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“Quem será mais jovem: aquele que tem 

menos idade ou aquele que apesar da idade 

mantém o interesse pela vida? ” 

“Professora Hilda” 
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A VIOLAÇÃO DA DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA 

E A CONSEQUÊNCIA REFERENTE AO MEIO AMBIENTE 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo o estudo da parte histórica da 
tomada de terras dos povos indígenas, onde envolve pesquisas pelas fontes IBGE, 
FUNAI e MINISTÉRIO DA JUSTIÇA que relata as diversas línguas, culturas 
envolvendo esses povos indígenas. Sendo que os fundamentos previstos para 
esses povos estão na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2017) em seus 
princípios que dá o direito à vida. A PEC 215 que por meio do Poder Executivo e 
Legislativo tratam das demarcações de terras, bem como, onde será a assinatura 
final para as demarcações das terras. A bancada ruralista e a violação indígena são 
os parlamentaristas que tem por objetivo preservar as propriedades e também as 
terras já demarcadas. A lei nº 9.605/98, que é responsável pelos crimes ambientais 
de pessoas físicas e jurídicas onde será aplicado penalmente a infração cometida 
por empresas quanto ao desmatamento e resíduos de materiais. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Lei 9.605/1998 dos crimes ambientais. Responsabilidade 
penal pessoa jurídica. Proposta de emenda constitucional nº 215/00. 
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THE VIOLATION OF INDIGENOUS LAND DEMARKATION AND THE 
CONSEQUENCE REGARDING THE ENVIRONMENT 

 

 

ABSTRACT: The present work has as objective the study of the historical part of the 
land acquisition of indigenous peoples, where it involves researches by sources 
IBGE, FUNAI and MINISTRY OF JUSTICE that reports the different languages, 
cultures involving these indigenous peoples. Being that the foundations foreseen for 
these peoples are in the Federal Constitution of 1988 (BRAZIL, 2017) in its principles 
that gives the right to life. The PEC 215 that through the Executive and Legislative 
Power deals with the demarcations of lands, as well as, where will be the final 
signature for the land demarcations. The ruralist group and the indigenous rape are 
the parliamentarians whose objective is to preserve the properties and also the land 
already demarcated. Law 9605/98, which is responsible for the environmental crimes 
of natural and legal persons where criminal infractions committed by companies 
regarding deforestation and waste materials will be applied. 
 
 

KEYWORDS: Law 9.605 / 1998 on environmental crimes. Legal responsibility. 
Proposed constitutional amendment No. 215/00. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa mostra os direitos dos povos indígenas quanto à demarcação 

de terras, portanto, essas terras são reconhecidas pelo ordenamento jurídico, onde 

encontra base legal na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2017) junto com a 

Lei de Crimes Ambientais, lei nº 9.605/1998.  

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2017) determina a competência de 

demarcação de terras, sendo a União a responsável para proteger e melhorar o 

meio ambiente, mas com o surgimento da PEC 215/00 passa o Poder Legislativo a 

fazer parte desse trabalho, bem como o Executivo (FUNAI) responsável por fazer os 

primeiros procedimentos, por fim, a Câmara analisa e da assinatura final aprovando 

ou não. 

O primeiro capítulo relata a parte histórica da tomada de terras, quando surge 

a PEC 215/00, tendo por objetivo os benefícios para os povos indígenas e os 

ruralistas. 

No segundo capítulo é tratado os conceitos dos princípios constitucionais 

como legalidade, dignidade da pessoa humana, liberdade e propriedade, são os 

princípios primordiais para o cidadão, onde terá efeitos como direitos e garantias no 

âmbito jurídico. 

No terceiro capítulo a bancada ruralista, que são os parlamentares que têm 

como propósito defender os proprietários de fazendas, estudamos também a 

violação dos povos indígenas. Ainda, para não que haja violação aos latifundiários e 

nem mesmo aos povos indígenas, pois esses povos vêm sofrendo diversas 

ameaças, discriminação e estão sendo saqueados por pessoas que têm interesse 

na terra. 

No quarto capítulo trata, do desmatamento e dos crimes cometidos por 

pessoas jurídicas, sendo estes proprietários de empresas, ou mesmo funcionários, 

no exercício de suas atividades, sendo tais crimes fiscalizados pela Lei de Crimes 

Ambientais, lei nº 9.605/1998 juntamente com a Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 2017), em que essas pessoas serão penalizadas e multadas, tal qual, as 

pessoas físicas. 
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Esse trabalho tem por objetivo valorizar diversas culturas desses povos 

indígenas que tem todos os direitos e deveres como toda sociedade. 
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CAPÍTULO I – DA PARTE HISTÓRICA DEMARCAÇÃO DE TERRAS 

INDÍGENA 

 

 

Os índios são povos que ocupam o território brasileiro muito antes da 

chegada dos portugueses, os povos indígenas possuíam diversas culturas, línguas, 

formas de se organizar viviam uma realidade diferente da que conhecemos. Com 

isso, a importância de valorizar e manter tal cultura, garantindo a eles os direitos, 

bem como os deveres. 

 Atualmente, segundo dados do site portal do brasil, que fornece informações 

das instituições: IBGE, FUNAI e Ministério da Justiça, hoje, nosso modelo de 

civilização, conforme pesquisa aponta que o Brasil soma quase um total de 900 mil 

índios e 305 etnias, sendo que eles falam 274 idiomas. 

Ainda existem índios no território nacional que se organizam em cerca de 305 

etnias diferentes, eles ocupam terras desde antes da “invasão” dos portugueses. 

Infelizmente, muitas dessas terras ocupadas pelos índios já foram saqueadas, 

roubadas, bem como, os índios por elas ocupadas, foram feitos de escravos por 

portugueses e por outras pessoas interessadas nas riquezas naturais dos territórios 

brasileiros como os latifundiários. 

Mesmo com a criação da CF, no ano de 1988, época da promulgação da 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2017), não havia um direito efetivamente 

estabelecido que garantia aos índios seu espaço, pois, as terras dos índios eram 

completamente desrespeitadas tanto pelo poder do estado, quanto pelas pessoas 

que viviam no território próximo dos indígenas. Eram eles, os latifundiários, os 

posseiros e mineradores, que entravam nessas terras para saquear e roubar. 

Em 1988 cria-se a necessidade de demarcar as terras indígenas, a 

Constituição Federal diz que é dever do Estado delimitar claramente e dar para o 

índio aquele pedaço de terra. 
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A partir daí várias terras começaram a ser estudadas, começaram a ser 

entregues a grupos indígenas, através de um processo da Funai para ir até os 

lugares para medir a terra, entender a reivindicação de posse dos índios, estudar 

onde as terras começam e terminam, assim levar para o Ministro da Justiça para ser 

liberado o aval, entregar ao Presidente da República para que possa homologar ou 

não aquela terra e, por fim, será entregue aquele grupo. Até hoje ainda há diversas 

terras indígenas que jamais foram homologadas pelo Executivo, quando se fala de 

demarcação é um direito previsto constitucionalmente, porém, não foi cumprido 

integralmente por todos os governos. 

Em artigo escrito por Marcelo Pellegrini na data 03/09/2015, conclui-se que, 

em ‘’teoria a constituição federal diz que tem um prazo de 05 anos para demarcar 

essas terras, pois já tem um tempo salvo engano de mais de 20 anos que até agora 

essas terras não foram demarcadas, onde o latifúndio é mais forte são invadidos e 

roubados até hoje, mesmo que as terras estão registradas em cartório como terra de 

posse legitima daqueles grupos, caso busca ou pesquisa na internet na medida que 

a grande mídia não mostra, costuma noticiar vídeos e relatos de índios sendo 

mortos, sendo expulsos como aconteceu com o caso da etnia guarani kaiowa no 

Mato Grosso em 2012’’. (Tema do artigo, www.cartacapital.com.br/politica/pec-215-

e-aprovada-em-comissao-da-camara-quais-os-proximos-passos-6520.htm, p. 1). 

Houve uma grande mobilização para tentar impedir ou modificar a construção 

de hidrelétrica, na medida em que ela iria atrapalhar terras indígenas, não 

necessariamente porque ia expulsar índios de lá, mas por conta das usinas serem 

construídas no Rio Tapajós, com isso, vai acabar com uma série de comunidades 

indígenas que dependem daquele rio para sua sobrevivência, sem pensar nas 

queimadas que são feitas próximas das terras indígenas, em rodovias que acabam 

tendo que passar por dentro das mesmas. Mesmo após serem demarcadas não há 

um respeito garantido para essa parte da nossa população indígena. 

O processo de regularização de terras indígenas e quilombolas (é uma 

designação comum aos escravos refugiados e escravos negros) no Brasil é 

realizado em 5 etapas, a primeira delas é uma série de estudos ambientais da área, 

depois ocorre a delimitação das terras com os estudos aprovados pela Funai 
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(Fundação Nacional do Índio) nesse período é feito também análise do Ministério da 

Justiça, a próxima etapa é a demarcação, ou seja, as terras aprovadas pelo 

ministério podem ser demarcadas fisicamente, depois é feito a homologação por 

meio de decreto presidencial. 

Essas terras são então regularizadas e passam a ter registro em Cartório em 

nome da União. A PEC 215 altera exatamente a etapa de homologação das terras. 

 

1.1. Da PEC 215 

Tem como objetivo possíveis mudanças no processo de demarcação de 

terras indígenas prevista pela proposta de emenda constitucional nº 215/00, devido à 

demora e por conta das suspensões de demarcações de terras por parte do governo 

Executivo, além da FUNAI ou outros órgãos poderão participar do estudo das terras, 

por outro lado o Congresso também quer avaliar esse processo de demarcação, 

então com essa proposta passa do Poder Executivo FUNAI para o Legislativo. 

Isso propõe que o Congresso vai colaborar nas demarcações das terras 

indígenas, permanecendo com o Poder Executivo, mas, os parlamentares terão 

participação aprovando ou não esses atos, relata que a PEC é importante porque 

pode evitar injustiças com os produtores que conseguirem títulos públicos em áreas 

indígenas.   

 

“PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215/00 - do Sr. Almir Sá - 
que "acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º 
ambos no art. 231, da Constituição Federal". (Apensados: PEC 579/2002, 
PEC 257/2004, PEC 275/2004, PEC 319/2004, PEC 156/2003, PEC 
37/2007, PEC 117/2007, PEC 411/2009, PEC 415/2009 e PEC 161/2007 
(Apensado: PEC 291/2008))  
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Inclui dentre as competências exclusivas do 
Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já 
homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de 
demarcação serão regulamentados por lei.”. 

Desde então, a PEC 215/00 tem por objetivo tirar a homologação da 

demarcação de terras indígenas do Poder Executivo, e passar a ser 

responsabilidade de homologação para o Poder Legislativo, sendo assim 

beneficiando os ruralistas sendo eles os responsáveis pela proposta. 
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Os deputados e senadores terão o poder de rever e reverter as demarcações 

das terras já antigas e encerradas. 

Mas, não será tirado completamente do Órgão Executivo (FUNAI), para ser 

executada tal demarcação, portanto, está sendo discutido para que haja uma 

orientação final do Legislativo, pois era algo que não ocorria antes. 

O Autor Manoel Francisco Colombo traz o conceito de FUNAI, vejamos: 

“A Fundação Nacional do Índio - FUNAI é o órgão do governo brasileiro que 
estabelece e executa a Política Indigenista no Brasil, dando cumprimento ao 
que determina a Constituição de 1988. Na prática, significa que compete à 
FUNAI, dentre outras atribuições, demarcar, assegurar, fiscalizar e proteger 
as terras por eles tradicionalmente ocupadas e estimular o desenvolvimento 
de estudos e levantamentos sobre os grupos indígenas. A Fundação tem, 
ainda, a responsabilidade de defender as Comunidades Indígenas, de 
despertar o interesse da sociedade nacional pelos índios e suas causas, 
gerir o seu patrimônio e fiscalizar as suas terras, impedindo as ações 
predatórias de garimpeiros, posseiros, madeireiros e quaisquer outras que 
ocorram dentro de seus limites e que representem um risco à vida e à 
preservação desses povos.”. 
“A FUNAI de fato é representada pelo um órgão do governo do Brasileiro é 
total responsabilidade de fiscalizar quando já uma terra feita a demarcação, 
para que as comunidades indígenas não sofrem ameaças contra seu povo 
de garimpeiros, posseiros, madeireiros, mineradores etc.”. 

Importante se faz mencionar, o que outros autores dizem sobre a PEC 215, 

para melhor esclarecimento o tema, e assim, tornar-se de fácil entendimento, por 

Marcel Pellegrini: 

“Conforme pesquisa no site Carta Capital a pesquisa se faz a seguinte 
explanação, dizem que a PEC 215 beneficia ruralistas. É verdade? Sim, 
principalmente por conta de dois dispositivos previstos no texto. O primeiro 
é o que passa a prever indenização dos proprietários de terras nas áreas 
demarcadas em todos os casos. Atualmente, há apenas a indenização das 
benfeitorias realizadas a partir da ocupação de boa-fé do terreno, mas o 
pagamento pela terra não está previsto em lei. O segundo ponto é o que 
fixa o dia 5 de outubro de 1988, data em que a Constituição foi promulgada, 
como "marco temporal" para definir o que são as terras permanentemente 
ocupadas por indígenas e quilombolas. Isso significa que os índios não 
terão direito à terra se não a ocupavam em 1988. Dessa forma, a PEC 215 
não leva em conta grupos indígenas que foram expulsos de suas terras 
tradicionais e que, devido a conflitos fundiários ou por ações da ditadura, 
não conseguiram voltar a ocupar estas áreas.  (Tema do artigo, 
www.cartacapital.com.br/politica/pec-215-e-aprovada-em-comissao-da 
camara-quais-os-proximos-passos-6520.htm, p. 1).”. 
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1.2. Dos Trabalhos Correlatos 

RESUMO ‘’ RESGATE HISTÓRICO DA CULTURA INDÍGENA 

   

De acordo com o artigo científico ‘’Resgate Histórico da Cultura Indígena’’ 

escrito por Jonathan Hirt e publicado no site acervodigital.ufpr, visando a proteção 

dos índios, bem como do assunto Histórico da Cultura indígena com o objetivo de 

mostrar a importância que esses povos tem, como diz Pedro Álvares Cabral foram 

“os donos do Brasil”. 

Com isso, ser reconhecido o território e o direito dos povos indígenas, como 

está previsto na Constituição Federal de 1988, trazendo os direitos necessários para 

sua sobrevivência, culturas dentre outros.  

A Legislação é de suma importância, pois, juntamente com o Poder Executivo 

e a FUNAI (Fundação Nacional dos Índios) são responsáveis pela análise das 

demarcações de terras. Sem um órgão responsável não haveria a possibilidade de 

criação de demarcação de terras, resguardando, assim, os direitos desses povos, 

tendo em vista, que seu conhecimento diante das nossas leis é muito limitado, para 

tanto, se faz necessário um representante.  

Dessa forma, são realizados os estudos das terras junto com o Órgão 

Executivo tendo pesquisas geográficas, ambientais e outros para a delimitação das 

terras, repassados para o Ministro da Justiça onde o mesmo será responsável pela  

limitação dessas terras, portanto, com a chegada da PEC 2015/00, o legislativo 

passou a participar da análise e o processo de demarcação de terras. 

 

CRITICAS 

 

Hoje, na prática não acontece como a legislação estabelece, dando o direito desses 

povos, muitas vezes, os proprietários de terras buscam até recursos judiciais para disputar o 

uso dessas terras. Lembrando que isso ocorre, mesmo com a demarcação já concluída, se 

tornando uma disputa entre fazendeiro, portanto, é necessário que se garanta o direito ideal 

como previsto na legislação, para sobrevivência dos povos indígenas, protegendo as áreas 

já demarcadas. 

 



 

 

 

17 

 

 

Resumo ‘’TERRAS INDÍGENAS’’ 

 

 O artigo cientifico ‘’terra indígena’’ escrito por Thiago Leandro Cavalcante 

viera e publicado no site scielo, relata que desde muito tempo é resguardado os 

direitos desses povos, portanto, tem como objetivo cuidar das terras indígenas, que 

está previsto na legislação brasileira conforme o artigo 231 da constituição federal 

de 1988 (Brasil, 2017).  

Vale ressaltar, que esses povos indígenas já têm seus direitos previstos há 

muito tempo, conforme os conceitos jurídicos enquadrados nas Constituições, são 

os dispositivos: 

 
Constituição Federal de 1934: 
Art. 129 – Será respeitada a posse de terras de silvícolas que nelas se 
achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las (BRASIL, 1934). 
Constituição Federal de 1937: 
Art. 154 – Será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se 
achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-las (BRASIL, 1937). 
Constituição Federal de 1946: 
Art. 216 – Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se achem 
permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem 
(BRASIL, 1946). 
Constituição Federal de 1967: 
Art. 186 – É assegurada aos silvícolas a posse permanente das terras que 
habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos 
naturais e de todas as utilidades nelas existentes (BRASIL, 1967). 
Emenda Constitucional número 1/1969 
Art. 198 – As terras habitadas pelos silvícolas são inalienáveis nos termos 
em que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua posse permanente e 
ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo das riquezas e de 
todas as utilidades nelas existentes 
(BRASIL, 1969). 
Constituição Federal de 1988 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
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§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. 
 

 

CRITICA 

 

         Os direitos desses povos indígenas são resguardados há muito tempo, 

conforme lecionado nesse texto, nos dispositivos constitucionais, mas, como na 

prática não acontece como deveria ser, sendo que na maioria das vezes são 

violados tais direitos, sendo esquecidos ao tempo. Com isso, as autoridades deixam 

a desejar, devendo ser aplicados direitos legais conforme expresso na legislação 

vigente.  
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CAPÍTULO II – DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

Os princípios constitucionais são destacados como valores fundamentais no 

âmbito jurídico, são normas que interpretam as leis. Os princípios são fundamentais 

para garantia do direito à vida. 

A Constituição Federal, juntamente com os princípios salvaguardam os 

direitos e ditam também os deveres da sociedade. 

Para ter uma interpretação da constituição a base será sempre dos princípios 

constitucionais é um conjunto de normas que espelham a ideologia da constituição, 

deve identificar os princípios. (Luís Roberto Barroso, 2001 p.149).  

 De Plácido e Silva diz: 

 

“No sentido jurídico, notadamente no plural, quer significar as normas 
elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como 
alicerce de alguma coisa. E, assim, princípios revelam o conjunto de regras 
ou preceitos, que se fixaram para servir de norma a toda espécie de ação 
jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer operação 
jurídica. (...) Princípios jurídicos, sem dúvida, significam os pontos básicos, 
que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio direito. 
(1993, p. 447).”. 

É o guia, uma forma de orientar os estudiosos e os legisladores, indicando a 

cada um deles os seus valores, levando para o entendimento das suas 

competências superiores. 

Miguel Reale Explica: 

“...princípios são enunciações normativas de valor genérico, que 
condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a 
aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas normas. São 
verdades fundantes de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, 
por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por 
motivos de ordem prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos 
exigidos pelas necessidades da pesquisa e das práxis” (2003, p. 37). 

 Ainda, o autor continua: 

“Alguns deles se revestem de tamanha importância que o legislador lhes 
confere força de lei, com a estrutura de modelos jurídicos, inclusive no plano 
constitucional, consoante dispõe a nossa Constituição sobre os princípios 
de isonomia (igualdade de todos perante a lei), de irretroatividade da lei 
para a proteção dos direitos adquiridos, etc.”  
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Esse contexto mostra que no âmbito jurídico os princípios têm um papel de 

suma importância, cabendo a cada um buscar seus direitos e reconhecer seus 

deveres, com base nesses mesmos princípios, bem como, nas regras jurídicas. 

Tais princípios em determinados casos em que se aplicam com sua 

subjetividade e valor genérico, obtém força de lei, é uma base do ordenamento 

jurídico que surge de um entendimento doutrinário, que nos leva a um ponto de 

partida e norteiam a ordem jurídica, dando forma e sentido aos conteúdos 

estudados. 

Afirma Nelson Rosenvald: 

“Os princípios não são apenas a lei, mas o próprio direito em toda a sua 
extensão e abrangência. Da positividade dos textos constitucionais 
alcançam a esfera decisória dos arestos, constituindo uma jurisprudência de 
valores que determina o constitucionalismo contemporâneo, a ponto de 
fundamentar uma nova hermenêutica dos tribunais. (2005, p. 45 – 46).”. 

Luís Roberto Barroso leciona: 

“Os princípios constitucionais são as normas eleitas pelo constituinte como 
fundamentos ou qualificações essenciais da ordem jurídica que institui. A 
atividade de interpretação da constituição deve começar pela identificação 
do princípio maior que rege o tema a ser apreciado, descendo do mais 
genérico ao mais específico, até chegar à formulação da regra concreta que 
vai reger a espécie [...] Em toda ordem jurídica existem valores superiores e 
diretrizes fundamentais que ‘costuram’ suas diferentes partes. Os princípios 
constitucionais consubstanciam as premissas básicas de uma dada ordem 
jurídica, irradiando-se por todo o sistema. Eles indicam o ponto de partida e 
os caminhos a serem percorridos. (1999, p. 147 a 149).”. 

Para que os princípios tenham efeito legal, primeiramente, tem que identificar 

os princípios maiores que regem o tema, no ordenamento jurídico existem os valores 

que costuram diferentes partes do sistema, onde será traçado e aplicado como 

sendo o ponto de partida; na verdade, o princípio, serve como norte, onde e como 

começam, e devem ser aplicados os caminhos a serem percorridos. 

E Rizzatto Nunes diz: 

“Da mesma maneira que os princípios ético-jurídicos mais gerais, os 
princípios constitucionais são o ponto mais importante do sistema 
normativo. Eles são verdadeiras vigas mestras, alicerces sobre os quais se 
constrói o sistema jurídico. Os princípios constitucionais dão estrutura e 
coesão ao edifício jurídico. Assim, devem ser obedecidos, sob pena de todo 
o ordenamento jurídico se corromper. (2002, p. 37).”. 
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O texto acima mostra que os princípios têm função interpretativa, sendo 

verdadeiros guias para o legislador, é um alicerce para os estudiosos de direito onde 

iniciam a luta para os direitos. 

 

2.1 Do Princípio da Legalidade 

Quando se fala em Princípio da Legalidade trata-se de origem do direito 

constitucional, que por sua vez está enquadrado na Constituição Federal de 1988, 

assim sendo um dos princípios mais valiosos que podem ser aplicados quanto ao 

cidadão e quanto ao Estado, todas as atividades da Administração Pública está 

subordinada ao que diz a lei, enquanto ao cidadão o princípio da legalidade significa 

‘’liberdade’’, para a Administração Pública significa uma restrição, quanto ao cidadão 

e ao particular podem fazer tudo aquilo que não está proibido em lei uma ideia de 

‘’liberdade’’, já o administrador público só pode fazer aquilo que está autorizado e/ou 

permitido por lei. 

Com a base no artigo 5º I, II da Constituição. 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 

Na constituição federal 1988 (Brasil, 2017) o Principio está expresso no Art. 

37, caput. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte:  

Já para a Administração Pública, o administrador está segurado a esse artigo 

citado, tem como objetivo assegurar um dos princípios como o da legalidade, onde 

por sua vez elenca princípio inerente da Administração Pública. Tem como cuidados 

controlar as atividades dos agentes da Administração Pública que integram a 

federação brasileira (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).  
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Para expressar melhor o Autor Hely Meirlles diz: 

Esse princípio “significa que o administrador público está, em toda a sua 
atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem 
comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme 
o caso” (34ª Edição, pg. 89. Malheiros. São Paulo, 2008). 

O autor Alexandre de Moraes fala que: 

O art. 5, II, da Constituição Federal, preceitua que ninguém será obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Tal princípio 
visa combater o poder arbitrário do Estado. Só por meio das espécies 
normativas devidamente elaboradas conforme as regras do processo 
legislativo constitucional, podem se criar obrigações para o indivíduo, pois 
são expressões da vontade geral. Com o primado soberano da lei, cessa o 
privilégio da vontade caprichosa do detentor do poder em benefício da lei. 
Conforme salientam Celso Bastos e Ives Gandra Martins, no fundo, 
portanto, o princípio da legalidade mais se aproxima de uma garantia 
constitucional do que de um direito individual, já que ele não tutela, 
especificamente, um bem da vida, mas assegura ao particular, a 
prerrogativa de repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma ou 
outra via que não seja a da lei [...]. (13ª cap. 12 Edição, São Paulo, 2002). 

Isso mostra que tal princípio é o norteador da ciência jurídica para interpretar 

tudo que for feito. Lembre-se que os princípios são o caminho e a base para 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2017). 

Como ressaltado por Garcia de Enterría, “quanto ao conteúdo das leis, a que 

o princípio da legalidade remete, fica também claro que não é tampouco válido 

qualquer conteúdo (dura lex, sed lex), não é qualquer comando ou preceito 

normativo que se legitima, mas somente aqueles que se produzem ‘dentro da 

Constituição’ e especialmente de acordo com sua ‘ordem de valores’ que, com toda 

explicitude, expressem e, principalmente, que não atentem, mas que pelo contrário 

sirvam aos direitos fundamentais”.1 Importante salientarmos as razões pelas quais, 

em defesa do princípio da legalidade, o Parlamento historicamente detém o 

monopólio da atividade legislativa,1 2 de maneira a assegurar o primado da lei como 

fonte máxima do direito:3 • trata-se da sede institucional dos debates políticos; • 

configura-se em uma caixa de ressonância para efeito de informação e mobilização 

da opinião pública; • é o órgão que, em tese, devido a sua composição heterogênea 

e a seu processo de funcionamento, torna a lei não uma mera expressão dos 

sentimentos dominantes em determinado setor social, mas a vontade resultante da 

síntese de posições antagônicas e pluralistas da sociedade’’. (2014, p. 41) 
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Isso remete que o princípio traz uma importância individual, ‘’ a lei é dura, mas 

é lei’’, não sendo qualquer motivo para acionar o princípio para efeitos, sendo dentro 

dos requisitos da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2017), mas a lei junto com o 

princípio traz uma importância e o resultado do pluralismo da sociedade sendo 

individual e único. 

Para Alexandre de Moraes: 

“Esse princípio completa a ideia já estudada de que o administrador é um 
executor do ato, que serve de veículo de manifestação da vontade estatal, 
e, portanto, as realizações administrativo-governamentais não são do 
agente político, mas sim da entidade pública em nome da qual atuou. (2001, 
p. 315 e 127).”. 

O princípio tem uma ideia que o agente que tem a competência de aplicar as 

normas ao ato não podendo ser pela sua vontade não pensar em si, mas obedecer 

às normas da entidade pública que prestam o seu serviço. 

Segundo Celso Ribeiro Bastos: ‘’A sua significação é dúplice. De um lado 

representa o marco avançado do Estado de Direito que procura julgar os 

comportamentos, quer individuais, quer dos órgãos estatais, às normas jurídicas das 

quais as leis são a suprema expressão... de outro lado, o princípio da legalidade 

garante o particular contra os possíveis desmandos do Executivo e do próprio 

Judiciário. Instaura-se, em consequência, uma mecânica entre os Poderes do 

Estado, da qual resulta ser lícito apenas a um deles, qual seja, o Legislativo, obrigar 

aos particulares’’. (BASTOS; MARTINS, 1989, p.23.) 

Através do princípio da legalidade tem dois modos de interpretar, um deles é 

pelo artigo 5º II, da constituição federal de 1988 (Brasil, 2017), onde cria possíveis 

deveres e impedimento, portanto para os particulares pode fazer o que quiser, mas 

não sendo obrigado de fazer algo se não em virtude da lei, representando uma 

garantia para os cidadãos os indivíduos estão protegidos aos atos cometido pelo o 

estado “ II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 

em virtude de lei;” 

Para a administração pública o princípio da legalidade tem outro 

entendimento, o fundamento este previsto no artigo 37 da Constituição Federal de 

1988 (Brasil, 2017), conforme já citado, será aplicado dentro da administração 
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pública com os seguintes entendimentos, que autorizam fazer tudo que está previsto 

em lei, mostra que toda a administração pública está ligada a esse artigo e deverá 

estar de acordo com a legislação vigente. 

 

2.2. Do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

O princípio da dignidade da pessoa humana está ligado diretamente a 

pessoa, sendo através do direito que rege a sociedade que está no artigo 1º, III, e 

artigo 225 da Constituição Federal do Brasil (Brasil, 2017). 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
‘’Art. 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defende-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

Tornou-se depois da Segunda Guerra Mundial um dos grandes consensos 

éticos do mundo ocidental, um dos conceitos inspiradores da reconstrução moral do 

mundo, formando um princípio relevante para a sociedade humana e seus poderes 

da administração direta e para pessoa de direito privado. 

O Autor Pedro Lenza leciona que conforme anota Júlio César Fingir, “... os 

princípios constitucionais, entre eles o da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.º, 

inciso III), que é sempre citado como um princípio-matriz de todos os direitos 

fundamentais, colocam a pessoa em um patamar diferenciado do que se encontrava 

no Estado Liberal. O direito civil, de modo especial, ao expressar tal ordem de 

valores, tinha por norte a regulamentação da vida privada unicamente do ponto de 

vista do patrimônio do indivíduo. Os princípios constitucionais, em vez de apregoar 

tal conformação, têm por meta orientar a ordem jurídica para a realização de valores 

da pessoa humana como titular de interesses existenciais, para além dos 

meramente patrimoniais’’. 

O princípio tem muita serventia no meio jurídico e no dia a dia da sociedade, 

de relevante importância social e moral. 
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Carmem Lúcia Antunes Rocha diz: 

“Gente é tudo igual. Tudo igual. Mesmo tendo cada um à sua diferença. 
Gente não muda. Muda o invólucro. O miolo, igual. Gente quer ser feliz, tem 
medos, esperanças e esperas. Que cada qual vive a seu modo. Lida com as 
agonias de um jeito único, só seu. Mas o sofrimento é sofrido igual. A 
alegria, sente-se igual. ”. 

Cada pessoa tem seu jeito de viver no dia a dia, tendo cada um seu espaço e 

modo de pensar, respeitando cada um o princípio dignidade humana, sendo que 

todos têm sua dificuldade, mas no final todos tem seus objetivos direitos e deveres 

ou seja todo são iguais perante a lei. 

Diz Flávia Piovesan que ‘’A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida 

como princípio matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido, 

condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se, ao lado dos Direitos 

e Garantias Fundamentais, como cânone constitucional que incorpora “as exigências 

de justiça e dos valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema 

jurídico brasileiro’’. (2000, p. 54) 

A dignidade da pessoa humana relata que pertence a todos o direito e 

deveres é um bem jurídico merecendo um destaque maior. 

Para o Autor Alexandre de Moraes leciona que: 

“Sem respeito à dignidade da pessoa humana não haverá Estado de Direito, 
desaparecendo a participação popular nos negócios políticos do Estado, 
quebrando-se o respeito ao princípio da soberania popular, que proclama 
todo o poder emanar do povo, com a consequência nefasta do fim da 
Democracia.”. 

Sendo que se não houver respeito ao próximo terá dificuldade para 

participação das pessoas em diversos setores quanto na parte privada e pública. 

Luís Roberto Barroso diz: 

“Von Wright, Robert Alexy, A dignidade humana tem seu berço secular na 
filosofia. Constitui, assim, em primeiro lugar, um valor, que é conceito 
axiológico (2008, p. 145-6).”. 

Na natureza jurídica da dignidade humana envolvendo vários conceitos sendo 

na filosofia axiológico, a ideia de ser justo, bom, vitorioso. 
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Ainda, o Autor: “É nesse plano ético que a dignidade se torna, para muitos 

autores, a justificação moral dos direitos humanos e dos direitos fundamentais 

(2010, p.9) ”. 

Ética, na dignidade humana, sempre vai tocar na ferida de alguém, ou até 

mesmo de alguma classe, é de fundamental importância sempre manter a ética, a 

dignidade da pessoa humana, sendo que a ética é de máxima importância nas 

relações humanas. 

2.3. Do Princípio da Liberdade 

O direito da Liberdade é poder fazer aquilo que quiser, quando quiser, é um 

autocontrole um limite. Tal princípio encontra embasamento jurídico no artigo 5º, 

Caput, inciso I, II, III, IV da Constituição federal 1988 (Brasil, 2017) que diz: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 
II - Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
IV - É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

O direito é de qualquer pessoa que esteja na República Federativa do Brasil, 

qualquer um que ingressa no território brasileiro está protegido pelo artigo 5º, caput, 

da Constituição Federal, observando as regras os deveres presentes nesse presente 

artigo. 

Vale ressaltar também, que vale quanto as pessoas físicas e pessoas 

jurídicas, tendo que observar as regras e os deveres e estando protegidos pelas 

garantias e pelos direitos instituídos. Com isso, entende-se que o presente artigo 

quer assegurar aqueles direitos que são essências inerentes a quaisquer seres 

humanos. 

‘’Segundo Guerra hodiernamente, é indiscutível a relevância que se dá aos 

direitos fundamentais dentro de uma ordem jurídica. Recebem merecido destaque 
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em relação a outras normas, legando às demais patamares hierarquicamente 

inferiores’’ (2003, p. 82). 

É de suma importância o princípio da liberdade, é do direito básico e 

individuais, sociais, políticos e jurídicos previstos na Constituição Federal de 1988 

(Brasil, 2017), é direito fundamental desde então é baseado nos princípios da 

liberdade, da vida etc. 

Para o Autor Vicente Paulo Marcelo Alexandre: 

A ideia de liberdade de atuação do indivíduo perante o Estado traduz o 
cerne da ideologia liberal, de que resultaram as revoluções do final do 
século XVIII e início do XIX. A doutrina essencial do laissez faire exigia a 
redução da esfera de atuação do Estado e de sua ingerência nos negócios 
privados a um mínimo absolutamente necessário.  
Já se ressaltou que, do lema da Revolução Francesa - liberdade, igualdade 
e fraternidade -, foi sem dúvida a liberdade o axioma mais encarecido 
originalmente pelo Liberalismo. Como ideologia da classe burguesa 
triunfante sobre o Absolutismo, interessava mais aos capitalistas de então a 
defesa da liberdade negocial do que uma atuação tendente à obtenção de 
uma igualdade material, efetiva, no seio da sociedade.  
A liberdade assegurada no caput do art. 5º deve ser tomada em sua mais 
ampla acepção. Compreende não só a liberdade física, de locomoção, mas 
também a liberdade de crença, de convicções, de expressão de 
pensamento, de reunião, de associação etc. 

  

O artigo 5º assegura a toda a sociedade sem distinção, sendo não só a liberdade 

física, mas toda a liberdade podendo ir e vir ter liberdade de escolha em todos os 

sentidos etc. 

Ainda, o Autor: “Sendo os direitos de primeira geração direitos de liberdade, 

resulta que grande parte dos incisos do art. 5º da Constituição de 1988 refletem 

desdobramentos desse princípio. ” 

Destaca-se que, ao passar do tempo os direitos, o modo de agir e pensar foi 

dando força para maior e melhor conforto a sociedade, para que possa ter seus 

direitos à liberdade e de expressar seus pensamentos quando e onde quiser, desde 

que respeite os princípios expressos no bojo da Constituição Federal 1988. 
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2.4. Do Princípio da Propriedade 

O Princípio da propriedade é evidentemente assegurado no nosso sistema 

jurídico, portanto, é um dos principais componentes, ao que concerne aos aspectos 

ambientais, pois exerce o direito da propriedade em conformidade com o interesse 

da coletividade, com objetivo de dirimir conflitos sociais e socioeconômicos.  

O direito à propriedade está previsto no art. 5, caput e inciso XXII, 

Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2017), vejamos: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade nos termos seguintes: 
XXII - é garantido o direito de propriedade; 

Assim, estabelece a garantia constitucional do direito à propriedade, onde por 

sua vez o Código Civil estabelece o direito de propriedade.  

 

 Está previsto no art. 1.228 caput e §1º, Código Civil (Brasil, 2017). 

 
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
 coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou detenha. 
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as 
belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, 
bem como evitada a poluição do ar e das águas. 

 

Desde então, o proprietário pode se beneficiar de suas propriedades, 

sabendo que terá que estabelecer as cautelas previstas no artigo citado, onde 

envolve o direito de propriedade. 

Pedro Lenza diz:  

''Julio César Finger, O direito civil, de um direito-proprietário, passa a ser 
visto como uma regulação de interesses do homem que convive em 
sociedade, que deve ter um lugar apto a propiciar o seu desenvolvimento 
com dignidade''. (2012, p. 55). 
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Trata-se que para ter um desenvolvimento legal de sua propriedade, vale 

ressaltar tem que ser um lugar apropriado para ter um desenvolvimento com 

dignidade e chegar no seu resultado final com garantia. 

O Autor Leonardo Raupp dessa maneira, ‘’o trabalho ganha importância 

(social, econômica, política) e, por isso, precisa das garantias jurídicas necessárias. 

Nas sociedades democráticas, é possível a existência de tais garantias, na medida 

em que se elejam princípios os quais os cidadãos entendem como importantes para 

o seu  desenvolvimento. [...]. O princípio da valorização do trabalho, agora elevado a 

status constitucional, determina que o desenvolvimento seja orientado nas duas 

perspectivas já explicadas: social e econômica. Pretende-se assim evitar os abusos 

cometidos no passado e buscar a construção de uma sociedade mais justa, fraterna, 

tal como é o objetivo das democráticas contemporâneas’’. 

Percebe-se que para ter um bom trabalho envolve o meio social, econômico, 

político, tanto é que tem as necessidades jurídicas em meio a sociedade que os 

cidadãos entendem importante para um ótimo desenvolvimento. 

Tanto que, o desenvolvimento dos cidadãos em seu trabalho vai existir uma 

valorização, pretendendo evitar vários abusos, aumentando uma sociedade mais 

justa e verdadeira. 

Para o autor Alcides Tomazetti Junior expõe que: 

A propriedade dos bens de produção redunda (resulta) em poder sobre os 
bens que também se projeta e se exercita sobre homens. Não é por outra 
razão que a propriedade privada sobre os bens de produção – à qual dá 
suporte decisivo à livre iniciativa empresarial, configuradora, por excelência, 
da atividade econômica, consoante o modelo constitucional (arts. 1º, III, 
170, II e 173, caput) – está funcionalizada à meta de “assegurar a todos 
existência  digna, conforme os ditames da justiça social” (art.170, caput), 
e não, meramente, à acumulação da riqueza, e à apropriação individual do 
lucro, pelo empresário (2008, p. 231-232). 

Assim segue os artigos que o autor leciona: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união  indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
II - propriedade privada; 
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Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a  exploração 
direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando 
necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 
coletivo, conforme definidos em lei. 
 

Com a propriedade, a produção é consequência para adquirir os bens, é ali 

que o homem produz seu trabalho, bem como, é onde começa o desenvolvimento 

social, em que muitas vezes surgem os empresários, gerando bens econômicos, 

não esquecendo de cumprir a função social, com base na Constituição Federal de 

1988 (Brasil, 2017). Sendo assim, o princípio da propriedade vem cumprindo um 

importante papel para a sociedade. 
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CAPÍTULO III – BANCADA RURALISTA E A VIOLAÇÃO INDÍGENA 

A bancada ruralista no Brasil são os parlamentaristas que têm interesse de 

defender os proprietários rurais, é um grupo de pessoas que atua na Assembleia 

Legislativa dos Estados e das Câmeras dos Municípios em conjunto. 

Para o Autor Castilho (2012, p. 191) leciona: “ A primeira é que se trata de um 

sistema político ruralista, muito mais do que uma simples bancada ruralista. ”  

Ainda, o Autor: “Os interesses latifundiários, embora com intensidades 

diferentes, perpassam todos os partidos que possuem em seus quadros políticos 

latifundiários com algum mandato eletivo. ” 

 É um grupo de políticos que estão mais preocupados com si próprios do que 

defender o lado dos grupos indígenas, onde cobiçam as terras dos índios, 

quilombolas e áreas de conservação. 

 Além dos ruralistas, os maiores interessados por tudo isso são os 

latifundiários, proprietários de grandes terras, em sua grande maioria estão ligados a 

bancada ruralista. 

 Ainda hoje, diversas comunidades indígenas são expulsas de suas terras, 

mesmo depois de ter sua demarcação de terras tombadas e registradas em cartório. 

 As terras indígenas são públicas que constitui o direito desses povos artigo, 

conforme art. 231, caput, da Constituição Federal 1988 (Brasil, 2017). 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União Demarca-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua 
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 
dos rios e dos lagos nelas existentes. 
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais  em terras 
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso 



 

 

 

32 

 

Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada 
participação nos resultados da lavra, na forma da  lei. 
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os 
direitos sobre elas, imprescritíveis. 
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, “ad 
referendum” do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia 
que ponha em risco sua população, ou no interesse da  soberania do País, 
após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, 
o retorno imediato logo que cesse o risco. 
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que 
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se 
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da União, 
segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a 
extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da 
lei, quanto às benfeitorias derivadas  da ocupação de boa-fé. 
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 

 

Pela legislação brasileira, a terra é pública, e deve ser destinada 

primeiramente aos povos indígenas em seguida aos quilombolas e depois aos povos 

tradicionais de unidades de conservação ambientais, e assentamentos de reforma 

agrária, só por último poderia ser destinada e vendida para os produtores privados, 

porém, não é o que ocorre na prática. 

Os ruralistas enxergam os direitos dos indígenas como obstáculos aos seus 

negócios políticos, jurídicos e econômicos, tentando acabar com esses mecanismos 

legais que garantem direitos legais aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais 

com o lançamento da PEC 215, retroagindo os direitos dos povos indígenas, 

quilombolas e tradicionais. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 215/00 – do Sr. Almir Sá – 
que “acrescenta o inciso XVIII ao art. 49; modifica o § 4º e acrescenta o § 8º 
ambos no art. 231, da Constituição Federal”. (Apensados: PEC 579/2002, 
PEC 257/2004, PEC 275/2004, PEC 319/2004, PEC 156/2003, PEC 
37/2007, PEC 117/2007, PEC 411/2009, PEC 415/2009 e PEC 161/2007 
(Apensado: PEC291/2008))  
EXPLICACAO DA EMENTA: Inclui dentre as competências exclusivas do 
Congresso Nacional a aprovação de demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios e a ratificação das demarcações já 
homologadas; estabelecendo que os critérios e procedimentos de 
demarcação serão regulamentados por lei. 

 

Na tentativa de mostrar serviço para o governo os ruralistas ameaçam 

paralisar o abate de gado e venda de grãos para provar que sem eles o país não 
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sobrevive, sendo que os ruralistas que podem chamar de latifundiários são 

essencialmente monocultores que se utilizam de terras para produzir, vender e 

especular no mercado internacional soja, açúcar, café e gado. 

Conforme dados do site eletrônico portal do brasil fornece informações com 

ministério do desenvolvimento agrário (MDA), IBGE, UNO são unânimes que 70% 

de tudo que comemos no Brasil são produzidos pela agricultura familiar como 

mandioca, feijão, leite, café, arroz etc. vem da agricultura familiar segundo IBGE, a 

agricultura familiar que ocupa apenas 30,5% da área total do estabelecimento rurais 

no país ao passo que os latifundiários produzem prioritariamente soja, cana e gado. 

O ruralista defende que com esse lucro gera riquezas, ajudam no desenvolver 

do país e criam empregos, o dinheiro que eles ganham praticamente não vai nada 

para os trabalhadores rurais, os latifundiários não empregam mais que uma pessoa 

a cada 700 bois diz o portal brasil. 

Tudo isso mostra que vai ser um benefício para os ruralistas, sendo a maioria 

deles beneficiados pelas terras tombadas, os ruralistas e latifundiários a maioria 

deles são do ramo político, onde eles estão batendo em cima para tomar conta, 

sendo eles autorizados ou não o tombamento das terras indígenas. 

A violação dos direitos dos povos indígenas continua sofrendo discriminação, 

ameaça, são povos excluídos da sociedade. Vale ressaltar que na Constituição 

Federal de 1988 (Brasil, 2017) em seu artigo 5º, inciso I e II diz: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição; 
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 

Mas, os direitos desses povos são esquecidos, falta de segurança, de 

respeito e nos seus espaços de terras já adquiridos são expulsos, obrigando a fazer 

o que não querem sendo escravizados, são roubados mesmo com a terra já 

demarcada, a fiscalização só tem na questão de que os povos estão fazendo com a 

terra, quais as atividades realizadas, para que está usufruindo, se é para seu 
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sustento familiar e não para vendas e comercialização, os governos não estão 

garantindo os direitos devidos desses povos indígenas. 

O governo deveria dar mais atenção aos povos indígenas, pois estão sendo 

esquecidos no tempo, retroagindo a comunicação em meio a sociedade restringindo 

conhecimento político, social e econômico. 

Com os desrespeitos que ainda vêm ocorrendo com esses povos indígenas, 

muitos deles estão abandonando o meio em que vivem, e procurando outro meio de 

vida, procurando grandes cidades, capitais, tudo isso vem da falha de diálogo, e do 

desrespeito a esses povos, surgindo os conflitos e as violações dos direitos. 

Segundo o site eletrônico Anistia fornece informações quanto a violação 

indígena em 2012, ‘’ No Mato Grosso do Sul, o processo de desenvolvimento tem 

ameaçado os GUARANI-KAIOWÁ de diversas formas. Primeiro, pela violência que 

têm acompanhado a luta pelo direito as suas terras ancestrais. O processo de 

demarcação de terras de as comunidades GUARANI-KAIOWÁ na região ainda não 

foi concluído. Segundo, sua própria destruição socioeconômica, levando a condições 

de vida precárias e obrigando muitos indígenas a trabalharem na agroindústria – 

inclusive nos canaviais -  em condições degradantes. As comunidades sofrem 

ameaças constantes e já foram diretamente atacadas por homens armados 

contratados por fazendeiros da região’’. 

Com o processo de demarcação esses povos indígenas estão passando por 

momentos de dificuldade, portanto está sendo obrigado a fazer o que não é de 

costume e levando uma vida precária, sendo ameaçado para trabalhar de forma 

degradável. 
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CAPÍTULO IV – DO CRIME DE DESMATAMENTO LEI 9.605/1998 

Essa lei é conhecida popularmente como Lei dos Crimes Ambientais, em 

1998 quando surgiu a lei federal lei nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 dos 

crimes ambientais onde enquadra danos causados contra meio ambiente. 

A Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2017), trazia uma proteção ao meio 

ambiente, onde teria um suporte no ordenamento jurídico para a prática de crimes, 

porém, a Constituição não regulava todos os crimes contra o meio ambiente, mas 

havia lei específica para pesca, caça dentre outras. 

 Em 1998 foi criada a lei nº 9.605/1998, onde estavam prestes a ser 

preenchidas todas as lacunas, e fiscalizadas condutas ilegais que passariam a afetar 

o meio ambiente, sendo assim, está prevendo as sanções penais e administrativas 

para pessoas físicas e jurídicas. 

O crime de desmatamento é conhecido como degeneração ambiental, é 

retirada de uma vegetação, destruição de arvores em matas e florestas. Assim, com 

o desmatamento vem agregando sérios problemas ao meio ambiente, complicações 

ao solo, como erosões, extinções de minas de água, assoreamento de grandes 

nascentes de água. 

A importância de floresta é tão insignificante para a sociedade que na maioria 

das vezes quase sempre é causada por atividade humana, sendo por extração de 

madeiras de modo ilegal, uso de venenos agrotóxicos e construção de hidrelétricas. 

Para o Autor Édis Milaré renomado ambientalista destaca o desmatamento 

como: 

‘’Destruição, corte, abate indiscriminado de matas e florestas, para 
comercialização de madeira, utilização dos terrenos para agricultura, 
pecuária, urbanização, qualquer outra atividade econômica ou obra de 
engenharia’’ (MILARÉ, 2009). 

  

Com o mesmo entendimento Ferreira diz: “O desmatamento é sinônimo de 

desflorestamento, ou seja, derrubar árvores de um terreno ou uma região, 

desfazendo a formação florestal da área’’ (FERREIRA, 1995). 
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  Entende-se que, para afetar o meio ambiente não precisa de muita coisa, 

basta de imediato o desmatamento de uma floresta sendo uma atividade ilegal, ou 

seja, se caracteriza crime ambiental quando alguém usufrui do meio ambiente, para 

beneficiar alguém ou a si próprio, com o desmatamento, cortando árvores, usando 

agrotóxicos de forma irregular no meio ambiente, tudo que for para agredir de forma 

cruel e que afeta o meio ambiente como destruir florestas caracteriza-se como crime. 

Com a Constituição Federal de 1988 (Brasil, 2017) e com a Lei dos Crimes 

Ambientais, trabalhando em conjunto no ordenamento jurídico destaca - se a 

importância que existe em ambas as legislações, há possível responsabilidade que 

tem para punir penalmente os entes coletivos. 

Para o Autor Milaré e Costa Junior (2002) afirma que: 

‘’ é favorável a responsabilizar penalmente os entes coletivos, para eles a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica hodiernamente, especialmente 
no âmbito de direito privado, no qual estão presentes os grandes 
conglomerados econômicos e as grandes multinacionais, torna-se 
necessária como forma de combater não apenas a prática de crimes 
ambientais, como também a criminalidade econômica, financeira e 
tributária. ”. 

Com o mesmo pensamento, Machado (2009, p.704) 

“O acolhimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica na Lei 
9.605/1998 mostra que houve atualizada percepção do papel das empresas 
no mundo contemporâneo. Nas últimas décadas, a poluição, o 
desmatamento intensivo, a caça e a pesca predatória não são mais 
praticadas apenas em pequena escala. O crime ambiental é principalmente 
corporativo.”. 

Para os doutrinadores torna – se de suma importância as legislações para o 

meio ambiente, por que no mesmo momento vai estar evitando que degradam, e 

sendo assim, punindo penalmente as pessoas físicas e jurídicas. 

Na maioria das vezes, essas pessoas jurídicas são os proprietários de 

grandes empresas, que trabalham em coletividades, isso mostram que eles quem 

mais pratica crime que degradam o solo da natureza, por vários motivos como o 

desmatamento, resto de resíduos industriais o preparo irregular do local dentre 

outros crimes contra o meio ambiente. 
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Para entender melhor e acabar com os problemas quanto ao desmatamento, 

a lei prevê em seus artigos 2º e 3º, as penalidades das pessoas jurídicas, quanto ao 

crime ambiental, esclarecendo que: 

Lei nº 9.605/1998: 

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes 
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua 
culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho 
e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de 
pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de 
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração 
seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de 
seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das 
pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 

 

Vale ressaltar que a lei trabalha em conjunto e com fundamento legal no 

artigo 3º parágrafo único, crimes ambientais onde diz que ‘’a responsabilidade das 

pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes 

do mesmo fato’’, sendo assim a pessoa física responderá conforme tem a culpa no 

devido crime cometido. 

O artigo 3º dessa lei cita que, é valioso o meio ambiente, ou seja, a pessoa 

jurídica responderá administrativamente, e o órgão competente que é responsável 

por fiscalizar as pessoas jurídicas, é o Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), esse órgão foi criado pela lei 6.938/1981 e é regulamentada pelo 

decreto 99274/1990, que é formada pelos órgãos e entidades da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão eles responsáveis para 

fiscalizar as pessoas jurídicas e melhorando e recuperando a qualidade do meio 

ambiente, sendo o IBAMA responsável por fiscalizar todo o Brasil. 

A pessoa jurídica se responsabiliza também quanto ao crime ambiental, no 

sentido de que seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da sua entidade. 
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Para Machado (2009, p. 707) diz: “O representante legal é normalmente 

indicado nos Estatutos da empresa ou associação. O representante contratual pode 

ser o diretor, ao administrador, o gerente, o preposto ou o mandatário da pessoa 

jurídica”. 

As empresas têm seus estatutos, indicando os responsáveis que possam 

estar respondendo juridicamente, toda vez que tiver de forma irregular com o meio 

ambiente será o responsável a pessoa que nesse estatuto está indicada, para 

responder penalmente os critérios que a lei estabelece. 

A pena aplicada para pessoas jurídicas, está previsto no artigo 21 da Lei nº 

9.605/1998 (Lei do Crimes Ambientais), onde estabelece o crime ambiental: 

Art. 21. As penas aplicáveis isoladas, cumulativa ou alternativamente às 
pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são: 
I - Multa; 
II - Restritivas de direitos; 
III - Prestação de serviços à comunidade. 
 

Para a pessoa física que não obedecer às ordens de seus entes, deixando de 

elaborar as atividades ambientais correta, ou agindo de má-fé para responsabilizar 

toda a culpa em cima da pessoa jurídica, responderá penalmente conforme o 

tamanho da sua culpa referente a sua infração. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a criação da legislação no Brasil, que busca o melhor para o meio 

ambiente, e também para os povos indígenas, que terão seus direitos, buscando 

fundamento na legislação como base, também a bancada ruralista que atua como 

defesa e interesse dos proprietários rurais são os parlamentaristas do Congresso 

Nacional, com isso, haverá cuidados e haverá uma maior defesa dos indígenas, bem 

como, melhor preservação da fauna e da flora, preservando e suprindo o meio 

ambiente. 

As doutrinas têm como responsabilidade punir as pessoas que ali afetam 

cruelmente o meio ambiente, tanto que é responsável por cuidar e reparar os danos 

contra o meio ambiente. 

De acordo com os conceitos e a legislação vigente abordados neste trabalho, 

conclui –se que os conceitos são essenciais para a vida, onde tem como objetivo 

obter os direitos e deveres; também as pessoas jurídicas são responsabilizadas 

penalmente quando há prática lesiva ao meio ambiente, onde as empresas acabam 

descartando resíduos poluentes ao meio ambiente, será punida com fundamentos 

nas legislações brasileiras, considerando que o meio ambiente é um bem comum, 

onde envolve poderes superiores, que ali tem seus gestores e administradores para 

proteger com os fundamentos constitucionais. 

A pessoa jurídica será penalizada conforme dispõem a legislação brasileira, 

bem como a pessoa física, devendo ser comprovadas a culpa que tiveram em tal 

crime ambiental ambas serão penalizadas conforme o grau de culpa. 

As penas isoladas para pessoa jurídica que está prevista na lei dos crimes 

ambientais são, multas, restritivas de direitos, prestação de serviço à comunidade. 

O presente trabalho visa a conscientização sobre a importância da 

preservação dos povos indígenas, bem como, a garantia de seus direitos, por meio 

das normas jurídicas e órgãos responsáveis, como a FUNAI. 
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Garantindo aos indígenas um espaço para que possam viver e preservar sua 

cultura, temos, com isso, a consequente preservação do meio ambiente, pois estes 

levam consigo a consciência de preservar o meio em que vivem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

41 

 

REFERÊNCIAS 

BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do 
Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 2. 

BARROSO, Luís Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito 
constitucional contemporâneo: natureza jurídica, conteúdos mínimos e 
critérios de aplicação. Luís Roberto Barroso (2010, p.9) 

BARROSO Luiz Roberto, Princípios de interpretação especificamente 
constitucional, interpretação e aplicação da constituição, 4º edição, São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 149 e s. (capitulo II) 
 
BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 

fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 3. ed.São 

Paulo: Saraiva, 1999. 

BOCORNY, Leonardo Raupp. A valorização do trabalho humano no Estado 
Democrático de Direito. Porto Alegre: SAFE, 2003, p. 71/72. 

FERREIRA, A. B. H. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. Edição de 
Luxo, Editora Nova Fronteira,1995. 

GUERRA, Marcelo Lima. Direitos fundamentais e a proteção do credor na 
execução civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. P. 82. (2.3) 

LENZA Pedro, 16º Ed. Revista, Atualizada e Ampla, Direito constitucional 
Esquematizado Editora Saraiva (2012, p. 55). FINGER, Julio César. Constituição e 
direito privado: algumas notas sobre a chamada constitucionalização do direito civil. 
In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A Constituição concretizada: construindo pontes 
com o público e o privado. Porto Alegre: Livr. Advogado Ed., 2000. (2.2). 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 
2009. 

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 34ª ed. Malheiros. São 

Paulo, 2008. (2.1) 

MILARÉ, Edis e Costa Júnior, Paulo José da Costa. Direito penal ambiental: 
comentários à lei 9.605/1988. Campinas: Millennium, 2002. 

MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente – A Gestão Ambiental em Foco (Doutrina, 
Jurisprudência e Golssário). 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 1997 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2014 



 

 

 

42 

 

 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2014 - (2014, 

p.449) 

V. Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, (2008, p. 145-6). 

MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 2001. 
___________________ Constituição do Brasil interpretada. 4ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

MORAES, Alexandre Direito Constitucional De Décima Terceira Edição 
Atualizada com a EC n.° 39/02, São Paulo, Novembro de 2002. 

PELLEGRINI, Marcelo. Site Carta Capital. (www.cartacapital.com.br/politica/pec-
215-e-aprovada-em-comissao-da-camara-quais-os-proximos-passos-6520.htm). 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 
4ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. 

ROCHA, Carmem Lúcia. Antunes. Direito de Todos e para Todos. Belo Horizonte: 
Editora Fórum, 2004, p. 13. ( 2004,p.15). http://www.lambda.maxwell.ele.puc-
rio.br/13488/13488_3.PDF 

ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no Código Civil. 1. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2005. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 

Manual De Direito Constitucional-Paulo Mascarenhas (1989, p. 53) (2.1) 

TOMAZETTI Jr. Alcides. apud PETTER, Lafayete Josué. Princípios 
constitucionais da ordem econômica: o significado e o alcance do art. 170 da 
Constituição Federal. 2 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 231-232. 

V. JÜRGEN Habermas, The concept of human dignity and the realistic utopia of 
human rights, Metaphilosophy 41:464, 2010, p. 466. É o que prevê, igualmente, a 
Constituição da Saxônia, de 1989. 

VICENTE Paulo, Marcelo Alexandrino Direito constitucional descomplicado I. - 
14. ed. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO: 2015.  

Disponível 
https://daniloborgescouto.jusbrasil.com.br/artigos/180577996/crimes-
ambientais-e-o-principio-da-legalidade-estrita 



 

 

 

43 

 

Disponível https://estudeidireito.files.wordpress.com/2016/03/alexandre-de-

moraes-direito-constitucional-2014.pdf  

Disponível http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9605.htm - LEI DO CRIME 
AMBIENTAL N º 9.608/1998. 

Disponível http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/38507/R%20-
%20E%20-%20JONATHAN%20HIRT.pdf?sequence=1 

Disponível http://www.scielo.br/pdf/his/v35/0101-9074-his-35-00075.pdf  

Disponível http://www.brasil.gov.br/governo/2012/08/brasil-tem-quase-900-mil-

indios-de-305-etnias-e-274-idiomas (Fontes: IBGE.FUNAI.MINISTERIO DA 

JUSTIÇA) por Portal Brasil Publicado: 10/08/2012 16h37Última 

modificação:29/07/2014 08h57. (CAPITULO I) 

Disponível https://www.cartacapital.com.br/blogs/parlatorio/mais-um-capitulo-

sangrento-da-saga-guarani-kaiowa-6501.html (por Marcelo Pellegrini —

 publicado 03/09/2015 17h04). 

Disponível   
http://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1405128.htm. 

Disponível 
https://www.ibge.gov.br/confest_e_confege/pesquisa_trabalhos/CD/palestras/534-
4.pdf (DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS) o Autor: Manoel Francisco 
Colombo (FUNAI) (2006, p. 1). 

Disponível http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5787/A-dignidade-da-
pessoa-humana-como-principio-absoluto  

Disponível 30º Edição o Revista e atualizada até a EC n° 76/13 

Disponível 

http://www.paulomascarenhas.com.br/manual_de_direito_constitucional.pdf  

Disponível http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-
content/uploads/2010/12/Dignidade_texto-base_11dez2010.pdf 

Disponível 
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura
&artigo_id=7830 


