Código do Processo Civil do Brasil (decreto-lei n. 1.608,
de 18 de setembro de 1939), que, em boa hora, veio unificar o rito
processual das ações civis em todo o território nacional.
Já, anteriormente, regulando a aquisição da terra pelo, lavrador
desprovido de recursos para comprá-la, dispôs a Constituição de 16
de julho de 1934, em seu art. 125 que: "Todo brasileiro que, não
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sendo proprietário rural- ou urbano, ocupar, por dez anos contínuos,
sem oposição 'nem reconhecimento de domínio alheio, um trecho de
terra até dez hectares, tornando-o produtivo por seu trabalho e tendo
nele a sua morada, adquire o domínio do solo, mediante sentença
declaratória devidamente transcrita".
Esse dispositivo foi, integralmente, revalidado pelo art- 148 da
Constituição de 10 de novembro de 1937, achando-se em pleno vigor.
Não há, portanto, justificativa para que, no tocante à regularização da posse territorial por simples ocupação, os interessados e os
poderes públicos, aos quais incumba a'solução de tal questão, não se
atenham às normas prescritas pelo Código Civil e legislação adjetiva
correspondente, em vez de continuarem, irregular e ilegalmente, na
observância de legislação inadequada ao caso e, ademais, explicitamente revogada; resultando de tal prática, atos nulos ou anuláveis,
em prejuízo da parte interessada e com reflexo sobre a economia
pública, em geral.
Em abono ao que afirmamos em relação à confusão e impropriedade das legislações estaduais, data venia, trasladamos os seguintes
dizeres do ilustrado mestre de Direito, dr. Francisco Campos, prefaciando o projeto do citado Código do Processo Civil, elaborado na
sua proveitosa gestão, como titular da pasta da Justiça:
"Este documento legislativo já era uma imposição da
lei constitucional dte 1934 e continuou a sê-lo da Constituição de 1937.

JJ

vezes mais ousadas, faziam da ciência do processo um campo
de intensa renovação, a doutrina nacional retardava-se no
répisar de praxes, fórmulas e máximas de que fugira o sentido c de que já não podíamos recolher a lição.

Aspecto relevante da reforma processual brasileira é,
com efeito, a sua íntima conexão com o problema da unidade
política do país. Contra a tendência descentralizadora da
Constituição de 1891, que outorgara aos estados a faculdade
de legislar sobre o processo civil e comercial, insurgiram-se
os elaboradores do estatuto de 1934, transferindo à União
essa prerrogativa política. Mas, essa restituição à União de
um poder cie legislar, que durante um século lhe pertencera,
estava destinada a permanecer letra morta dentro do ambiente da exagerada autonomia política ainda reservada por
aquela Carta aos estados componentes da Federação.
A Constituição de 10 de novembro veio tornar possível,
fortalecendo o poder central, a realização da unidade processual, e, para dar-lhe maior expressão e coerência, unificou
também a Justiça". Da "Exposição de Motivos" do projeto do Código ílo Processo Civil. (As passagens grifadas
são nossas.)

Era, porém, sobretudo, uma imposição de alcance e
de sentido mais profundos: de um lado, a nova ordem política reclamava um instrumento mais popular e mais eficiente
para distribuição da justiça; de outro, a própria ciência do
processo modernizada em inúmeros países pela legislação e
pela doutrina, exigia que se atualizasse o confuso e obsoleto corpo (de normas que, variando de estado para 'estado,
regia a aplicação da lei entre nós.

A competência dos doutos na matéria cabe resolver essa complexa
e delicada questão e de não menos relevante importância, da legalidade
das decisões proferidas pelos governos estaduais nos processos administrativos, de acordo com as respectivas legislações de terras, e que
deram em resultado a expedição de títulos de domínio em inúmeras
medições e demarcações de terras, com base em revalidações de
sesmarias e legitimações de posses e, bem assim-, de discriminação de,
terras devolutas, em flagrante contrariedade aos dispositivos do
Código Civil, concernentes à matéria.

O atraso em que se achavam as nossas leis judiciárias,
refletia-se sobre o trabalho dos estudiosos, e, enquanto por
toda a parte as construções teóricas mais sagazes, e por

Em relação à posse territorial dos índios e à administração e
disposição das suas pessoas e bens, no decorrer do período que estudamos, sob a denominação de "Regime Republicano", a partir do
ano de 1889 até a época presente, ocorrem as seguintes observações:
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A República, em vez de retomar, desde logo, o problema indígena,
corrigindo as falhas e os erros das soluções adotadas nos regimes
anteriores, como lhe competia, deixou-o no mais lamentável descaso
e abandono.
Sua primeira providência nesse sentido foi contraproducente;
passou aos estados, pelo decreto n.7, de novembro de 1889, o serviço
de catequese e civilização.
(l de justiça, entretanto, que fique consignado o ato do Apostolaclo Positivista do Brasil, propondo à Assembléia Constituinte Republicada, de acordo com as "Bases de uma Constituição Política
Ditatorial Federativa para a República Brasileira'', o reconhecimento
dos "Estados Americanos Brasileiros", constituídos pelos índios, os
quais seriam amparados pela proteção do governo federal e plenamente respeitados na posse cios seus territórios.
Foi essa. aliás, a única voz que se levantou naquela assembléia,
para reivindicar os direitos dos mais genuínos brasileiros, sem que,
infelizmente, lograsse encontrar eco na conciência jurídica dos legisladores, ali reunidos para dotar a Nação de unia lei básica, destinada
a assegurar a todos os brasileiros as uva i s amplas garantias dos seus
direitos individuais e políticos.
K quando 'oi votado o art. 63, posteriormente 64, da Constituição, não ocorreu a esses legisladores quQ, englobadamente com as
terras devolutas, aliás já definidas e especificadas pelo art. 3." da
lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, por falta de explícito resguardo
às terras legitimamente possuídas e ocupadas pelos índios, iam dar
azo aos estados a que, embora impropriamente, as considerassem como
suas; e, assim, por omissão ou displicência, tornavam-se coniventes
na continuação do esbulho de que, secularmente, vinham sendo
vítimas esses seus desprotegidos concidadãos.
J N >r essa fôrma, ficaram os estados com inteira liberdade para
conceder ou não, as terras necessárias à localização dos numerosos
agrupamentos indígenas espalhados por todo o território nacional;
passando, então, as reservas de terras a índios a constituírem atos
de graça desses governos, quando, na grande maioria dos casos,
referiam-se as mesmas a glebas já possuídas e ocupadas pelos
índios, desde tempos imemoriais, e, por todos os motivos, legitimamente suas; acrescendo, ainda, a resfíição descabida e injusta imposta
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nos decretos dessas' reservas de terras, de serem respeitados direitos de
terceiros, como se, ao sesmeiro ou posseiro, invasor de terras sempre
habitadas e aproveitadas por índios, assistisse melhor direito que o
destes à posse dessas terras.
K, nessa situação, praticamente sem amparo nem assistência,
continuaram os índios encantoados em tratos de terras, cada vez
mais reduzidos pela intrusão de posseiros e colonos, aos quais, aliás
como de costume, se facultavam todas as facilidades; a uns, para
regularizar a sua situação e, a outros para adquirir terras, não raro
pertencentes ao patrimônio indígena, até que, passados mais de 20 anos
de regime republicano, em virtude da lei n. l .606, de 29 de dezembro
de 1906, foi, pelo decreto n. 8-072. de 20 de junho de 1910, criado
o Serviço de Proteção aos índios e Localização de Trabalhadores
Nacionais e aprovado o respectivo regulamento.
Em relação às terras dos índios, estatuiu esse regulamento que
o governo federal, por intermédio do Ministério da Agricultura,
Indústria e Comércio, entraria em acordo com os • governos dos
estados e dos municípios:
< / ) para que se legalizassem convenientemente as posses
das terras atualmente ocupadas pelos índios;
b) para que fossem confirmadas as concessões de terras,
feitas de acordo com a lei de 27 de setembro de 1860;
c) para que fossem cedidas ao Ministério da Agricultura as terras devolutas, julgadas necessárias às povoações
indígenas ou à instalação de centros agrícolas.
(Art. 3.." do Reg. citado).
Além disso, o governo providenciaria para que, nos territórios
federais, os índios fossem mantidos na plenitude dos terrenos pelos
mesmos então ocupados (Art. 9.° do Reg. c i t . ) .
O Regulamento do Serviço, que baixou com o decreto n . 9.214,
•de 15 de dezembro de 1911, em seus arts. 3.°. e 9.°, conservou as
mesmas disposições já citadas cl)o decreto n. 8.072, de 20-6-910,
corrigindo a referência constante da alínea b do art. 3..° deste último
decreto para "lei de 18 de setembro de 1850".
Em 1917 entrou - em vigor, em todo o território nacional, - o
Código Civil Brasileiro (Lei n. 3.071, de l de janeiro de 1916).
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Por esse estatuto básico, os selvícolas foram incluídos na categoria das pessoas relativamente incapazes para certos atos (art. ó..*
inciso IV) ; determinando-se, mais, que ficavam sujeitos ao regime
tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual cessaria
è medida que se fossem adaptando à civilização do país.
O decreto legislativo n. 5.484, de 27-6-928, que regulou a
situação dos índios nascidos no território nacional, elaborado no
intuito de definir a situação jurídica do índio no quadro do direito
civil estabelecido pelo referido Código, na forma do, seu art. 6.°
inciso IV, já citado, pela sua importância, merece especial referência;
pelo que, para aqui trasladamos, textualmente os principais dispositivos, que se relacionam ao assunto deste trabalho:
"Art. 1.° -- Ficam emancipados da tutela orfanológica
vigente todos os índios nascidos no território nacional, qualquer
que seja o grau de civilização em que se encontrem.
Art. 2.° -- l.a categoria ~- índios, nômades!
2.a categoria —• índios arranchados ou aldeados;
3." categoria — índios pertencentes a povoações
indígenas;
4.a categoria -- índios pertencentes a centros
agrícolas ou que vivem promiscuamente com
civilizados.
Art. 3." -- A qualquer índio das 1.°, 2." e 3.a categoria é
facultado o direito de dispor como quiser dos seus haveres e
designar o seu sucessor em qualquer função.
Parágrafo único. No caso de não haver as indicações necessárias ao cumprimento integral deste artigo, será respeitado
qualquer meio tradicional de herança ou sucessão adotado pela
tribo interessada, nunca a esse respeito intervindo autoridade
alguma, senão o inspetor do S. P. I. ou seus auxiliares e só
para apaziguar os ânimos, porventura desavindos.
Art. 5.° -- A capacidade, de fato,, dos índios sofrerá as
restrições prescritas nesta lei, 'enquanto não se incorporarem
eles à sociedade civilizada.
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Art. 7." - São nulos os atos praticados entre indivíduos
civilizados e índios das l.a, 2.a e 3." categorias, salvo quando
estes forem representados pelo inspetor competente, ou quem
fizer as vezes deste.
Art. 10.° — O governo federal promoverá a cessão gratuita,
para o domínio da'União, das terras devolutas pertencentes aos
estados que se acharem ocupadas pelos índios, bem como as
terras das extintas aldeias, que foram transferidas às antigas
províncias pela lei de 20 de outubro de 1887.
§ 1.° — As terras cedidas serão delimitadas em zonas correspondentes à ocupação legal já existente, sendo respeitada a
posse dos índios assim como o uso e gozo por eles das riquezas
naturais aí encontradas.
§ 2.° - - Respeitada essa posse, poderá o governo federal
empregar as ditas terras para a fundação de povoações indígenas,
ou qualquer outra fôrma de. localização de índio.
Art. 33 •— Ficam isentas de qualquer imposto federal as
doações gratuitas ou onerosas e as demais transmissões de bens
dos índios, todas as quais podem ser.feitas por simples termo
lavrado, com,duas testemunhas, em livro especial da respectiva
inspetoria do serviço, seja qual for o valor do contrato, observadas em tudo o mais, para que tais atos possam valer contra
terceiras, as leis em vigor sobre a transcrição nos registos
oficiais.
Art. 35 — Nas divisões e demarcações de terras dos índios,
os emolumentos dos empregados no juizo e os honorários do pessoal técnico podem ser pagos, em falta de meios pecuniários da
tribo interessada, com o produto da venda, em hasta pública, da
quota de terras julgada suficiente para o caso, a juizo do inspetor e de acordo com o valor venal vigente.
Parágrafo único. Não poderio, entretanto,
si ou por outrem, à referida hasta pública nem
do Serviço, nem os empregados do juizo, nem o
sendo nula de pleno direito toda a aquisição feita
ou indiretamente.

concorrer, por
os funcionários
pessoal técnico,
por eles, direta

't
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Art. 37 - -'Até a passagem dos índios para o centro agrícola ou sua incorporação à sociedade civilizada, nos termos desta
lei, são os inspetores, cada uni na sua circunscrição, encarregados
da gestão dos bens que os incjios venham a possuir por doação
ou qualquer outro meio, e como tal apresentarão anualmente à
autoridade judiciária competente as contas da mencionada gestão,
para o necessário julgamento.

vigente para o dito Serviço, adaptando-a melhor aos interesses da
nacionalização e defesa das fronteiras.
Pelo art. 1.° desse decreto, foram atribuídos à competência do<
Ministério da Guerra os julgamentos da gestão dos bens dos índios,
por inspetores do S. P. L ; corrigindo-se, assim, a anomalia constante
do art. 37 do decreto n. 5.484, de 27-6-928, que atribuia tal julgamento à autoridade judiciária.

§ 1." — Os saldos em dinheiro e os remanescentes de qualquer espécie poderão ser convenientemente empregados pelo
inspetor em benefício da comunhão indígena a que pertencerem
0:1 bens, ou constituirão um fundo patrimonial devidamente depositado em nome individual do índio ou da coletividade, conforme
a natureza dos mesmos bens e o destino que lhes for assinado
e tudo mediante homologação do juiz competente.

A Constituição Federal de 16 de julho de 1934 (decreto legislativo n. 6, de 18-12-1935), estatuiu em seu art. 129, que será respeitada a posse de terras de selvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, y no entanto, vedado aliená-las.

§ 2.° - - Haverá nas inspetorias livros para arrolamento
desses bens, o qual será feito tomando-se por base as respectivas
comunicações das povoações indígenas ou postos do Serviço.

O art. 2.°, em sua alínea g, in-fine, desse Regulamento definiu
como "terra de índio": .

Art. 38 - - Desde que 'passe para centros agrícolas ou se
incorpore a sociedade civilixada. receberá o índio os bens que
lhe pertençam individualmente, para que os possa livremente
administrar.
Art. 39 — No caso da coletividade (grupo, horda, tribo ou
nação) passar na totalidade para centro agrícola ou ser incorporada a sociedade civilizada, far-se-á entrega dos bens comuns
ao respectivo chefe; se porém, uma parte da dita coletividade
permanecer em povoação indígena ou posto de Serviço, ficará
sob a gestão do inspetor a quota que proporcionalmente caiba a
essa parte.
Art. 42 - - Consideram-se incorporados à sociedade civi-<
lizada (art. 5.°) e, portanto, em condições de responder pelos ;
seus atos, os índios que, conforme atestação do inspetor compe- j
petente, sejam 'equiparados aos pertencentes 'aos centros j
agrícolas.
Passando o Serviço de Proteção aos índios para o Ministério da'
Guerra, .em virtude do decreto n : 24.700, de 12-7-934, pelo art. 7.°
deste decreto, ficou esse Ministério autorizado a rever a legislação

Pelo cíecreto m 736, de 6-4-936, foi aprovado, em caráter
provisório, O regulamento do Serviço de Proteção aos índios, a que
se referiu o citado decreto n. 24.700 de 12-7-934.

1." — aquelas em que presentemente vivem e que já primariamente habitavam; ,
2.° -- aquelas em que habitam e são necessárias ao meio de-'
vida compatível como o seu estado, social: caça e pesca, indústria extrativa, lavoura e criação;
3.° —'- as que lhes tenham sido ou venham a ser reservadas
para seu uso, ou reconhecidas como de sua propriedade, a título,
qualquer.
E, no art, 3.° determinou, que o "Serviço de Proteção aos índios
promoverá os atos mais convenientes:
a) para impedir que as terras habitadas pelos selvícolas
sejam tratadas como se devolutas fossem, demarcando-as,
fazendo 'respeitar, garantir, reconhecer e legalizar a posse
dos índios, já pelos governos estaduais ou municipais, já
pelos particulares;
b) para que, na falta de acordo, sejam requeridos ao
Juiz Federal correspondente os remédios legais competentes
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para garantir aos' sclvícolas as suas posses, na forma do '
decreto n. 5.484 de 27-6-928;
c ) para que, igualmente, sejam respeitadas as posses dos
índios já reconhecidas em virtude da lei de 18 de setembro
de 1850 e outras posteriores, ainda mesmo no caso de extinção dos aldeamentos, provando que o fato dos governos
terem deixado de administrar esses aldeamentos ou estabelecimentos, ou de superintendê-los, não justifica que os
índios ou seus descendentes sejam espoliados de suas terras;
d) para que sejam cedidas as terras que foran julgadas
necessárias aos estabelecimentos do Departamento do Serviço de Proteção aos índios;
Art. 4° — Os índios não poderão arrendar, alienar ou
gravar com ônus reais as terras de sua posse ou ocupação.
Art. 16 - - Às Inspetorias compete:
c) promover, por si ou mediante instruções da chefia
do Serviço junto aos governos dos estados ou dos municípios, os atos necessários para que se legalizem as posses de
terras ocupadas por índios, para que sejam respeitadas as1
concessões de terras^ feitas de acordo com a lei de 18 de se„ tembro de 1850 e cedidas ao governo federal as terras
devolutas que forem julgadas necessárias aos estabelecimentos do S. P. I. e, em seguida, promover providências
pela legalização das posses dos índios respectivos;
<y) zelar pela execução das medidas para tornar efetiva,
in-loco, a proteção às tribos indígenas, evitar ou fazer cessar J
a invasão dos seus territórios e obstar conflitos entre si, ou *
entre elas e os civilizados, envidando esforços para se tornarem pacíficas e amistosas as relações entre estes e aqueles; j
Art. 41 -- Nas terras reservadas para os índios ou por'
eles habitadas, nas de sua propriedade ou nas terras a que;
se refere o art. 129 da Constituição da República, ninguém
poderá construir ou fazer benfeitorias para gozo ou lucro J
próprio, sob pena de incorrer nas cominaçõcs da última '
parte do art. 547 -do Código Civil e mais disposições legais
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que resguardam as propriedades em geral c especialmente
as propriedades dos índios".
A -Constituição de 10 de novembro de 1937, em seu art. 154, revigorando a disposição do art. 129 da Constituição Federal de 16 de
julho de ]934, estatuiu que: "Será respeitada aos selvícolas a posse
das terras em que se achem localizados em caráter permanente,
sendo-lhes, porém, vedada a alienação das mesmas".
,
O estudo para o projeto de regulação deste dispositivo constitucional é que faz objeto do presente trabalho.
A partir do ano de 1940, o Serviço de Proteção aos índios, até
então pertencente ao Ministério da Guerra, foi organizado no Ministério da Agricultura, em virtude do decreto-lei n. 1.886, de 15 dt
dezembro de 1939, que, em seu art. 5.°, dispôs o seguinte, em relação
às terras_dos índios :
"O Ministério da Agricultura entrará em entendimento com os
governos dos estados para a salvaguarda das terras habitadas pelas
tribos indígenas, de acordo com a Constituição, continuando o Exército, mediante requisição regulamentar, na atribuição de garantir as
posses de terras ocupadas a qualquer título pelas populações indígenas,
bem assim a defesa de suas vidas e liberdade".
Completando a organização do Serviço de Proteção aos índios,
foi-lhe dado o respectivo Regimento, aprovado pelo decreto número
10.652, de 16 de outubro de 1942, e modificado pelo decreto-lei
n. 12.318, de 29-4-943.
Em relação à propriedade do índio, notadamente à sua terra,
estatui o citado Regimento':
1.° — que o referido Serviço, entre outras finalidades, tem
as seguintes:
- prestar ao índio proteção e assistência amparando-lhe a
vida, a liberdade e propriedade, defendendo-o do extermínio,
resguardando-o da opressão e da expoliação, bem como abrigando-o da miséria, educando-o e.instruindo-o, quer viva aldeado,
em tribos ou promiscuamente com civilizados: (art. 1.°, alínea "a");
- garantir a efetividade da posse das terras ocupadas pelo
índio (art. cit. ai. "b") ;

- 64 -

— 65 -

i

- exercer sobre o índio de qualquer categoria, na forma da
legislação vigçnte, a tutela que lhe deve ser prestada pelo Estado
zelando pela preservação, conservação e desenvolvimento do
seu patrimônio (art. cit. ai. "j");
- promover, em colaboração com os órgãos próprios, a
exploração cias riquezas naturais, das indústrias extrativas ou
de quaisquer outras fontes- de rendimento, relacionadas com o
patrimônio indígena nu dele provenientes, no sentido de assegurar, quando oportuno, a emancipação ecofiômica das tribos

(art. cit. ai. "m") ;
2.° — que na competência dos órgãos do Serviço de Proteção aos índios, inclui-se o seguinte:
- estudar e solucionar questões relativas à terra do índio
(art. 8.°. alínea "c") ;
- organizar os inventários e a escrituração dos bens tio
patrimônio nacional e do índio, fiscalizando, nos estados, a sua
gestão (art. 9.° alínea "i");
- garantir a efetividade d n posse das terras ocupadas pelo
índio, impedindo pelos meios legais e policiais ao seu alcance, que
as populações civilizadas ataquem-no ou invadam suas terras e
comunicando às autoridades os fatos dessa natureza que ocorrerem (art. 12, alin. " f " ) ;
- proceder à demarcação das terras pertencentes ao índio,
conforme determina o art. 154 da

Constituição

(art.

cit.

ai. " l " ) ;

- combater o nomadismo e fixar as tribos, despertando o
gosto do índio para a agricultura e indústrias rurais e assegurando, pelo incremento das mesmas e da pecuária, uma base
sólida à vida econômica do índio (art. cit. a l i n . "q"):
- manter trabalho e instituições de lavoura e pecuária em
grau condizente com o nível do indio, aperfeiçoando a técnica
à medida que o índio for evoluindo socialmente (art. cit.
alin . "r") ;

Sinopse cio "Regime Republicano"

,

Desta exposição sobre a evolução da legislação de terras no
republicano, chega-se às seguintes conclusões:
1.°) - - No início deste regime, até a promulgação da
Constituição Federal em 24 de fevereiro de 1891, vigorou no
país; em relação à propriedade das terras, o mesmo regime legal
anterior, dito dia "Lei de Terras".
2.°) — A citada Constituição, tendo conferido aos estados a
competência de prover a sua própria legislação, investiu-os, implicitamente, da faculdade de regularem o processamento das ações
territoriais, o que os mesmos fizeram, promulgando as respectivas
leis reguladoras da espécie, inclusive os códigos do Processo
Civil e Comercial.
Nesta legislação, porém, incluíram, de maneira quase integral, as mesmas normas do regime da Lei das Terras, prorrogando, sucessivamente e ad-libitiim, os prazos para a revalidação
das sesmarias e legitimação das posses, ainda não regularizadas
no regime anterior.
Em virtude do art. 64 da citada Constituição, passaram
ao domínio privado dos estados as terras devolutas, anteriormente pertencentes à União.
3.°) — Em 1917 veio o Código Civil Brasileiro revogar pelo
seu art. l. 807, as Ordenações, Alvarás, Leis e Decretos, Resoluções, Usos e Costumes concernentes às matérias de direito
civil reguladas no mesmo Código.
Por força desse dispositivo, não mais poderia prevalecer o
processo administrativo -estadual para a discriminação de terras
de propriedade particular, a título legítimo, das terras devolutas
do domínio privado do Estado, de vez que este também1 era parte
no feito.
A via judicial era a única legítima para tais processos, a
menos que se os considerasse como medições e demarcações
amigáveis, devendo-se, então, seguir o rito apropriado.
4.°) -- No regime instituído pelo Código Civil, lei substantiva, a que se deveriam conformar todas as leis e regulamentos
1UO.GOG
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estadual sobre terras, não mais se permitiam revalidações de
sesmarias nem legitimações de posses, porquanto, tinham sido
revogadas todas as disposições legais que as autorizavam.
Aos possuidores de terras, a título de sesmarias ou concessões
governamentais já demasiados prazos tinham sido concedidos
para regularizarem a sua situação, nos regimes anteriores, e aos
posseiros por simples ocupação, também tais prazos tinham sido
mais que suficientes.
Revogados como se achavam os atos jurídicos, que tinham
dado origem a tais .situações, quem não as tivesse regularizado
pelos meios legais anteriormente vigentes, no regime do Código
Civil só poderia fazê-lo pela aquisição do domínio sobre as terras
possuídas, em virtude e na forma do instituto do usucapião,
determinado pelos arts. 550 a 553 do aludido Código.
S.») _ _ Q decreto n, 19.924, de 27 de abril de 1931, que
dispôs sobre terras devolutas, em seu art. 5-°, reconhecendo como
válkjos e aptos para a transcrição no Registo de Imóveis, os
títulos referentes à concessão de terras devolutas expedidos pelo
Estado e as certidões autênticas dos termos lavrados em suas
repartições administrativas, evidentemente nãf> veio revalidar,
corno não poderia fazê-lo, os títulos expedidos pelos estados em
processos administrativos de medições e demarcações, para efeito
de revalidação de sesmarias e legitimação de posses, no regime
do Código Civil; porquanto, nestes casos, não se tratava de concessão de terras devolutas do Estado e sim da discriminação dessas
terras do domínio privado do Estado, das do domínio particular,
em virtude dos títulos originários dos -respectivos proprietários ;
a matéria .era, portanto, de natureza contenciosa e só poderia
ser resolvida por via judicial.
O reconhecimento conferido pelo citado decreto n. 19.924
refere-se, portanto, aos títulos ou atos expedidos pelo Estado
concedendo a particulares terras devolutas, pertencentes ao
domínio privado do Estado, de maneira líquida e incontestável,
não sujeitas a litígios por parte de co-proprietários ou condôminos
do Estado nessas terras, a título legítimo, corno os posseiros,.

aos quais assistia o direito de demandarem ein juízo o reconhecimento do seu domínio, pelo usucapião.
Tanto assim o entendeu o legislador que, no art. 1.° do citado
decreto, determinou: "competir aos estados regular a administração, concessão, uso e transmissão das terras devolutas, que
lhes pertencem, excluída sempre (Cod. Civ. arts. 66 e 67)
a aquisição por usucapião, c na conformidade do presente decreto
e leis federais aplicáveis", (o grifo é nosso).
6.") -- ( ) art. 64 da Constituição -Federal de 1891 transferiu as terras devolutas do domínio da União ao dos estados,
nas condições em que aquela as possuía.
Com a sua reconhecida autoridade na matéria, disse Rodrigo Otávio: (*) "Os Estados recolheram as terras devolutas
que a Constituição lhes outorgou, nos mesmos termos em que a
Nação as possuía, sujeitas às condições das concessões anteriormente feitas.
A Nação não podia transferir mais do que tinha. Ncmo plus
júris ad alium transfere potest quam it>sc habet. (Ord. L. 4
tit. 37 § 7.°, alvará de 13-3-772 / Assento n. 278 de 23-11-769/
Carlos de Carvalho, Nova Consolidação, art. 406). Conseqüentemente, o Estado não podia adquirir senão aquilo que a Nação
lhe podia ter transferido".
Nestas condições, as terras, possuídas e ocupadas pelos
índios, e cujo domínio lhes tinha sido conferido e invariavelmente
reconhecido pela legislação dos regimes anteriores, por forma
alguma poderiam ter sido incluídas nas terras devolutas transferidas pela União aos estados; e, se alguns destes como tais as
consideraram e das mesmas dispuseram como de sua propriedade,,
cometeram flagrante, espoliação da propriedade territorial indígena, sendo nulas as alienações que dessas terras, ilegítima e
ilegalmente fizeram, por na» lhes pertencerem e sim ao domínio
particular dos índios; acrescendo ainda, que estes, na sua condição de tutelados têm, por força de lei, garantida a imprescritibiiidade dos seus direitos e a inalienabilidade dos seus bens.
(*)
Do Domínio <la União t dos listado.* sejíiimlo ;i Constituição Federal
S. 1'aulo — 2." ed. 1924 pág 212

— 68 —

Tendo sido, como ficou demonstrado, impróprios e nulos os
processos administrativos empregados pelos estados, para extremarem o seu domínio sobre terras devolutas, do domínio particular, inclusive o do índio sobre as suas terras, na realidade,
subsiste o estado de inclivisão destas; e, conseqüentemente, o condomínio dos índios com quem quer que íse arrogue direito sobre
as mesmas, baseando-se em títulos expedidos pelos estados, em
virtude de tais processos.
7.°) —Toda a legislação relativa à situação jurídica dos índios
e as garantias à sua propriedade territorial, com fundamento no
parágrafo único do art. 6.° do Código Civil Brasileiro, e promulgada desdfc o estabelecimento do Serviço de Proteção aos índios
em 1910, até esta data, embora, nalgum tópico imprecisa ou
mesmo inadequada, no seu conjunto confirma e corrobora as
conclusões acima, em relação às terras dos índios.
8.°) '—• Em face, portanto, dos motivos históricos explanados
c dos fundamentos jurídicos amplamente justificados nesta exposição, poderá a lei, atualmente, definir com precisão o direito dos
índios às terras que ocupam em caráter permanente e estabelecer
a forma pela qual se processará a incorporação das mesmas ao
seu patrimônio, de modo a que, enfim, após tantas tentativas,
representadas pela extensa mas ineficiente legislação existente,
venha, como mais um título e um atestado da excelência do Estado
Novo, a solução definitiva a essa magna e secular questão, a
mais importante do problema indígena brasileiro, pela regulação
do dispositivo expresso no art. 154 da .Constituição.
Síntese, dos princípios básicos do direito dos -índios às terras < / ; < < '
ocupam c dos meios de resolver a sua situação atual
À guisa de remate das conclusões\duzidas neste memorial e de
preâmbulo ao projeto da regulação em causa, seja-nos permitido re«apitular os princípios básicos em que se funda o direito do índio
brasileiro às suas terras, e aduzir as considerações fundamentais sobre
sua situação passada e atual e sobre os meios que nos parecem capazes de resolvê-la, de maneira eficiente, dentro das normas legais e
sem ofensa a direitos e interesses alheios, contanto que legítimos e
dignos de respeito.
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1'arn sistematização deste resumo sintético, dividiremos esta
parte do nosso trabalho em duas seções, sob as seguintes denominações :
I - - O que foi .feito.
II - - O que se deve e se pode fazer, na situação atual.
I — O que foi feito.
Ao tempo da descoberta do Brasil, o seu imenso território era,
em certas regiões, ocupado por uma população aborígene agrupada
em diversas tribos, com uma organização social adequada ao seu estado primitivo e à ecologia regional.
Estas hordas não eram nômades ou errantes, na rigorosa acepção do termo, pois viviam em territórios certos, de cujos recursos
naturais, tais como caça e pesca, frutos nativos e, entre muitas dessas
tribos, .também cie uma agricultura e pecuária rudimentares, tiravam
os meios para a sua subsistência.
As tribos achavam-se, portanto, estabelecidas nesses territórips,
ocupavam-n'os e os aproveitavam de acordo com a sua peculiar economia .
Em face do direito, tinham nos mesmos a scduni positio; assistia-lhes, por essa ocupação primária, o jus pòssessionis, esse direito
congênito à posse da terra, achando-se esta, de fato, incorporada ao
seu patrimônio.
Mais antiga que tal posse, não se pode admitir nenhuma outra
em nosso país.
Com a descoberta do Brasil, deu-se a conseqüente apropriação
do respectivo território pela coroa portuguesa, que entendeu de reparti-lo aos seus súditos c favoritos, por meio das sesmarias e concessões .
Nesse regime, entretanto, não deixou o governo da metrópole de
reconhecer esse direito congênito dos índios às suas terras, a saber,
aos territórios que eles ocupavam; e o fez pelo alvará de 1.° de abril
de 1680, posteriormente confirmado e ampliado pela lei de 6 de junho
de 1741, em virtude dos quais ficou expressamente definido e reconhecido o direito dos índios às suas terras, como primários c naturais
senhores (tetas, reservando-se esse direito nas sesmarias e concessões
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e sustentando-se os índios no domínio e posse dessas terras, para si

desde o começo; e quando tal sucedesse, ao dito poder competia,
igualmente, promover a imediata reintegração do índio na 'sua. posse.
' E se alguns governos nessa conformidade não procederam, por
negligência, incúria, ou por qualquer outro interesse de ocasião, embora sob aparência legal, mas realmente em flagrante violação a direitos assentados em constante legislação anterior, isso em nada afetou a essência e a eficácia do aludido direito do índio, que permaneceu
íntegro, desde que não' foi abrogado, como, aliás, não podia sê-lo.
No período monárquico, procurou o governo amparar os índios
que, em sua grande maioria, espoliados das suas terrras, encostavamse aos povoados ou procuravam guarida junto a sesmeiros e posseiros,
invasores da sua propriedade, porém, mais fortemente apoiados
pelas justiças do tempo.
Para acudir a essa situação, veio o decreto n . 246, de 24 de
julho de 1845, regulamentar as missões de catequese e civilização de
índios, no intuito principal de reuni-los em agrupamentos estáveis.
Por força desse regulamento restabeleceram-se os alcleamentos
sob o regime dos diretórios, que, aliás, já tinha fracassado no período
anterior, por falta de orientação e coordenação das suas atividades,
deturpadas como foram as suas finalidades.
No regime das aldeias, para a aquisição da, plena propriedade
territorial, precisava o índio dar prova de capacidade como agricultor,
durante 12 anos, findos os quais, para seu título, se lhe passaria carta
de scsmaría.

e seus herdeiros.
Ficou, portanto, clara e indiscutivelmente assentado o fundamento jurídico do patrimônio'territorial indígena, constituindo esses
atos legais título hábil para produzir, em qualquer tempo, os efeitos
de direito.
Ao jus posscssionis, imanente na posse do índio, assim, adicionava-se o jús possidcndi, reconhecendo e legitimando dita posse, dessa
forma integrando-se em seus elementos essenciais a propriedade plena
do índio às suas terras.
Para melhor entendimento do assunto, convém acentuar que não
se deve confundir a posse do índio com a de outro qualquer ocupante,
sem título, de terras do Estado e, portanto, devolutas; a do índio é a
expressão e o exercício de um direito assentado, definido e expressamente declarado e consagrado na legislação do tempo, sobre as
terras originàriamente e, portanto, de tempos imemoriais, ocupadas
pelas tribos autóctones na região, e sobre as terras que os governos
destinaram do seu domínio privado para o estabelecimento das hordas
ou tribos deslocadas do seu "habitat" primitivo, para se estabelecerem em regiões diversas; (sendo que, em nenhum desses casos, cabia
ao índio a obrigação de revalidar a sua concessão ou de legitimar a
sua posse, como bem o demonstrou o dr. João Mendes Júnior, no
seu trabalho citado no presente estudo.
Não importa que, pela violência e pela usurpação, desde aquele
tempo tenham sido os índios afastados das suas terras, como ainda
hoje sucede; esse seu direito, assini definido e fundamentalmente
assentado, sempre subsistiu e subsiste em toda a sua integridade, como
provam-no os dispositivos legais, expedidos pelos governos em todos
os tempos, ordenando acatamento e respeito a esse direito, e que o
índio, quando espoliado das suas terras, nelas fosse devidamente reintegrado .
Declarado-órfão e, portanto, sob a tutela da Nação, desde 1831,
tev,e o índio ainda reforçada a garantia da conservação do seu direito,
desde então confiado à guarda e cautela do poder público.
A este competia promover os meios para evitar que sesmeiros e
posseiros, abusiva e ilegalmente, incluissem nos limites das suas concessões, terras de índio, legalmente reservadas como'se achavam.

Continuava reconhecido o direito do índio às terras, em que se
estabelecesse ou ocupasse; restringia-se, tão somente, a sua capacidade de fato, para que sobre as mesmas exercesse o direito integral
da propriedade, pois, só depois do prazo estipulado é que o mesmo,
adquirindo a plena propriedade da terra, poderia, dela dispor ou aliená-la .
Embora um tanto dúb:os os termos do regulamento em questão,
pela impropriedade de certas estipulações, do contexto do mesmo se
deduz que o governo, continuava reconhecendo o direito fundamental
do índio à posse da sua terra; considerava-o, sim, como incapaz, até
que, pelo seu desenvolvimento, pudesse gerir e dispor da sua propriedade, como bem entendesse; o que, aliás estava certo, porque o índio,
na sua qualidade de tutelado, agora duplamente assistido, pelo Juízo
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competente e pelos diretórios criados pelo citado regulamento, só poderia entrar na plena posse e gozo dos seus bens, quando cessasse o
seu estado de incapacidade.
Alcançado esse estádio, para que tivesse um título hábil para
transferir ou alienar a sua propriedade, ser-lhe-ia passada a carta de
sesmaria correspondente ao território da sua ocupação.
Dado o caso de nenhum índio chegar a essa situação, é claro que,
por tal motivo, não poderia o governo expropriá-lo de um bem, que
já se achava incorporado ao seu patrimônio, de vez que continuava a
existir o sujeito desse patrimônio.
A "Lei das Terras" (n. 601 de 18 de setembro de 1850) e o
seu regulamento, de janeiro de 1854, dispondo sobre as terras possuídas por títulos de sesmarias, ou simplesmente por posse mansa e
pacífica e, bem assim, sobre as terras devolutas, veio estabelecer o
critério, sob o qual seriam estas extremadas daquelas e as condições
para a legitimação das primeiras.
Do contexto dessa lei e do respectivo regulamento, nada se infere relativamente a qualquer espécie de decaimento do direito dos
índios às suas terras, direito esse já assentado e consagrado pela legislação anterior.
Pelo contrário, pela definição explícita do que se deveria considerar como terra devoluta e, portanto, pertencente ao domínio privado do» governo imperial, ficou bem esclarecido que como tal não se
poderia considerar a que se achasse no domínio particular, por qualquer título legítimo, ou fosse havida por sesmaria ou outra concessão,
não incursa em comisso, dispositivo este explicado pelos arts. 22 e
23 do citado regulamento de 1854.
Ora, como bem o demonstrou o dr. João Mendes Júnior,- relativamente aos índios estabelecidos, não havia simples posse; havia
um título imediato de domínio, não havendo, portanto, posse a legitimar e sim domínio a reconhecer e direito originário e preliminarmente reservado; concluindo esse eminente, jurisconsulto que, "quer
da letra, quer do espírito da lei de 1850, se verifica, que essa lei nem
mesmo considera devolutas as terras possuídas por hordas selvagens
estáveis; essas terras são tão, particulares como as possuídas por
ocupação legitimável, isto é, são originàrkinicntc reservadas da devohição, nos expressos termos de Alvará de 1." de abril de 1860, que as
reserva até na concessão das sesmarias''.

Fica, portanto, assentado e entendido, que as terras, quer ocupadas, q"uer possuídas pelos índios, eram de sua propriedade particular,
a título legítimo e, como tal, por forma alguma podiam ser consideradas como devolutas, não estando, outrossim, sujeitas à legitimação.

~~
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A constituição republicana de 1891, passando ao domínio privado
dos Estados as terras devolutas que recebera do governo imperial, é
claro, que somente transferiu a esse domínio as terras que realmente
eram devolutas; subsistindo em toda sua plenitude os direitos legalmente definidos ou adquiridos sobre a propriedade territorial, nos
regimes anteriores.
A incorporação, por parte dos estados, ao seu domínio privado,
como devolutas, das terras dos índios, que indiscriminadamente tinham recebido da União, ex-vi da Constituição Federal de 1891,
constituiu clamoroso esbulho do patrimônio indígena, sendo que deveriam tais estados, desde logo, definir a situação dessas terras dos
índios, afim de as extremarem daquelas que, como devolutas, lhes
tinham sido cedidas pela União, ao invés de, sem nenhum exame,
passarem, como fizeram, desde logo, a considerá-las como suas e delas
irem disjJondo, mediante processos administrativos estabelecidos pelas
respectivas legislações.
Sobre a irregularidade e ilegalidade de tal procedimento e das
suas conseqüências, já foi suficiente dito no decorrer deste trabalho.
O Código Civil Brasileiro, incluindo no art. 6.° da Parte Geral,
os selvícolas entre os relativamente incapazes e determinando, pelo
parágrafo único desse artigo, eme os mesmos ficam sujeitos ao regime
tutelar estabelecido em leis e regulamentos especiais, o qual cessará
à medida que se forem adaptando à civilização do país, não fez mais
do que consolidar as disposições do direito já existentes, em relação à
situação do índio na comunidade brasileira; porquanto, como incapazes e, como tal, sujeitos a regime tutelar, já tinham sido eles considerados, desde quando, redimidos efetivamente do cativeiro legal a
que os sujeitara o nefando regime colonial, lhes tinham sido designados os ouvidores como seus juizes conservadores, mesmo antes da lei
de 27 de outubro de 1831, que os sujeitou à tutela orfanológica.
Quanto às leis e regulamentos especiais, referentes a esse regime
tutelar, não poucos tinham sido os atos já emanados do poder público,
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notadamente, o citado regulamento de 24 de julho de 1845, verdadeiramente de exceção, em relação ao índio, e com o objetivo bem intencionado de adaptá-lo à civilização do país.
Esse regulamento, porém, vinha inquinado do mesmo vício que.
determinara o fracasso do regime, já tentado, dos "diretórios", conducente à despersonalização do índio, entravando a sua evolução natural e reduzindo-o a mero autômato, em tudo, por tudo c para tudo
dirigido por alheia vontade, em regra, pouco esclarecida ou errôneamento orientada, quando não, inescrupulosamente dirigida para fins
diferentes do interesse moral e material do índio, voltada para objetivos de lucro e de ganância, à custa do trabalho ou da propriedade
indígena, transformando, enfim, o aldeamento, que deveria ser nú-cleo de educação e do trabalho livre do índio, em verdadeira redução
civil.
Assim, aos poucos, por ineficácia do regime, foram decaindo ou
-se extinguindo esses aldeamentos, voltando os índios, novamente, a
procurar trabalho junto aos agricultores da região, ou indo ocupar
outros tratos de terra, em que retornavam aos seus usos e costumes
primitivos.
Foi em tal situação, devida à incúria e descaso do próprio governo, que este, em vez de corrigir as falhas do serviço, que instituirá para a civilização dos índios e sanear os quadros do respectivo
pessoal, entendeu de expropriá-los das terras dos aldeamentos extintos ou abandonados, transferindo-as, arbitrariamente, como devolutas, para o seu domínio privado, a fim de aliená-las à sua vontade.
Instituído em 1910, o Serviço de Proteção aos índios, em moldes indicados pela experiência e pelo verdadeiro conhecimento do
problema indígena brasileiro, em todos os seus termos, foi estabelecido,'como uma das partes principais do programa a executar, o resguardo às terras ocupadas pelos índios, cujo amparo continuava a figurar tão somente nos textos escritos, sem nenhuma eficácia prática.
Da já extensa legislação promovida por este Serviço e promulgada pelo governo federal, em defesa e para restauração da propriedade indígena, constam as medidas essenciais à normalização da situação do índio, em relação às terras de sua propriedade, de que depende a sua própria existência.

T
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Assim é, que ficaram assentadas como ''terras dos índios":
1." -- aquelas em que presentemente vivem e já primariamente
habitavam ;
2.° — aquelas em que habitam e são necessárias ao meio de vida
compatível com o seu estado social: caça e pesca, indústria
extrativa, lavoura ou criação;
.
3." - - a s que já tenham sido ou venham a ser reservadas para
seu uso, ou reconhecidas como de sua propriedade, a título qualquer. (Dec. n. 7.36 de 6-4-936. art. 2.° alínea "G").
Para as reservas, que se tornem necessárias ao estabelecimento
dos índios e que, como de sua propriedade serão reconhecidas, na
forma do n.° 3.° acima citado, o Serviço está autorizado a promover
as medidas que entender convenientes à cessão, tanto por parte dos
governos, federal e estadual, como de particulares, das terras que
forem necessárias à localização dos índios e aos estabelecimentos do
Serviço, compreendidps como tais os Postos Indígenas, que se instalam com jurisdição administrativa sobre todo o território de propriedade da tribu ou das tribus, a cuja assistência e proteção se destinam.
(Regt° de 20-6-910 art. 3.°, alínea c; arts.'4.°, 5.°, e 6.°; confirmados
pelos art. 2.°, inciso 2°, art. 3.° alínea "c", e arts. 20 e 21 do dec.
n. 9.214, de 15-12-1911; arts. 8.°, 9.°, 10.° e seus §§ e art. 40 do
decreto n. 5.484 de 27-6-928; art. 3.°, alínea "d", art. 16 ai. c do decreto 736 de 6-4-936; art. 5.° do decreto-lei n. 1.886, de 15-12-939).
No sentido da proteção e preservação da posse da terra do índio,
e da sua restituição nos inúmeros casos de esbulho ocorridos, a legislação outorgada ao mencionado Serviço e atualmente em vigor, autoriza :
a) - - a que se legalizem convenientemente as posses das terras
atualmente ocupadas pelos índios (decreto n. 8.072 de
20-6-910, art. 2.° ns. 1.° e 2.° e art. 3.° alínea a, b, art. 9.
10° 15° 19° confirmados -pelos art. 2° ns. l e 2, art. 3.
alínea a, & e art. 4.°, art. 10° do decr. n. 9.214 de 15-12-911;
art. 10° §§ 1° e 2° do decreto n. 5.484 de 27-6-928; art. 2°
alínea a e b. "g" inciso 1°, 2°, 3°, art. 3° alínea a, b, c, artigo

— 76

16 alínea />, art. 12 ai. "f" do decreto-lei n. 10.652 de
16-10-942) ;

II -- O que se deve c se f ode jazer, na situação 'atual.
Assim, passamos a considerar o que, na situação atual, o podei
público, em vista do imperativo das leis vigentes, deve c pode fazer,
para que seja efetivamente respeitada a posse dos índios às terras,
em que se acham localizados, em caráter permanente, conforme categoricamente ordenado pelo dispositivo do art. 154 da Constituição.

b) - - a que sejam confirmadas as concessões de terras feitas
aos índios, em virtude da legislação anterior (art. 3.° alínea
b, art. 15, do decreto n. 8.072 de 20-6-910; art. 3° ai. b
do decreto n. S 9.214 de 15-12-911; art. 10, do decreto
n'. 5.484 de 27-6-928; art. 2" ai. g n. 3° art. 3° ai. a, c;
art. 16 ai. c do decreto n. 736 de 6-4-936);
r)

Pela exposição constante deste trabalho, ficou exaustivamente
demonstrado e provado:

- a promover, sempre que possível e pelos meios de direito,
a restituição dos terrenos, que aos índios tenham sido usurpados (dec. 8.072 de 20-6-910 art. 2.° n. 12; idêntico, dispositivo do decreto n. 9.214 de 15-12-911 ; art. 10 do decreto n. 5.484, de 27-6-928; art. 3." ai. a, c; art. 16 ai. c do
dec. n. 736, de 6-4-936) ;

«) -- que q índio brasileiro, coletiva ou individualmente, na
forma da respectiva legislação, possui um patrimônio territorial, que é propriedade legitimamente sua e, como tal, com
exclusão de qualquer coparticipação alheia, seja de caráter
particular ou governamental; propriedade essa que tem o seu
fundamento em posse imemorial, reconhecida e consagrada
em nosso país pela legislação de todos os tempos, e na de
paises de civilização modelar, como a dos Estados Unidos
da América do Norte, como se verifica pelo fato recente, da
sua Corte Suprema, o mais alto Tribunal de Justiça da nação "ter apoiado Os direitos dos índios da tribo Hualpai do
Arizona, num pleito que despertou muito i interesse, baseando-se em que ditos índios haviam ocupado as suas terras
desde tempos imemoriais''; (*)

d) - - que sejam cedidas ao Ministério da Agricultura as terras
devolutas ou outras, que forem julgadas necessárias a localização dos índios ou aos estabelecimentos do Serviço de
Proteção aos índios (legislação já citada anteriormente) ;
f ) - - a evitar a invasão e usurpação de terras de índios, por civilizados (art. 2"'n. 3° do decreto n. 8.072 de 20-6-910 e
iguais dispositivos do decreto n. 9.214 de 15-12-911; artigos 25 e 36 do decreto n. 5.484 de 27-6-928; art. 1° alí-

b) -- que, enquanto durar o estado de incapacidade civil do
índio, de acordo com o regime tutelar a que está sujeito, a
conservação, preservação e desenvolvimento do seu patrimônio territorial, competem ao 'governo federal, exclusivamente por intermédio do Serviço de Proteção aos índios, ao
qual, em virtude de tal atribuição, incumbe providenciar:
- para que se legalizem convenientemente as posses das
terras atualmente ocupadas pelos índios;
- para que sejam confirmadas as concessões de terras a
eles feitas em virtude da legislação'anterior;

nea a, art. 2.° alínea "g", art. 3.° ai. a, c, e, art. 16 ai. g,
art! 41 do decreto n. 736 de 6-4-936; art. 5.° do decretolei n. 1.886 de 15-12-939; art. 1° ai. a e j, art. 12 ai. f do
decreto-lei n. 10.652 de 16-12-942);
/) — a medição e demarcação das terras dos índios, mediante os
processos competentes (arts. 4° e 5°, 11, 1"2 do decreta
n. 8.072 de 20-6-910; idênticos dispositivos e art. 56 alínea (t do decreto n. 9.214 de 15-12-911; art. 10 § 1° art. 35 e seus §§ do decreto n. 5.484 de 27-6-928; art. 3°
alínea a, art. 15 alínea a do decreto n. 736, de 6-4-936;
art. 12 alínea 7 do decreto-lei n. 10.652, de 16-10-942).

(*) " Lãs tierras de los índios en los Estados Unidos ", pág. 36, por Allan
d. Harper, publ. em 1943,- por The National Indian Instituto -- Department
of Interior -- Washington — U. S. A.
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- para que seja promovida, pelos meios adequados, a restituição dos terrenos que, aos índios, tenham sido usurpados;
- para que ao Ministério da Agricultura sejam cedidas .as
terras devolutas, que forem julgadas necessárias à localização
de índios, ou aos estabelecimentos do Serviço de Proteção aos
índios;
- para evitar a invasão e usurpação de terras de índios, por civilizados;
- para que sejam devidamente medidas e demarcadas as terras
dos índios;
r) í- que, apesar da copiosa legislação existente, ainda não se
definiu, de forma categórica e de modo a constituir indiscutível declaração de direito, em lei precisa e imperativa, o
que se entende por "terra de índio", em cuja posse deva ele
ser mantido, quando em seu gozo efetivo, ou nela imitido ou
reintegrado quando da mesma esbulhado, com toda a força da
proteção possessória, contra quem quer que entenda de se opor
ao seu domínio, de conformidade, porém, com um rito pfocessual sumaríssimo, capaz de evitar as delongas e procrastinações a que dão lugar as infindáveis formalidades da legislação comum;
d) -- que, devido a essa forma inoperante cia citada legislação,
e também à falta de sanção eficaz às decisões do poder
público, o direito incontestável do índio à sua terra, ainda
permanece indeciso e vacilante; disso resultando que, a todo o
momento e sob os mais variados pretextos, com aparência de
legalidade, ou sem ela, a dita posse seja turbada, quando não
abertamente violentada, por interessados e até mesmo por autoridades pouco escrupulosas; o que, aliás, em grande escala
e duma maneira quase geral, ocorria quando as injunções
partidárias faziam pender a balança da justiça'para o lado
do interesse dos corrilhos eleitorais, prevalecente sobre o di-|
reito do índio, por mais líquido e certo que este fosse.
Em vista, portanto, deste estado de coisas, torna-se necessário que
a regulação do dispositivo do art. 154 da Constituição, que determina
seja respeitada a posse das terras em que os índios se acham locali- ',
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zados em caráter permanente, atenda às seguintes considerações, que
correspondem à situação de fato, do assunto em causa:
Devido ao seu estado social, o índio ainda não inteiramente adaptado à civilização, precisa, de maneira essencial, dos territórios de
onde tira os meios de sua subsistência, pelos produtos da caça, da pesca,,
da colheita dos frutos nativos e da indústria extrativa e, como recurso
subsidiário, da agricultura e a criação, a que ele irá se afeiçoando e
desenvolvendo, à medida que o seu contato com o meio civilizado for
apressando a marcha da sua evolução normal, o que se verificará, com
muito mais facilidade e rapidez, nas gerações mais novas, pelo influxo^
da educação pela escola e pelo exemplo, nos postos do Serviço.
Neste particular, aliás, não se acha muito distanciada do índio a
grande massa da população rural das regiões sertanejas do país; porquanto, pelo seu processo extensivo e rotineiro de agricultar, a ferro
e fogo, único que ainda lhe é familiar e que recebeu pela tradição dos
seus antepassados, não se pode encantonar nos reduzidos tratos de
terras, suficientes à agricultura intensiva ou semi-intensiva do colono
estrangeiro. A esses lavradores sertanejos, é lhes indispensável grande
extensão de terras, em que possam "fazer as suas capoeiras", sendo
comum, quando apertados pela vizinhança do colono, abandonarem as
terras que cultivavam e abalarem para mais longe, a fim de "abrir o sertão", na sua expressão típica, onde não fiquem confinados nos limites
dos lotes rurais.
Não falta quem, aliás em boa intenção, entenda que, ao índio semicivilizado, se possa, com proveito, dividir a terra em lotes, como era
idéia corrente entre os que legislaram para os sistemas passados dos
"diretórios" e "aldeamentos", cujo fracasso, em grande parte foi
devido a essa prática errônea e contraproducente; o índio, entretanto,
mantém a sua mentalidade e a sua constituição tribal e ainda a conservará até que, suficientemente adaptado aos usos e costumes dos
civilizados, complete a sua evolução para o estádio de agricultor,
propriamente dito.
Exemplo frisante desse assêrto foi o que sucedeu com os índios
norte-americanos, em virtude da "lei do lotcamento ("General Allotment Act" de 8-2-1887), de cuja execução resultou o depreciamento,.
por transferência à propriedade alheia, de 62% das terras dos índios
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sujeitos a esse regime, obrigando, atualmente, o governo norte-americano, a fim de evitar o desastre completo, a uma despesa anual de
20.000 dólares, equivalente a quatrocentos mil cruzeiros, destinados
à compra de terras, para a devida restituição a esses índios. (*)
Não se pode, portanto, cuidar de fazer reservar a índios, que precisem de terras devolutas do Estado para se estabelecer, em lugares
que já ocupem de maneira permanente, glebas de terras a serem _dividiclas em lotes destinados a famílias ou indivíduos indígenas, como se
procede em relação ao colono estrangeiro, e nem estimar a extensão de
tais reservas, proporcionalmente ao número dessas famílias, tomando
como padrão a gleba do lote colonial.
Dado o caso de achar-se o índio estabelecido em terras particulares, muito raramente estará ele ocupando como suas essas terras, por
si ou por seus antecessores, sem oposição e de maneira permanente,
por menos de vinte anos, ou seja, durante uma geração, o bastante para
ter gerado usucapião, mesmo entre ausentes, corno estatuído no Código Civil (art. 551), direito este que, incontestàvelmente, assiste ao
dito índio.
E nem se argumente que, no caso de tratar-se de terras devolutas,
não poderia o índio, nem ninguém, adquirir o seu domínio, por usucapião ; eis que, claramente estatuiu a Constituição da República, em
seu art. 148 que: todo o brasileiro, não proprietário rural ou urbano,
adquirirá domínio sobre um trecho de terra, até dez hectares, mediante sentença declaratória, devidamente -transcrita, com a única
condição de tê-lo ocupado por dez anos contínuos, tornando-o produtivo e nele tendo a sua1 morada, sem oposição nem reconhecimento de
domínio alheio, e isso, em qualquer terra, tanto a de propriedade particular, como a devoluta, de propriedade privada do Estado, de vez
que o citado dispositivo nenhuma distinção estabeleceu entre as mes-

mas.
Nestas condições:, com maioria de razão e inteira analogia, ao
índio que venha ocupando terras, quer sejam particulares oti devolutas, nelas tendo a sua morada e aproveitando-as, o que eqüivale a
tê-las tornado produtivas para os fins da sua subsistência, por si e
por seus antecessores, não já por um período de 10 anos, mas por
(*) Alan G. Harpcr -- op. cit., 1943 — pág. 42.
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mais de vinte anos de ocupação contínua, sem oposição nem reconhecimento de, domínio alheio, na forma do citado dispositivo do Código
Civil, assiste o direito de tê-las legalmente incorporadas ao seu patrimônio, em toda a extensão que, a juízo do Serviço de Proteção aos
índios, for declarado comer necessária ao seu estabelecimento.
Para melhor e mais completo esclarecimento da situação atual
do índio, em relação às terras em que vive, e em vista das considerações expendidas, examinaremos as modalidades em que dita situação
se pode enquadrar e que são as seguintes:
1.") - - Está o índio estabelecido em terras, que lhe foram concedidas, doadas ou pedidas, a qualquer título, sendo nesta
modalidade, igualmente, incluídas as terras doadas ou cedidas aos governos, para o estabelecimento de tribos ou grupos
indígenas, tendo se efetuado tal localização;
2.") -~ Acha-se o índio estabelecido em caráter permanente, em
sucessão imediata dos seus antepassados, em terras que
foram consideradas como devolutas, de propriedade dos
estados, com títulos de reserva expedido pelos mesmos, ou
sem eles;
3.")--- Está o índio estabelecido, de maneira continua, em terras
particulares a título legitimo, por espaço de mais de vinte
anos, sem oposição, nem reconhecimento de alheio domínio;
4.°) — Estava o índio estabelecido, de maneira permanente, em
terrenos nas condições dos casos procedentes, mas dele foi
desalojado, por qualquer forma, achando-se, atualmente, localizado em terras devolutas do Estado ou pertencentes a
particulares;
5.") -- Encontra-se o índio ainda em estado primitivo e arredio,
segregado do contato com civilizados, ocupando território
definido, ou percorrendo determinada região, para, da caça,
pesca, colheita de frutos nativos e também duma agricultura
e criação rudimentares, tirar os meios da sua subsistência.
Em vista dos motivos, amplamente expostos, que comprovam em
qualquer desses casos, o direito certo e incontestável do índio à posse
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da terra que ainda ocupe em caráter permanente, ou de que tenha
sido espoliado, por qualquer forma, e atendendo a que já ficou assentado que, em qualquer desses casos, ninguém poderá alegar melhor
direito que o do índio a essas terras, possuidas a qualquer título, propomos sejam consubstanciados no decreto-lei que regular o art. 154
do Constituição, em causa, os preceitos que, a seguir, enunciamos, no
sentido da solução justa e equitativa desses casos, com o menor prejuízo possível, assim dos índios como dos ocupantes das suas terras; aos
quais, aliás, cabe, pelos meios comuns de direito, a defesa do quê em
seu favor tiverem a alegar e, ainda, a evicção contra quem, por qualquer forma, lhes tenha transferido propriedade que, legitim-amente,

cadas pelos limites constantes dos decretos ou atos citados, ficando,
igualmente, os atuais ocupantes de terras, a título qualquer incluídas
nas mesmas, nas condições já estabelecidas para o primeiro caso.

não possuía.
No primeiro caso enunciado, há, apenas, que verificar os títulos
sobre que se funda o direito do índio às terras que lhe foram concedidas, doadas, cedidas ou reservadas e proceder à discriminação dessas
terras, mediante a competente medição e demarcação, preferivelmente
por meios amigáveis e, não sendo possível, por via judicial 1 .
No caso de ficarem incluídos nos limites das mesmas quaisquer
outros ocupantes não índios, seja a que título for, caso a sua permanência nessas terras não seja inconveniente ao interesse dos índios,
a juízo do Serviço de Proteção aos índios, que examinará cada caso
de per si, poderão ditos ocupantes continuar onde se acham estabelecidos, mediante as condições que, pelo dito Serviço, foram estipuladas, dentre as quais, obrigatoriamente, a de não alienação ou disposição do terreno, sob nenhuma forma.
No segundo caso, os governos estaduais, a título de ressarcimento ao índio pelas terras de propriedade dos seus antecessores,
transferidas ao domínio do Estado, como se devolutas fossem, con- •
cederão, das terras devolutas do seu domínio privado, as que se tornarem necessárias, a juízo do Serviço de Proteção aos índios, para constituirern o patrimônio dos índios, que delas precisarem para a sua localização .
Ficarão, igualmente, incorporadas ao patrimônio do índio, para
todos os efeitos, as reservas de terras devolutas feitas, até esta data,
pelos governos estaduais, por decretos ou outros atos, para estabelecimento de tribus ou grupos indígenas, e que serão medidas e demar-

No terceiro caso, uma vez verificado que o índio, por si ou por
seus antecessores, vem ocupando seguidamente, por mais de vinte anos
e sem reconhecimento de alheio domínio, terras particulares a título legítimo, será mantida a posse do índio, dentro dos Ifmites da sua
ocupação e em extensão a ser determinada pelo Serviço de Proteção
aos índios, devendo tal terreno, assim incorporado ao patrimônio do
índio, ser, em seguida, medido e demarcado.
Para as compensações justas e equitativas, que tiverem de ser
estabelecidas em favor do proprietário das terras, na parte das mesmas
em que seja liquido o seu direito, serão estatuidas normas legais.
No quarto caso, uma vez verificado que o índio foi, de fato, desalojado, não importa por que forma ou motivo, da terra anteriormente por ele ocupada em sucessão aos seus antepassados, promoverá o S. P. I., pelos meios convenientes, o seu retorno ao terreno
da sua antiga ocupação; e, não sendo este possível ou conveniente,
providenciará o dito Serviço a localização do índio, na forma deste
decreto-lei, se a sua situação se enquadrar nos casos já considerados.
Se, porém, achar-se ele localizado em terras" particulares, por
menos de vinte anos, procurará o governo entrar em entendimento
com o respectivo proprietário, para permutar dito terreno, que passará a pertencer ao índio, por outras terras devolutas, cedidas pelo
governo do estado; e, sendo recusada tal medida, o S. P. í. promoverá
a desapropriação do mencionado terreno, por utilidade pública; tudo
na forma que for estabelecida no decreto-lei que regula o assunto.
No quinto caso, desde logo, será declarado como reservada e inteiramente interdita à penetração de civilizados, estranhos ao Serviço
de Proteção aos índios, sob qualquer pretexto, a parte do território
ocupado, ou região percorrida pela tribo ou grupo de índios, em estado arredío, que for designada pelo referido Serviço, até que, pelo
mesmo, seja feita a atração da referida tribo ou grupo e, uma vez
esta realizada, então, será determinada pelo citado Serviço a localização e extensão da área a ser medida e demarcada, para constituir o
patrimônio da aludida tribo ou grupo indígena.
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Cumpre acentuar que, pelos motivos amplamente expostos neste
trabalho, na maioria dos casos ficaram as terras, legitimamente possuídas ou ocupadas por índios, sem documentação alguma, capaz de
comprovar o jus in rc, que aos mesmos assiste, não sendo, portanto,
justo, que, por essa falta, motivada pela incúria ou desídia dos que
tinham a obrigação de promover tal documentação, nos casos em que
a mesma pudesse ser exigida, os índios continuem vítima do esbulho
da sua propriedade territorial, a que não deram causa e que o dispositivo do artigo 154 da Constituição visa obviar.
Poderia, portanto, acontecer, nos processos judiciais ou extrajudiciais que o Serviço de Proteção aos índios tivesse de promover,
no sentido da regularização da posse territorial do índio, que os opositores à mesma, viessem alegar tal deficiência de documentação,
como nulidade substancial no feito, em vista dos dispositivos legais
vigentes, em que não foi considerada tal ocorrência.
Nestas condições, é indispensável que venha, agora, a regulação
do citado dispositivo constitucional reparar essa lacuna, determinando
a validade da prova testemunhai, produzida na forma da lei, nos casos
em que não for possível a documental, como meio de prova hábil, em
equivalência à documental, para justificar o jus in rc do Índio, em
causa.
Releva, ainda, notar que, para serem realmente eficientes e operantes, os citados processos devem obedecer a um rito sumarissimo,
reduzidas a um mínimo, absolutamente indispensável, as suas fases de
trânsito, inclusive quaisquer diligências, até sentença final, nos casosjudiciais; extensiva tal providência a qualquer recurso, acaso interposto
por qualquer interessado e que, em caso algum, poderá ter efeito suspensivo da execução da sentença proferida.
Outro reparo, que convém acentuar na organização deste projeto,
é o que se refere à desapropriação por utilidade pública de terras do
domínio particular, quando pelo S. P. I. verificadas indispensáveis à
regularização da localização de índios estabelecidos nessas terras, em
vista das necessidades do provável desenvolvimento da tribo ou grupo
a que ditos índios pertencerem.
O decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, regulou a clesa• propriação por utilidade pública cm todo o território nacional e, dis-
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ciplinando esse instituto, ampliou a respectiva classificação de modo
a abranger todos os casos de interesse público.
Referindo-se à faculdade conferida ao governo pela alínea "p"
do art. 5° da citada lei, para aplicá-la, além dos casos expressamente
especificados, também "nos demais casos previstos por leis especiais",
disse o jurista patrício dr. M. Oliveira Franco Sobrinho que: (*)
"Não esquecendo de considerar que o legislador moderno se permite
ainda elaborar leis especiais, para casos também especiais.
Portanto, a desapropriação não encontra só fundamento e causa
nos casos previstos e especificados na lei. Se bem que os demais casos
só podem ser condição de lei especial".
E que: "A inteligência do legislador esteve não só em determinar
a única causa da desapropriação, mas permitir que, fora da especificação dos acasos previstos, ainda possa o Estado desapropriar e, para
isso, elabore e promulgue lei especial."
Assim, poderá o governo regularizar os casos de localização de
índios, aliás muito comuns em todo o território nacional, que passamos a examinar.
Acham-se os índios localizados, há mais de vinte anos de ocupação efetiva, entre eles e os seus antecessores, em glebas que ficaram
encravadas em posses ou outros territórios, medidos e demarcados judicialmente por particulares, e com sentenças passadas em julgado.
Neste caso, o recurso legal seria a ação rescisória, para anulação
da aludida sentença e restauração da posse e domínio do índio sobre a
terra de sua ocupação.
Conhecendo-se, porém, como são demorados os feitos judiciais
de tal natureza, sujeitos a incidentes protelatórios de toda a espécie, e
considerando-se quantas dessas ações seria preciso instaurar nos respectivos juízos, por toda parte, e, sobretudo as dificuldades para estabelecer as condições essenciais à propositura de tais ações, dada a
precariedade dos requisitos formais dos poucos títulos existentes de
propriedade territorial dos índios, devido ao abandono em que estiveram por tanto tempo, é bem de ver. como resultaria completamente
improfícua e inoperante tal medida.
(*) Desapropriação por utilidade pública - • Ed.
1942. — pág. 80.
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Neste caso, portanto, o que há de realmente prático a fazer, será
o S. P. I. propor a ação de declaração de domínio do índio pelo usucapião, ou prescrição aquisitiva de vinte anos, estatuído pelo Código
Civil, para regularização do território em que se achem localizados os
índios, em caráter permanente; e, não sendo a área desse território suficiente para atender ao desenvolvimento e futura expansão da prole
do índio, promover a adição a este território, de uma área complementar, na extensão necessária a esse fim.
Como, porém, essa área complementar terá de ser tirada das terras
de propriedade particular, adjacentes à gleba do índio e, não sendo
justo que o seu legítimo proprietário seja prejudicado, por motivo de
uma usurpação, a que, originàriamente, pode não ter dado causa, propõe-se que o S.P.I. entre em entendimento com o governo do estado,
para este, das suas terras devolutas, ceder à União a quantidade que
for convencionada, para ser permutada com o proprietário da aludida
área complementar que será adicionada à gleba do índio.
Pode, contudo, acontecer que o dito governo estadual não tenha
terras devolutas nas condições desejadas, ou que, tendo, não as queira
ceder, ou que seja o particular proprietário das terras, que não concorde em tal permuta; em qualquer destes casos, e como o índio não
pode continuar injustamente sacrificado no seu legítimo interesse, que,
aliás, não deixa de ter o caráter de utilidade pública, visto tratar-se de
benefício a toda a comunidade indígena considerada, o único recurso
será a desapropriação, pela União, da mencionada área complementar,
por utilidade pública, para na citada área ser instalado um Posto Indígena, que é um dos estabelecimentos públicos deste Serviço destinados
a atender uma parte da coletividade indígena.
A mesma consideração e o mesmo recurso aplicam-se ao caso de.
estar o índio localizado, em caráter permanente, em terra de propriedade particular, por espaço de tempo inferior a vinte anos, e não haver
nas vizinhanças terras devolutas para serem cedidas pelo Estado à
União, para o fim da permuta mencionada, ou para nelas se localizarem os índios; ou, no caso de haver tais terras, mas os índios não concordarem em sair da gleba, em que se tenham localizado em caráter
permanente, dado o seu tradicional apego à terra em que vivem, t
mesmo porque lhes assiste o direito de nela permanecer, em vista do
dispositivo expresso do artigo 154 cia Constituição, prerrogativa esta,
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aliás, de que não nos estamos valendo neste caso; visto considerarmos
igualmente injusto, que o proprietário de terras particulares, que as
adquiriu pelos meios permitidos em lei e regularizou a respectiva situação, seja lesado no seu legítimo interesse, por motivo de uma usurpação de que não tem culpa, como acima dissemos.
Aqui poderia ocorrer a contradita de que a terra, assim desapropriada e conseqüentemente incorporada ao domínio da União, não poderia passar ao patrimônio indígena, por serem inalienáveis os bens
desta classe da União, ao que poder-se-ia esclarecer que, da mesma
forma e absolutamente inalienáveis são os bens do patrimônio indígena,
somente transmissíveis por sucessão hereditária, constituídos, portanto, em uma espécie de perpétuo bem de família indígena e reversíveis ao patrimônio nacional, quando, emancipados da tutela legal e
incorporados à sociedade civilizada, os índios ou os seus sucessores
não mais quiserem se utilizar desse patrimônio para a sua manutenção .
Outro assunto, que deve merecer especial atenção, é o que se refere às famílias de lavradores, ocupantes de terras de índios, algumas
de longo tempo, já tendo nas mesmas construído suas moradas, estabelecido culturas permanentes e feito benfeitorias de custo apreciável.
Qualquer que tenha sido o título com que elas se tenham estabelecido nessas terras, a sua situação é a de "invasores"; visto como
em terras de índio ninguém faz posse, nem a justifica ou legitima,
inalienáveis como, fundamentalmente, elas são, em qualquer tempo.
Acontece, porém, que, em diversas regiões do país, tais invasões
em terras de índios se deram, por tanto tempo e em tão grande quantidade, que, hoje, é praticamente impossível desalojar esses ocupantes
das terras em que se aboletaram.
Para citar, apenas, um caso concreto, aqui nos referiremos às
terras dos índios de S. Jerônimo, no Estado do Paraná, provenientes
de doação, por termo solene, do Barão de Antonina ao governo imperial, em 1859, sob a condição expressa de ali ser fundado um aldeamento indígena, como de fato o foi, sem que, até hoje, se tenham
retirado das suas terras os índios, descendentes e sucessores dos primitivos donatários.
Durante anos, porém, naquelas terras se foi localizando, sob diversos pretextos e alegações, uma quantidade, sempre crescente, de
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lavradores não indígenas, embora, no regime do S . P . I . , sob protestos judiciais constantes do referido Serviço; protestos esses sempre
inoperantes, devido à ineficácia da legislação, que agora se trata de
corrigir.
Atualmente, naquelas terras se acham localizadas cerca de 700
famílias com 3.500 individuos não indígenas, em sua quase totalidade agricultores, estabelecidos em 25 bairros, inclusive a cidade de
S. Jerônimo, que foi erigida no local da sede do antigo aldeamento
do mesmo nome, igualmente sob protesto solene do S. P. I.
E aí está essa situação, insolúvel no estado atual da legislação
territorial indígena.
De fato: por um lado, o governo não pode reconhecer a essa
gente um direito de propriedade, que não lhes assiste, porque, seja
qual for o título em que se fundam esses ocupantes, para alegarem
tal direito, nenhum será válido, porquanto, nessas terras, doadas ao
governo sob a condição expressa de nelas se estabelecerem hordas ou
grupos indígenas, o que foi feito e perdura até hoje, ninguém, a não
ser o índio, titular dessa doação, se poderia estabelecer, a título de
dono das mesmas; de outra parte, evidentemente, não pode o governo
fazer o despejo, em massa, dessa enorme população, lançando-a na
estrada, desalojada e desprovida dos seus meios de subsistência, pois
seria inconcebível que se tentasse, sequer, provocar um desequilíbrio
social e econômico de tais proporções.
A única solução, justa e equitativa para casos dessa natureza, que
vários outros semelhantes existem em diversas regiões do país, será.
portanto, a que sug-erimos no projeto de lei anexo, a saber: manter os
iadios, legitimos donos das terras em questão, na propriedade plena
das mesmas, fazendo delimitar para eles, uma área suficiente á
sua localização, e conservar na área restante, a população de lavradores
não indígenas, sempre que possível, nos mesmos lugares em que se
achem estabelecidos com as suas lavouras, criação e benfeitorias; regularizando, porém, a sua situação, que só pode ser a de foreiros dessas
terras, com a faculdade de transferir o domínio útil das mesmas, que
lhe tenha sido atribuído, a quem lhes convenha, mediante consentimento expresso do S. P. I.
Essa é, sem dúvida, uma medida de caráter excepcional, pois faculta o aforamento de terras cultivadas e constitui uma modalidade

de disposição da terra do índio, embora sem atentar contra a inalienabilidacle fundamental inerente à mesma e imperativamente prescrita
pelo dispositivo constitucional, que se trata de regular.
Dada, porém, a natureza, igualmente excepcional, dessa situação de
fato, que tem absoluta necessidade de ser solucionada, a fim de que não
mais continue esse desordenado estado de coisas, inconveniente e prejudicial, por todos os motivos, aos índios, aos ocupantes irregulares
dessas terras e ao próprio governo, a medida proposta se justifica
plenamente, por ser a única, a nosso ver, dentro da ordem legal, capa/
de resolver, de maneira conciliatória essa questão, que tantos trabalhos, transtornos e incômodos já tem causado e continua sendo uma
ameaça constante à ordem, segurança e tranqüilidade dos que nela são
interessados.
As demais medidas indispensáveis a que, efetivamente, seja respeitada a posse dos índios às terras em que se achem localizados em
caráter permanente, e referentes aos processos de medição e demarcação dessas terras, dos títulos e registos das mesmas, da sua invasão,
proteção possessória e outras disposições gerais, inclusive a sua inalienabilidade, constam, especificadamente, do projeto de .decreto-lei,
anexo a este memorial, que, a título de contribuição para a solução da
magna questão da "terra do índio", entrega este Serviço à douta apreciação dos competentes na matéria, relevadas as falhas de técnica jurídica, certamente numerosas em todo este trabalho, elaborado nos escassos intervalos da tarefa cotidiana, por quem, simples estudioso, nã<>
é profissional de Direito.
Conforta-nos, entretanto, a certeza de que, desbastando as asperezas, corrigindo as imperfeições e impropriedades e afeiçoando o que
de aproveitável exista nesse tosco material, conseguirá a perícia dos
mestres conformar a grandiosa obra de reparação e de justiça, há séculos esperada pelo índio brasileiro.
Antes de concluir este trabalho, devemos ainda observar que algumas das medidas propostas nesse projeto, poderão parecer estranhas
ao observador desatento ou desconhecedor da situação real do índio,
em relação aos direitos, líquidos e certos, às terras de sua propriedade,
direitos esses que, em todos os tempos, lhes foram outorgados por uma
legislação constante e atualmente em plena vigência; a quem, porém,
tenha acompanhado, com a necessária atenção, os fatos, provas e con-
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ceitos, abundantemente aduzidos nesta exposição, tais medidas ressaltarão como a conseqüência lógica e necessária de toda essa argumentação, exhaustivamente comprovada, sob estrito e rigoroso critério de
direito; medidas essas, aliás, restritas em relação à integral extensão
do direito do índio à posse da sua terra, no sentido de adaptá-las à situação atual da questão e, em conseqüência, torná-las operantes e eficazes .
A nós, do Serviço de Proteção aos índios, conhecedores do problema indígena brasileiro, por dever de ofício e pela experiência de
longos anos de contato com índios de todas as regiões do país e em
todas as situações acima consideradas, tais medidas se nos afiguram,
sem a menor dúvida, como as únicas capazes de trazer, enfim, a solução prática e eficiente a essa angustiante e premente questão da terra
do índio, de que, fundamentalmente, depende a sua própria existência.
Evidentemente, medidas dessa natureza só podem ser resolvidas
e executadas por um governo forte, num regime com capacidade para
promover o bem estar da comunidade nacional, dentro do mais rigoroso
critério de justiça, sem compromissos com facções partidárias, nem preferências ou contemporizações de qualquer espécie.
Para esse objetivo, converge o patriótico trabalho, que se impôs
o novo regime, "de remodelação c adaptação das instituições e leis
antigas, que têm de ser revistas, para ficarem de acordo com os
princípios da Constituição", na palavra do Chefe da Nação.
Afortunadamente, porém, para o índio brasileiro, o advento do
Estado Novo constituiu uma nova e promissora era de ressurgimento
e de restauração da sua vitalidade e de respeito aos seus direitos, em
feliz coincidência com igual período, iniciado para o seu irmão de raça
norte-americano, pelo "Indian Reorganization Act", instituído pelo
governo do presidente Franklin Roosevelt, e também no México, onde,
recentemente, o Departamento de Assuntos Indígenas, ampliando as
suas atividades, entre as novas Seções ou "Oficinas", criou c instalou a "Jurídica", destinada a atender o específico problema da terra
do índio naquele país.
Confia, portanto, o aborígene brasileiro na esclarecida conciência
jurídica dos magistrados e juristas e nas palavras do eminente
Chefe da Nação Brasileira, dr. Getúlio Vargas, também emérito cultor
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do Direito, quando, falando ao trabalhador nacional, afirmou que "a
obra de reparação e justiça realizada pelo Estado Novo distancia-se
imensamente desse passado condenável, que comprometia os nossos
sentimentos cristãos e se tornava obstáculo insuperável à solidariedade
nacional".
E não pode, por certo, haver solidariedade nacional completa,
enquanto os mais genuínos brasileiros, os índios, embora em grande
parte já se achem materialmente amparados pelo poder público, como
cm época nenhuma da história pátria estiveram, ainda precisam e pedem, encarecidamente, que, na salvaguarda e defesa do seu direito às
terras em que nasceram, venha o Estado Nacional em seu auxílio, afim
de completar a já iniciada obra de reparação dos erros do passado, pela
real efetivação do que, há 121 anos, no alvorecer da nacionalidade, para
eles reclamava o Patriarca da Independência:
Justiça!

PROJETO
Decreto-lei n."

de

de 194. .

Regula o arti/jo 154 da Constituição de 10 de novembro de 1937.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere
o artigo 180 da Constituição;
Decreta:
Art. 1° — O art. 154 da Constituição, que determina será' respeitada aos selvícolas a posse das terras em que se achem localizados
em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a alienação das
mesmas, fica assim regulado :
CAPITULO I
DAS TERRAS DOS ÍNDIOS E DA SUA LOCALIZAÇÃO PERMANENTE NAS
MESMAS

Art. 2.° — Consideram-se como terras de propriedade dos selvícolas ou índios, em que estes se achem localizados em caráter permanente, e cuja posse será respeitada pela forma estatuída neste decretolei:
I - - aquelas que, em qualquer tempo, tenham sido concedidas,
doadas, cedidas ou reservadas, a qualquer título, tanto por
particulares como por governos, para o estabelecimento
de hordas, tribos, ou grupos indígenas, desde que os índios ou seus sucessores, se conservem nessas terras;
II - - aquelas que, em qualquer tempo e a qualquer título, tenham sido consideradas pelos governos como devolutas,
mas que tenham sido ocupadas por hordas, tribos ou grupos indígenas, cujos atuais ocupantes, sucessores ime-

4
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diatos 'dos primitivos, nas mesmas se tenham conservado,
em caráter permanente;
III - - aquelas em que se achem. localizadas hordas, tribos ou
grupos indígenas, embora tais terras tenham sido adquiridas por particulares, a qualquer título; contanto que a
localização dos primitivos indígenas nas mesmas, adicionada, de maneira ininterrupta, à dos seus sucessores,
atuais ocupantes das mesmas terras, tenha sido por tempo
superior a vinte anos.
§ 1.° -- Considerar-se-á como território de localização permanente indígena, nos termos deste artigo, aquele que como tal íor determinado pelo Serviço de Proteção aos índios ( S . P . L ) , pela forma
estatuída neste decreto-lei; condicionada, em cada caso, a extensão do
território dessa localização ao estado social, recursos, maneira de
prover a própria subsistência e provável desenvolvimento e expansão
da horda, tribo ou grupo indígena, a critério do mencionado Serviço.
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para que sejam restituida? aos índios as terras que lhes teliham sido
usurpadas, em qualquer tempo e a qualquer título, por particulares
ou pelos governos.
Art. 5.° — Poderá o referido Serviço entrar em entendimento
com os governos estaduais, para que pelos mesmos sejam cedidas as
terras devolutas de propriedade desses governos, que se tornarem
necessárias, não só ao estabelecimento de índios, como a compensações justas e equitativas a particulares que, mediante composição amigável, promovida pelo citado Serviço, tenham cedido terras do seu
domínio, necessárias à localização dos índios já estabelecidos nas
mesmas; excetuadas, porém, as de que trata o item III do artigo 1.°
quê, de direito, pertencem aos índios nas mesmas localizados..
CAPITULO II
DO DIREITO E GOZO DOS ÍNDIOS ÀS SUAS TERRAS E DA INALIENABILIDADE
DAS MESMAS

§ 2.° — Para a localização, a que se refere o parágrafo antecedente, no caso de terras concedidas, doadas, cedidas ou reservadas
aos índios, referidas no item I deste artigo, a extensão das. respectivas
áreas não poderá exceder os limites consignados nos títulos dessas concessões, doações, cessões ou reservas.
§ 3° — No caso de terras particulares, a que se refere o item III
deste artigo, a área do citado território será limitada pela efetiva
ocupação dos índios no mesmo localizados, a ser determinada pelo
S.P.I., de acordo com o disposto no § 1.° deste artigo, sendo que a
área complementar, julgada pelo S.P.I. necessária à provável ampliação ou desenvolvimento da horda, tribo ou grupo indígena nesse
território localizado, será concedida ao índio, pela forma indicada neste

Art. 6.° -- Enquanto qualquer horda, tribo ou grupo de índios
permanecer sob o regime de tutela estabelecido na lei, as terras que lhe
pertencerem serão administradas exclusivamente pelo S.P.I. que, da
gestão desse patrimônio, prestará contas à autoridade competente, na
forma das leis e regulamentos que regem a matéria.

Art. 3.° - — Em relação à localização das hordas, tribos ou grupos
indígenas, que ainda se mantêm arredios e sem contato com civilizados, se procederá da forma do disposto no art. 46.

Art. 7 •—• Logo que o índio, na forma da legislação vigente, for
declarado pelo S.P.I. em condições de responder pelos seus atos e,
portanto, emancipado do regime tutelar, ser-lhe-á designado pelo dito
Serviço o quinhão da terra na gleba tribal, que lhe passará a pertencer
como sua propriedade particular, a fim de que nela continue localizado e dos seus produtos possa usar e gozar como bem entender, sem
intervenção administrativa de espécie alguma por parte do referido
Serviço, a não ser a que se tornar necessária para evitar que o índio,
por qualquer forma, aliene o seu dito quinhão, o que, em qualquer
tempo, lhe é expressamente vedado.

Art. 4 " ~- Em qualquer caso, poderá o S.P.I. promover os
meios convenientes, por composição amigável ou por via judicial,

§ 1° — Quando a emancipação, pela forma determinada neste
artigo, se referir a uma coletividade indígena (grupo ou tribo),

decreto-lei.
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devendo, porém, continuar localizados no território comum índios
ainda sob o regime tutelar, pelo S. P. I. será designado, conforme a deliberação do Conselho Tribal correspondente, o quinhão coletivo, que
deva ser separado do território comum e entregue ao grupo ou tribo,
para nele continuar estabelecido, nas condições estabelecidas neste
artigo.

CAPITULO III

§ 2.° - - Em qualquer dos casos considerados neste artigo e no
parágrafo antecedente, logo que o S. P. I. tenha decidido qual o quinhão individual ou coletivo a ser entregue aos mencionados índios, pelo
referido Serviço será o dito quinhão demarcado, para assim discriminá-lo do território comum e, se necessário, dividido em glebas; devendo^a respectiva planta e memorial, bem como o título de propriedade correspondente, ser entregues ao índio ou ao chefe da tribo ou
grupo de índios, se for o caso, depois de devidamente apostilado dito
título no registo das terras, a que o mesmo se referir.
Art. 8° -- Os títulos, a que se referem os dispositivos antecedentes, só serão transmissíveis por herança, e nas mesmas condições em
que originàriamente foram expedidos, cabendo ao índio ou grupo o direito de designar a forma da sua sucessão.
Parágrafo único -- No caso de não haver as indicações necessárias ao • cumprimento integral deste artigo, será respeitado qualquer
meio tradicional de herança ou sucessão adotado pela tribo interessada,
nunca a esse respeito intervindo autoridade alguma, senão o S. P. I.
e só para apaziguar os ânimos, porventura desavindos.
Art. 9° -- As terras dos índios, em tempo algum poderão ser
alienadas, compreendendo-se nesta proibição qualquer ato de disposição, inclusive os que só se refiram a elementos de direito de propriedade ou de posse, tais como: usofruto, garantia real, locação; ressalvada, quanto à transferência de domínio útil sobre essas terras, a modalidade excepcional considerada no art, 29 e seus parágrafos.
Parágrafo único — Os atos de alienação ou de disposição de que
trata este artigo serão nulos de pleno direito.

DA VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO DA PROPRIEDADE TERRITORIAL DOS ÍNDIOS

Art. 10 — O Serviço de Proteção aos índios ( S . P . I . ) procederá, inicialmente, a uma revisão geral da situação dos Índios, em relação à propriedade das terras por eles ocupadas, e em que se achem localizados, em caráter permanente.
Parágrafo único •— Nessa revisão serão examinados os títulos,
acaso existentes, e verificadas as necessidades de cada horda, tribo
ou grupo de índios, em relação à sua localização nas terras designaj
das neste artigo, a fim de serem determinadas as providências destinadas a atender a essas necessidades, pela ampliação das áreas, ou de
qualquer outra modificação adequada a assegurar a estabilidade da
tribo ou grupo na terra necessária à sua subsistência e desenvolvimento futuro, de acordo com a sua organização social e o seu modo
de vida.
Art. 11 - - Uma vez minuciosamente constatada e estudada a
situação do índio, a que se refere o artigo antecedente, o aludido
Serviço enquadrará cada caso particular na modalidade de propriedade territorial do índio, constante do dispositivo do art. 1.° deste
decreto-lei e, nessa conformidade, promoverá o processo para a regularização dessa propriedade, pela forma adiante determinada.
Art. 12 -- A precedência, quanto ao processo referido no artigo anterior, será determinada pela urgência do caso a atender, a
juízo do mencionado Serviço.
Parágrafo único - - Ficam sujeitas a este processo todas as
terras possuídas ou ocupadas por índios no território nacional, não só
para a respectiva regularização e incorporação ao patrimônio indígena, pela forma prescrita neste decreto-lei, como ainda, para que, ao
seu tempo, sejam devidamente cadastradas e registadas.
Art. 13 —• Uma vez feita a verificação, a que se referem os artigos anteriores, o S.P.I. promoverá o processo para a medição e
demarcação das terras designadas por este Serviço para serem reco^
nhecidas como pertencentes ao patrimônio indígena; observando-se,
para as respectivas medições e demarcações as especificações constantes do Capítulo IV deste decreto-lei.
120.606
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CAPITULO IV
DA REGULARIZAÇÃO, MEDIÇÃO E DEMARCAÇÃO DAS TERRAS DOS ÍNDIOS

Art. 14 •— Quando se tratar de terras concedidas, doadas, cedidas ou reservadas aos índios, a qualquer título, assim igualmente
consideradas as que tenham sido doadas ou cedidas aos governos para
o estabelecimento de tribos, hordas ou grupos indígenas, desde que
tal estabelecimento se tenha efetuado e os índios, por si ou por seus
sucessores, ainda permaneçam nessas terras, não importando qual
seja a sua população atual, serão considerados os seguintes casos:
o) — Se, do documento ou título de doação, cessão ou aquisição
da terra, constarem limites certos e definidos, não havendo
outros ocupantes nessas terras, ou, se os houver, reconhecendo eles o exclusivo domínio e posse dos índios sobre as
mesmas, o S.P.I. procederá à medição e demarcação dessas
terras, fazendo lavrar, de acordo com os confrontantes das
mesmas, em notas de tabelião, a respectiva escritura de declaração de divisas, que será devidamente registada no registo
de imóveis da Comarca;
b) - - caso, porém, não seja possível o procedimento indicado
na alínea antecedente, por oposição ou contestação de qualquer interessado, ocupante do citado terreno, far-se-á a referida medição e demarcação por via judicial, apreciandose a validade dos títulos ou documentos apresentados pelos
opoentes, de acordo com o critério para isso estabelecido neste
decreto-lei;
Q
c) - - se dos títulos ou documentos dos índios, referidos neste artigo, não constarem divisas certas, tendo sido, porém, no decorrer do tempo, assentadas tais divisas com os confrontantes
dessas terras e continuando a haver esse acordo com os
mesmos, far-se-á a medição e demarcação da terra do índio,
lavrando-se a respectiva escritura e procedendo-se de conformidade com a alínea a;
d) • - no caso de ser qualquer dessas divisas contestada por
algum dos confrontantes, e não sendo possível resolver-se
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o caso por composição amigável, proceder-se-á como indicado na alínea b.

Art. 15 — Quando se tratar de terras, em qualquer tempo e a
qualquer título, consideradas pelos governos como devolutas, mas
que tenham sido ocupadas por hordas, tribos ou grupos indígenas,
cujos atuais ocupantes, sucessores imediatos dos primitivos, nas mesmas se tenham conservado, em caráter permanente, proceder-se-á
pela seguinte forma:
«) — O S . P. I. apresentará ao governo em causa a proposta
devidamente justificada para o reconhecimento da ocupação
das terras em questão, pelos índios, em caráter permanente,
de acordo com a área que o referido Serviço tiver verificado
como da ocupação efetiva pelos índios, na forma determinada
neste decreto-lei;
b) •—• pela forma acima referida, proceder-se-á à medição e demarcação da terra do índio, operações que serão ac apanhadas pelo governo interessado, lavrando-se, no final do
respectivo processo, um termo de demarcação assinado pelo
diretor do S.P.I. e pelo titular da Secretaria de Estado
competente do governo estadual respectivo, ou pelos representantes dessas partes, devidamente autorizados;
c) — no termo mencionado na alínea antecedente, declarar-se-á
que a terra, a que o mesmo se refere, é reconhecida como
sendo de propriedade plena da tribo ou grupo indígena, que
nela se achar localizado, passando dita terra a fazer parte integrante do patrimônio territorial da citada tribo ou grupo;
d) - - o termo de demarcação, referido na alínea antecedente,
constituirá o título de domínio do índio sobre a área medida e demarcada, devendo tal documento ser transcrito no
registo de imóveis da respectiva comarca, para os efeitos de
direito;
e) - - a o governo do estado interessado, pelo S.P.I. serão fornecidas cópias do memorial descritivo e planta das áreas medidas e demarcadas e, bem assim, dos termos lavrados nos
respectivos processos e dos registos dos mesmos.

— 100 —

Art. 16 — Pela mesma forma e nas mesmas condições do artigo
antecedente e suas alíneas, proceder-se-á em relação às reservas feitas
em qualquer tempo, por atos dos governos estaduais, para localização de tribos ou grupos indígenas, devendo ser respeitadas as divisas
constantes dos atos que determinaram tais reservas, qualquer que seja
o número de índios nelas existentes, ao tempo em que for feita a regularização do seu domínio.
§ 1.° -- Quaisquer posses, feitas por estranhos à comunidade indígena, ou concessões feitas pelos governos, inclusive legitimações
administrativas de tais posses, compreendidas nos limites dessas reservas, consideram-se como de nenhum efeito.
§ 2.° — A medição e, demarcação das terras de índios, mencionadas neste artigo e bem assim a respectiva regularização, serão feitas
pela maneira indicada nas alíneas b, c e d do artigo antecedente.
Art. 17 — Se houver divergência ou discordância de qualquer
das partes, quanto ao processo a que se refere o art. 15 e suas alíneas,
haverá recurso voluntário para o juizo competente, em tudo se procedendo como nas questões com particulares, pela forma prescrita por
este decreto-lei.
Art. 18 -- No caso de achar-se alguma horda, tribo ou grupo
de índios, ocupando terras que tenham sido adquiridas por particulares, a qualquer título, o S . P . I . verificará, in loco, a. situação dos
índios, em relação à sua localização em caráter permanente nas referidas terras; e, se essa ocupação, adicionada sem interrupção à dos
índios seus antecessores, alcançar vinte anos, sem que durante -esse
tempo tenha havido oposição devidamente constatada, ou reconhecimento de alheio domínio, expressamente manifestado por parte dos
índios, promoverá o S.P.I., no juizo competente, a necessária prova,
para a competente declaração do domínio do índio, pela forma indicada nos parágrafos seguintes.
§ 1.° •—-A prova a que se refere este artigo será produzida mediante justificação testemunhai, em que deporão pelo menos três testemunhas, que devem ser homens velhos, os mais antigos mói adores
do sítio em questã"o, tidos e havidos por abonados, sem ligações de
dependência com as partes, honestos e criteriosos e sem suspeita de
mentira, falsidade ou outro defeito.
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§ 2.° - - A sentença homologatória desta justificação servirá de
título de domínio do índio sobre a terra em questão e, como tal deverá ser transcrita no registo de imóveis da Comarca, mediante mandado do Juiz competente.
Art. 19 — No caso do artigo antecedente, se forem incertos os limites da área ocupada pelos índios, ficará a critério do S.P.I. determiná-los, de acordo com o que apurar na verificação prévia, a que se
refere o art. 11, de modo a que ditas divisas compreendam a parte
efetivamente ocupada pelos índios, na forma do seu regime de vida, e
uma outra complementar, adjacente, necessária à subsistência da sua
prole, ou ao futuro desenvolvimento da tribo ou grupo indígena considerado.
§ 1° •— Em relação a esta parte de terras, adjacente à efetivamente ocupada pelo índio, o S.P.I. entrará em entendimento com
q governo do Estado, para que este, de suas terras devolutas, se possível em área adjacente às terras particulares em que se achar encravada a gleba do índio, conceda ao proprietário dessas terras uma certa
porção de terra, em área equivalente à adicionada à área de ocupação
efetiva do índio, como compensação da terra incorporada ao patrimônio indígena.
§ 2° - - No caso considerado no parágrafo antecedente, o S.P.I.
indenizará, pelo seu justo valor, o proprietário da citada área de terras
adjacente, a ser incorporada à ocupada pelos índios, das benfeitorias
nessa área existentes e fará medir e demarcar, por sua conta, a gleba
que, ao dito proprietário, for cedida pelo Estado, a título da citada
compensação.
§ 3° - - Pela expedição do título de propriedade ao proprietário
da referida gleba cedida pelo Estado, este nada cobrará, a título de
taxas ou emolumentos.
Art. 20 — A compensação territorial, a que se refere o artigo
antecedente e os seus parágrafos, só terá lugar no caso de ter sido a
área total da terra, em que se ache encravada a da ocupação do índio,
legitimada administrativamente, antes da vigência do Código Civil, ou
em medição judicial aprovada por sentença passada em julgado.
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Art. 21 •— Quando não seja possivel a compensação territorial
referida no § 1° do art. 19, promoverá o S.P.I., perante o poder
competente, a desapropriação dessa área adjacente, considerado este
caso como de utilidade pública, de acordo com a alínea p do art. 5° do
decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, observados os demais
dispositivos do citado decreto-lei, aplicáveis ao caso.
§ 1° —• Para o pagamento da citada desapropriação, uma vez resolvida na forma do citado decreto-lei, o governo abrirá o necessário
crédito.
§ 2° — A parte do terreno, assim desapropriada, passará ao domínio da União, assistindo ao governo federal a faculdade de incorporá-lo ao patrimônio indígena, contanto que o S.P.I. instale e mantenha no mesmo um dos seus postos de serviço, e seja mantida a inalienabilidade inerente tanto aos bens públicos como aos do patrimônio
indígena.
Art. 22 — A mesma providência indicada no artigo antecedente
e seus parágrafos poderá ser tomada pelo governo federal, em relação
a toda a área necessária, de propriedade particular, se o prazo da
ocupação do índio, atual ocupante do terreno, adicionado ao da ocupação do seu antecessor imediato, não alcançar o espaço de vinte anos e
se o proprietário do terreno não concordar em permutar a área
ocupada pelo índio, por outra de terras devolutas do Estado, na forma
estatuída neste decreto-lei, ou se por outro motivo, não for possível
essa permuta.
Art. 23 — Os processos de medição, demarcação e divisão das
terras dos índios, obedecerão às normas e dispositivos estatuídos pelo
Código do Processo Civil do Brasil, em tudo o que for aplicável à
matéria deste decreto-lei.
Parágrafo único — Para a determinação judicial do domínio dos
índios às terras por eles possuídas, na forma estabelecida por este
decreto-lei, são aplicáveis os dispositivos dos artigos 454 até 456 do
citado Código do Processo Civil.
Art. 24 — As instruções para a medição e demarcação das terras
dos índios, por processo administrativo, serão organizadas pelo S. P. I.,
devendo os respectivos serviços ser executados por servidores da referida repartição, devidamente habilitados na forma da lei.
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Parágrafo único — Quando houver conveniência, poderão os serviços mencionados neste artigo ser executados por servidores das repartições competentes dos estados, mediante entendimentos do S.P.I.
com os dirigentes dos estados.
Art. 25 -- Haverá nas inspetorias regionais do S. P. I. livros
destinados ao registo das terras dos índios compreendidas na circunscrição jurisdicional de cada Inspetoria.
Parágrafo único — Desses registos constarão, especificadamente:
a denominação e localização do imóvel; sua proveniência, inclusive o
respectivo título; designação da tribo ou grupo indígena, a que a terra
pertencer; área e limites da mesma; suas principais benfeitorias; valor
locativo da citada área e benfeitorias; data e processo da respectiva
regularização e outras observações dignas de registo.
Art. 26 — Os títulos originais de domínio das terras dos índios,
inclusive sentenças judiciais nos respectivos processos, depois de registados nos ofícios competentes, nas comarcas dos imóveis, serão copiados em livro próprio nas sedes das inspetorias regionais do S. P. I.
e, pelos respectivos chefes, remetidos à Diretoria do S. P. L, que os
arquivará convenientemente.
Art. 27 - - Os originais dos processos de medição e demarcação
de terras de índios, compreendendo memorial descritivo e planta, inclusive as respectivas cadernetas originais, serão remetidos pelos
Chefes das inspetorias regionais à Diretoria do S. P. I., que fará
extrair cópias dos citados memorial e planta, das quais serão remetidos exemplares aos governos, em cujos estados se acharem as mencionadas terras, de acordo com a alínea e do art. 15.
Art. 28 - - As decisões finais em processos, quer amigáveis,
quer judiciais, de demarcação ou divisão de terras de índios, serão,
obrigatoriamente, publicadas no Boletim do S. P. I. e no Diário
Oficial da União.
CAPITULO V
DO AFORAMENTO DAS TERRAS DOS ÍNDIOS

Art. 29 — No caso de, por ocasião da regularização das terras
dos índios, como determinado neste decreto-lei, nas mesmas se encontrarem famílias de ocupantes estranhos à comunidade indígena, lo-
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calizadas e com culturas estabelecidas nas mesmas, em condições tais
que, a juízo do S. P. I., não seja possível retirá-las dessas terras,
o referido Serviço fará discriminar a área que for indispensável à
localização dos índios, inclusive a que deva ser reservada para o futuro desenvolvimento da tribo ou grupo indígena, fazendo demarcar
a gleba, ou glebas, assim discriminadas; na área restante serão conservadas as famílias dos citados ocupantes, mediante aforamento perpétuo dessas terras, com transmissão do domínio útil, na forma do
Código Civil.
§ 1° -- A área a ser aforada será a que o dito Serviço determinar para cada família, preferivelmente onde a mesma já estiver localizada, devendo o respectivo foro, cobrado anualmente, ser incorporado
à renda patrimonial, da tribo ou grupo indígena a que pertencerem as
citadas terras.
§ 2.° — O S. P. I. estabelecerá, para cada caso, as condições
do aforamento e determinará a respectiva taxa, que será a mais módica possível.
Art. 30 — Logo que for decidido o aforamento, na forma do artigo antecedente, o S. P. I. expedirá um título provisório de domínio
útil, que será entregue ao respectivo foreiro logo que ele pague o foro
do primeiro ano, o que será feito adiantadamente.
Parágrafo único — Os foros serão pagos no mês de janeiro, exceto o primeiro que será pago em qualquer tempo e sempre se referirá ao ano todo.
Art. 31 -- O título definitivo do citado domínio será expedido
pelo S. P. I. e entregue ao foreiro depois que ele tiver feito medir e
demarcar a área aforada, e que essa medição e demarcação tenham sido
aprovadas pelo S. P. I . .
Art. 32 — O domínio útil sobre as terras aforadas somente poderá ser transmitido do primeiro a segundo ocupante, e deste para
outros, mediante autorização expressa do S. P. L, e desde que esteja
a área do terreno aforado medida e demarcada, na forma do parágrafo único do artigo precedente, e o foreiro transmitente quite com o
pagamento dos foros devidos.
Parágrafo único -- A transmissão do domínio útil, de um para
outro ocupante, implica para o sucessor as mesmas obrigações a que
estiver sujeito o antecedente.

Art. 33 — Os foreiros que não pagarem o foro no devido tempo
ficam sujeitos a multa, em quantia e prazo que forem estipulados pelo
S. P. I..
Parágrafo único — Findo esse prazo, sem que tenbam sido pagos,
integralmente, o foro e a multa, cairá em comisso o aforamento, revertendo ao índio o domínio útil das terras e ao seu patrimônio as benfeitorias existentes no terreno, sem que, ao foreiro em comisso, caiba
direito a nenhuma indenização.
Art. 34 - - O S.P.I. poderá rescindir, em qualquer tempo, o
contrato do foreiro, que se tornar inconveniente aos interesses ou à ordem da comunidade indígena, sem que ao mesmo assista nenhum direito a indenização por benfeitorias feitas, que passarão ao patrimônio
indígena.
- A rescisão referida no parágrafo anterior será motivada,
mediante processo administrativo regular, promovido pelo Chefe da
Inspetoria, sob cuja jurisdição estiver o dito foreiro.
- Da decisão a ser proferida pelo Diretor do S. P. I. no
mencionado processo, caberá recurso interposto pela parte interessada
para o Ministro da Agricultura, dentro do prazo de quinze dias, a contar
da data em que dita parte tiver conhecimento da referida decisão, que
lhe será comunicada, por escrito, pelo Chefe da Inspetoria, mediante
protocolo ou sob registo postal.
§ 3° — O recurso a que se refere o parágrafo antecedente será
entregue ou remetido pelo interessado ao citado Chefe da Inspetoria,
dentro do mencionado prazo, para que este o encaminhe, imediatamente, à Diretoria do S.P.I., para os devidos fins.
Art. 35 •—- Em caso algum poderá o terreno aforado ser penhorado, hipotecado, ou gravado com ônus de qualquer espécie.
CAPITULO VI
DA INVASÃO DAS TERRAS DE ÍNDIOS E DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DAS
MESMAS

Art. 36 — Todo aquele que se estabelecer em terras de índio,
derrubar ou queimar matas nelas existentes, invadi-las com plantações ou edificações e praticar quaisquer atos possessórios, ainda que

— 107 —

106 —

Art. 42 - - Todos os processos, quer administrativos quer judiciais, promovidos pelo S. P. I., para a regularização da propriedade
territorial indígena, sejam quais forem, inclusive os respectivos títulos, são isentos de selos, taxas judiciárias, emolumentos e custas
de qualquer espécie devidas a magistrados e serventuários da Justiça, inclusive os que se fizerem necessários nos respectivos ofícios
e cartórios e, bem assim, indenizações a testemunhas.

provisoriamente, será compelido a despejo, com perda das benfeitorias em favor do índio, e considerado invasor de terra de índio, incorrendo nas cominações do art. 161 do Código Penal da República.
Art. 37 — Os inquéritos, as medidas e providências de ordem policial, referentes à invasão de terra de índio, ficam a cargo do servidor do S. P. L que for indicado pelo Chefe da Inspetoria Regional
deste Serviço, em cuja circunscrição se der a invasão.
§ 1° — O servidor do S. P. I. referido neste artigo para o fim
no mesmo indicado, terá as mesmas atribuições das demais autoridades
policiais do Estado, podendo, se for necessário, requisitar o auxílio da
força policial.
§ 2.° — O servidor, no exercício dessas atribuições policiais, designará para seu escrivão, o escrivão policial do lugar onde estiver e,
na sua falta ou impedimento, sempre que for necessário, poderá nomear um escrivão ad-hoc.
Art. 38 — Se for necessário recurso judiciário para a defesa da
terra do índio contra os intrusos, deverá ser proposta pelo S. P. I. a
ação respectiva no Juízo competente, na forma estatuída por este decreto-lei para as questões judiciais.
Art. 39 — Os intrusos deverão ser intimados pelo S. P. I., antes
de qualquer ação judiciária, a abandonar a terra do índio, que tiverem invadido e, somente no caso de não atenderem a essa intimação,
é que será proposta a ação competente em Juizo.

Art. 43 •—• Em todos os processos mencionados neste decreto-lei
será observado o rito sumaríssimo, reduzidas ao mínimo, as fases
essenciais desses processos.
Art. 44 — Pela parte interessada será apurada a responsabilidade criminal da testemunha que, chamada a depor nos processos aludidos neste decreto-lei, proceder de má fé, sendo-lhe aplicada a respectiva punição, com todo o rigor da lei.
Art. 45 — Será considerada como nula e de nenhum efeito qualquer concessão ou transação feita pelos governos estaduais, em terras
anteriormente mandadas reservar, por ato expresso, para estabelecimento de tribos ou grupos indígenas, desde que estes, ao tempo da referida concessão ou transação, já estivessem localizados, em caráter
permanente, dentro dos limites dessas reservas.
Art. 46 •— A juizo do S. P. I., será pelo governo declarado
como reservado e interdito à penetração, sob qualquer pretexto, de civilizados, a não ser com autorização expressa do S. P. I., o território ocupado ou a região percorrida por qualquer horda, tribo ou grupo
indígena, arredio e ainda em fase de atração pelo dito Serviço; até que,
realizada esta, seja determinada pelo aludido Serviço a localização e
extensão da área, a ser medida e demarcada para estabelecimento desses
índios e para constituir o respectivo patrimônio, de acordo com as
normas e dispositivos deste decreto-lei.

CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40 — Qualquer despesa a ser feita pelo S. P. I. para indenização de benfeitorias feitas em terras, que passem ao domínio dos
índios, nos casos previstos neste decreto-lei, será custeada com recursos provenientes da renda patrimonial indígena, aplicada na forma
do regulamento e do regimento do S. P. I.
Art. 41 — As despesas de medição e demarcação de terras de
índios, na forma deste decreto-lei, serão custeadas com recurso da
dotação destinada a auxílio aos índios, do Orçamento da Despesa da
União.

Art. 47 — Os governos estaduais cederão ao governo federal,
mediante indicação do S. P. I., as terras devolutas dos estados, que
forem necessárias ao estabelecimento de postos indígenas do referido
Serviço, ou de tribos ou grupos indígenas.

í
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Art. 48. As alienações ou cessões de terras devolutas, em zonas
ocupadas por tribos indígenas, não podem ser realizadas sem audiência do S. P. L, que verificará se atingem a terra do índio.
Art. 49 — Para a propositura de qualquer ação em juizo, para
declaração de direitos, demarcação e divisão das terras dos índios,
defesa ou reivindicação da posse e domínio dos mesmos sobre ditas
terras, o diretor do S. P. I., por delegação, em Portaria, designará
o Chefe da Inspetoria, em cuja circunscrição se achar o imóvel em
questão, ou outro servidor do S. P. L, ficando por esse ato o referido servidor investido de todos os poderes legais para representar
os índios e promover as providências que se fizerem necessárias em
favor dos ditos índios, em todos os trâmites do processo, ou dos processos, que se instaurarem, até final sentença e sua execução.
§ 1° •—• Mediante faculdade, expressamente consignada na portaria de designação, a que se refere este artigo, poderá o dito Chefe de
Inspetoria do S.P.L, ou o servidor do mesmo Serviço designado,
substabelecer essa delegação em outro servidor do S.P.I., ou advogado de sua escolha, mediante prévia indicação do servidor designado
e autorização expressa do diretor do Serviço.
. § 2° —• Todos os feitos judiciais que, no interesse de terras de
índios, forem propostos pelo S.P.I. serão, obrigatoriamente, assistidos pelo Procurador Regional da República, na circunscrição por
onde correr o feito; podendo esta autoridade avocá-lo para o foro da
capital do estado, onde tiver assento.
Art. 50— Quaisquer recursos, acaso interpostos contra sentenças
proferidas em processos de terras de índios, por opoentes aos interesses dos mesmos, serão recebidos somente no efeito devolutivo.
Parágrafo único — As despesas judiciais desses recursos serão
pagas pelos seus promotores, salvo o caso de serem interpostos pelo
representante oficial dos índios ou pelo Procurador Regional da República assistente aos respectivos processos, casos estes em que serão
inteiramente gratuitos, em qualquer instância.
Art. 51 — A terra do índio poderá ser utilizada, sem forma de
alienação da mesma, na conformidade deste decreto-lei, para a execução de trabalhos e explorações em benefício do índio, a juizo do
S.P.I.
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Art. 52 - - As matas existentes na terra do índio constituem
reserva florestal, que poderá ser aproveitada somente em benefício
do índio, a juizo do S. P. I., na forma da alínea w do art. 1.° do
decreto n. 10.652, de 16 de outubro de 1942, observadas as disposições do Código Florestal.
Art. 53 — Este decreto-lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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