Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910. (Cria o Serviço Nacional de Proteção
aos Índios.)
Art. 2º A assistência de que trata o art. 1º terá por objecto:
3º, pôr em pratica os meios mais efficazes para evitar que os civilizados invadam
terras dos indios e reciprocamente;
9º, concorrer para que os inspectores se constituam procuradores dos indios,
requerendo ou designando procuradores para represental-os perante as justiças do
paiz e as autoridades locaes;
11, envidar esforços por melhorar suas condições materiaes de vida,
despertando-Ihes a attenção para os meios de modificar a construcção de suas
habitações e ensinando-lhes livremente as artes, officios e os generos de producção
agricola e industrial para os quaes revelarem aptidões;
14, fornecer aos indios instrumentos de musica que lhes sejam apropriados,
ferramentas, instrumentos de lavoura, machinas para beneficiar os productos de
suas culturas, os animaes domesticos que lhes forem uteis e quaesquer recursos que
lhes forem necessarios; introduzir em territorios indigenas a industria pecuaria,
quando as condições locaes o permittirem;
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Lei nº 5.371, de 5 de dezembro de 1967. (Cria a Fundação Nacional do Índio).
Art. 1º Fica o Govêrno Federal autorizado a instituir uma fundação, com patrimônio
próprio e personalidade jurídica de direito privado, nos têrmos da lei civil,
denominada "Fundação Nacional do Índio", com as seguintes finalidades:
I - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, baseada
nos princípios a seguir enumerados:
a) respeito à pessoa do índio e as instituições e comunidades tribais;
b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usufruto exclusivo dos
recursos naturais e de tôdas as utilidades nela existentes;
c) preservação do equilíbrio biológico e cultural do índio, no seu contacto com a
sociedade nacional;
d) resguardo à aculturação espontânea do índio, de forma a que sua evolução
sócio-econômica se processe a salvo de mudanças bruscas;
II - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conservação, ampliação e
valorização;
III - promover levantamentos, análises, estudos e pesquisas científicas sôbre o índio e
os grupos sociais indígenas;
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Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. (Cria o Estatuto do Índio).
Art. 2° Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos das
respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para a proteção
das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos:
III - respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as
peculiaridades inerentes à sua condição;
IV - assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida e
subsistência;
V - garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-lhes
ali recursos para seu desenvolvimento e progresso;
VI - respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão das
comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e costumes;
Art. 42. Cabe ao órgão de assistência a gestão do Patrimônio Indígena,
propiciando-se, porém, a participação dos silvícolas e dos grupos tribais na
administração dos próprios bens, sendo-lhes totalmente confiado o encargo, quando
demonstrem capacidade efetiva para o seu exercício.
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