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c-0,111!\IUAIU:S •: om;ANl7.,\(,{ns l~DÍ(;l-".NAS l mia110 fl.1:1111' l\fa1;1 
1'111,111.1,1°111., Hq,11l,l11n 

Com:t'ito th' comunidmle imlíl!.l'tl.t 

O FS l'/\1 )0 é dcf nido como "sociedade poli! ira", 01Hk um povo sr oqprni;,..1 
politicnmcntc. cm um tcn iun io O Estado dctórn o "summa potcstus", inclusive o poder de 
clit :11 o di: cito, t· de , econhcccr, dentro de, seu territór io, realidades pol it icas e sociais 
nu-not ('<; 

O l ·.st:,d() i.· u111a sociedade política, g, au de desenvolvimento mais complexo da 
sociedade civil, cm que esta institucionalizou o poder politiro, O poder político, portanto, 
cki\a tk st· lnrnliza r cm "pessoas", e passa a se localizm cm insl ituições. 

( 'omunidadc é um conceito sociológico que a coloca num estágio de 
ck•;çm·nl vi rnent o antcr ior mesmo ao de sociedade. A comunidade é cai aclcr izada por 
mam1te11~·ão de vinculos "rn gânicos", solidariedade mais forte, ao passo que a sociedade se 
,cµc po, vincules "mecânicos". para utilizarmos o modelo adotado por Emile Durkheim 

l :ly ( '!tim,y ( J) prefere adotar, como expressões difercnciadoràs dessas realidades 
distintas. "sociedades comunitárias" e "sociedades societárias" . 

", 1 sociedade comunitárin é tiptcamente pequí'nn, com uma drd.,iJo simpt>« do trabolhn 
e. < onseqúentvmcnt«, hmitnda rl1fnrnr.inçflo dr f'O['<'i."i. ( > f'ªf'"l do hnmcm adulto entre 
os ""quimár, nuntvuouos. para tomarmos um caso extremo, r, ""' linhas gerais, o nl('.\1110 
,f(, q1tn,·1• todo» "~ homens, com alguma» diferença» apena» entre rasados, xnltciros 011 
,·i1Í\'os; a ú11in1 diferenciaçô» econâmica importante se verifica entre homens ,, 
mttlhrrcs, .,ú ,, \m11tl desempenha papel religioso distinto; C', excetuados os chefe». que 
,fi.,.{',irm dl' ruaurulnd« rrstrita; os anciãos, qur f'\'l'r('('lll uma lideranç ,1 nãn ,~fi, i11I r 
infonna], 11r111 1'\'i\/11 qunlqurr r s 1n1/11rn [orma! de pnpri s politiros. A ••. [amiliav e outros 
frllflrlS prtmárto« (inji,rmais) consutuem as unidades importantes d1•11tr11 da snt icdad« 
, ""'', um l11d11 ( h pnp,:i.,· sociais, portantos, são antes inclusivas qu<' .,1•;:me11trírws; 
,,,, htrm n,11;1, ,, ,1,rrc/rJ'i do comportamento e não npt•na, um sr~m<'nto luuitodo das 
ntivtdadcs d, 1 111d11·í,f11,," 

Par a ele, enquanto na sociedade comunitária 
"(. .) "·" papé!« s,lr'inis são antes inrlusivos qrtf' segmentários, as relações ,\'1)(·1m,, 
pessoais e intimas. <' há relattvtuncntc poucos subgrupos além d,, [amllia <' do« unidadc« 
d,· porcntrvc« /\ r•Hn (sociedade} tipicamente "pequena, isolada, inculta r linmoJ!t~nt·n. 
,·om um srnti.!« robustn de solidariedade de [!.rupo ", difund« -, se n tradiç 1"io P'"' todos os 
O'<{'rct,,., da vida r n séru: dr> padrões oltcrnativos rir comportamentos fnmr111rnrla nos 
mdrvlduos e tnevstnvrlmente res,;i/11",(l)na sociedade societária 

"smtrtizndn rdo 1!rn11dr metrúpok: moderna, rorarterirn .\C' pela acentuado dtvisõ» do 
trnbulho r' pela Jlmlifrn1l,·ão de papéis snciais. (. .. ) As rcf11ç1i1•.\ sociais rm .rn, frdwlc• 
.,111 ictàr 111 tendem n ser transu/mas, superficiais ,, impcsvuns (3) 

Lawr aucc Kradcr (1) comunga de idêntico entendimento. ao sustenta, que 
''. nv .,odt•dod,·.<; humnnas são dr um 011 dr outro tipn de organiraçã« 1•11lí11<"n /) 
oquel,»: (JII<' possuem funções J!.fH'CmlJl1l<'fl!,<li~ \'llj.!<1111<'11/l' dcjinidas, lltltJ pcrmancntc«, 
"l'ª"""'·,•11rlo J•m·o revolver nlgumn sttuação, como um t'l'/111(' 011 uma i111•n.,rio, 
d,•,.1111r1re<·cnrfo quaruk) passa n crise, 2) aquelas com instituições ~·1111•n1mw•nt111-. 
urnruludas, hem d1f111idns". 
''( .) .!\'no r o poder cm .vi qu« està na base; molhar dizendo. i· a maneira e 01110 rl« r 
obtido e n,·.,·,·t,:11rm/,, ."'-i<• sr baseia na jilrr,1 bruto fJII no prestigio pessoa}, estv» rod,·m 11· 
r l'ir, 1Jimi11111r f'"r/orrn ria ulad« 011 da d1fámoçiio Alas, .,r ,, ,,,,,l,•r .,·11r 1,1/ nlrí bnwado 
ntmin continuidndc de princípio» orgnnizadores como uma instituição nas mão« dr• uns 
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/'""''"'- q11,• ,, m11r1r•1•0/1:-mn prln força, estamns dumte, então. d,· """' sucu-dadc 
1 ,.,,,,,fno dr· ,J,(nf'/1/1•., f'la1111.,, .,11!• f;,,.,,,11 ik: uma hi,·r,1r,111111 ,,,,, ia! qu,• l mantido pelo 
n,on110ll111 d1J .f11rp1 r rspress« na 1dr·oloJ.!W estatal", 

C'orrnmid:nk indígena ganha elemento novo e definidor de um tipo específico de 
rn11n111iclade pdo foto de se, integrada por índios. Mooncm (5) sintetiza a identiflcação do 
"ser índio" de maneira objetiva 

ran, ser tndu, nãn (, rn•d.\o ter carartorlsticas hwl,~:ít'a.,· ("rnd,11,·") md/J.!1'11a.<;, 
[alnr uma lt nduinna! lingua indfJ!.rna tJU VÍl'C'r dr acordo com padrões culturnis 
indí1:rnns l'rt' colontbianos () qur é preciso , é o íntl111/d110 ~" id,•11t1/in1r í' .wr 
irl1·nt!ficmlo < 111110 membro de um povo de origem pré-colombmna , qm• se considera 
dsfcrcntc do pm•o brasileiro. A origem pré-colomhiann dos aluais povos 111</íg,•nn.'i no 
Um,il r,1dr .,,.,. comprovada ror nntropnloj.!O.'i, arq,wúlo}!,OS ou historiadores Porém, .'i() 
q11<'m pode cli:rr quem (, ou não é membro de uma comunidade índi1?,ena, é o práprío 
l'"?" indlgenn". 

Par a os povos da Amé·1 ica, comunidades indígenas são as remanescentes de povos 
pie-colombianos Colombo, portanto, serviu, para os índios da América, da mesma sorte 
que Cristo serviu, para os povos ocidentais, marcando época. 

A conceituação de povo indígena para organismos internacionais - como a ONU - 
(~ um pouco distinta Povo indígena ("indigenous pcople") é o assim considerado por 

" .. descender de populaçõos que habitavam o pais ou uma rexiiio J.!t'0,1!1·1ijica tl q,w 
pertence n pais na época da conquista ou da colontzação ou do estubelccimento da» 
nlw?i, [mnteiras estatais e que, qualquer que seja sua sittwção jurldíca, conservam 
todas suas préprias instuuições sociais, econômicas, culturais e politicas, nu parto 
,,, la« •· (6), sendo, de qualquer sorte, levado em conta que 
"a consciêru ia d<' sua identidade iruligena ou tribal deverá considerar se um crltério 
fh•uhlmrnfal 11nm determinar os S!n,pos aos quais se apluam as dispo.,·i< rie.,· da prescnt» 
( 'onvençõo" (.') 

O conceito de comunidade indígena, portanto, incorpora o conceito geia! de 
comunidade' ("sociedade comunitária"], com a especificidade de ser constituída por índios. 
\ • C'I cmos, ma is adiante, as consequências desse entendimento. 

I'or outro lado, embora "povo indígena" tenha conceituação distinta de 
"cunrunidadc indígena", a utilização deste !ermo, na nossa Constituição, se faz nos moldes 
que aquele é usado na Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho, embora 
ela rr úrria advirta que II A utilização do termo "povos" na presente Convenção não deverá 
se, interpretada no sentido de ler implicação alguma no que se refere aos direitos que 
possam sr, conferidos a esse lermo no direito internacional". (8) 

Conceito de organi7.a\·ão indigl"na 

(), g:rni7.ai;iio indigcna, como rcf crido no art. 23 2, da Constituição Federal, nos 
parece aplicável como conceito distinto do atribuído a "organização social", inserida no 
arl 211, <la Norma Fundamental. Quando o art. 231 diz reconhecer aos índios sua 
"organi7.açân social", aí está significando que respeita a forma de estruturação de sua 
··~ocil'dmle couumitái ia", de sua comunidade, a dcünição de sua rn dcm social, de seu 
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poder social Aclarando o sentido. no art 211 "organização social" <leve ser tomada como 
''t11gani,a~·:io nihal", cmlxua o c011cci10 de tribo se permita uso rcsuito 

Já a expressão "organização indígena". do art 232, revela-se dirigida às entidades - 
f 'l''-"ºª s jur idicas de dir cit o privado - constituídas por índios. legitimando-as para 
promoção e defesa de seus cfü eitos ou interesses, judicial ou extrajudicialmente. Tais 
"o, ganiza~·fícs" podem 1 cccber nomes os mais diver sos, como "Conselho I ndigcna de 
Roraima", "Núcleo de Direitos Indígenas". "Organização dos Povos da Amazônia", etc. O 
q, ie prd cndcn o const ir ui ntc de 1988, com a inserção de "organizações incligenas" foi 
ampliar o rol das partes legitimadas a realizar a defesa dos direitos e interesses dos indios. 

Formação l' extinção da comunidade indígena 

A formação de uma comunidade indígena atende a um processo histórico • 
l•:1seack p1cdo111ina11tcmc11lc cm critérios sócio-culturais. Segundo Mér~io Pereira Gomes 
('>l. 

"t ),,.HC'\ critérios o mais prevalcnte é o da unidade palltica. que, cm si, r o qur t1\· 
nomoin r º" ,l,·fin" A.uim, quamJo sr fala em lndim Xavaníc, compreendo-se um 
ronpmt» populacional qur pratica uma vida em comum e qur se constitui um po\·11 com 
r nr actcrlssic nv e intvrcsses prôpnos r com uma forma dr Of'Rnni::açiio rolític-a que 11.\ 
nrn·gp, por scnttmcntos de lealdade e de ordenação, em uma unidade politin1". 

Sendo critério definidor dessa minoria o descender de povos pre-colomhianns, 
t esulta elmo que a formação de novas comunidades indígenas terá que ser 
necessariamente de modo derivado das já existentes. Ainda é o magistér io de Mérrio 
PC'1 eira Gomes ( 10) que exemplifica a forma como os Xavante, no seu processo 
migratório. tiveram membros de suas comunidades constituindo aldeias ao longo do 
perrn1so. que, nos poucos, passaram a constituir novo povo. os Xerentc, os quais 

" .. \'i1•rm em uma tirl'n ao norte de Goiá», falam uma llngua prà-ama ""'-" não 
mutuamente intchgivel com o línj.!Utl xavante (embora Jw,.,r n nu•s111<1 antenonnente} r 
têm umn n1lt11r11 com corartrristicas assemelhndas à do» Xnl'fm/1•. mas Jn , om 
mudanças q11r lhes conferem uma singulortdade e diferencioçãn", 

Convém ressaltar que muitas comunidades indígenas ainda hoje não estão 
definitivamente identificadas pelos órgãos governamentais, para fins de reconhecimento do 
seu direito às terras tradicionalmente ocupadas, e todos os demais direitos assegurados 
pda Constituição e leis aos índios Mas a identificação de uma comunidade indígena não 
se confunde com sua formação. Aquela é ato administrativo complexo. de caráter 
dccl.uatór io, e não constitutivo Já a formação situa-se no mundo dos fatos. atendendo a 
avanços históricos na constituição e consolidação de grupamentos humanos, com unidade 
polilica e descendência ele povos pre-colomhianos. ,. 

Como regra geral, o surgimento e formação de novas comunidades indígenas, hoje. 
se dá de modo derivado. pelo incremento populacional de uma comunidade pr ecxistcnte, e 
conseqüente migração de mcmbr os do grupo para fundar e constituir novo grupamento 

A l'xliru;ão das comunidades indígenas, por outro lado. tem causas as mais 
variadas. que vão desde o genocídio ;até sua absorção, pela sociedade envolvente, com o 
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fim <los "aldeamentos". a expulsãn de suas terras, o desrespeito a seus bens e valores 
rnl1111aii,; Mooncm (11) t111l,1 <lo t"llr-rmiuio hiolégiro. mntivadu pelo cnconuo colonial, 
q11(.' 

".,,·m1•r<' '""'"ª 111nn ruarnu: Ól'f1or11lnçlfo entre ns rolnniznd.»; seja pcln intriulnç ,1,, d,• 
doenças nlr rn/r},, dcscanhccidas, seja por nwm d,· prútica« ~('ntl( ida,· lnútnrrov rm·os 
111díg,·nn~.f111rr111 cxtrrminudos: OIJ/ro.\ tiveram ,\1Ja PºJ'"fnção tlrastic amrntc ,w/11:it/11." 

e do extermínio cultural, desde <.111c 
''o situa; õo rolonia} .wní responsável nãn apenas pela introdução dr dnnrntos 
culturais n,ti·os, qw• podem até ser dcsepulo« pelos indrov e ter cjl'tl11s hcmjir os. 
'/ ambém rrm·11,·n ,, r·~tmrã11 d,· culturas tntctras, através do 11ror·r.,,.m de ruu« lthn, 
quando os indios sãn impossihiístados de vit·rr do acordo com seus valores c11/t11r11i.'i 
trodtrionnis ,,,, ihr» é imposta a cultura r/11 colonizador". 

( 'omplcta fazendo referência à invasão terrltorial, cm virtude de 
" .. com a conquista, "·" lndios perderam niio aprnas suas terras; necessúrins f'ill r1 .Qm 
subsistência, mm, o qu« f bem mais grave, também seus tcrritàrios. .,·11n., l'álrin<i, 
necessárias pnrn s1111 sobrevivência como Povos, como ,\'nçflrs indi}!.f'nfl.\ ''. 

A invasão territorial, a dominação política, e os extermínios biológico e cultural 
pndcm levai comunidades indígenas à extinção. 

Formação e extinção da organização indígena 

A rng.m1iza~·ão indígena é produto da "aflcctio societatis", da vontade deliberada 
de membros de comunidades indígenas de constituir um ente civil, com objetivos de 
pr omoção e defesa dos interesses dos índios e suas comunidades, presentes ou 
1 <.'pi escutados cm tais organizações. Nesses casos, as organizações indígenas podem se 
1 cvcst ir de qualquer das roupagens jurídicas previstas no nosso ordenamento: sociedade 
civil sem lucrativos, com fins lucrativos, sociedade comercial, fundação. cooperativa, 
nssociaçõcs, conselhos, etc. O modelo jurídico adotado observará, então, as regras 
válidas para a sua constituição, inclusive quanto à capacidade dos agentes, licitude do 
objeto, etc _ 

Uma tal organização indígena tem natureza jurídica de direito privado, sendo 
distinta dos !,CUS membros Quando admitir presença de não-índios, nos seus quadros, 
convém apt ofundar o exame de sua validade, quando a mesma houver de se utilizai de 
bens (lo patrimônio indígena comum, e da fruição das terras indígenas, cm virtude da 
imposição da exclusividade de usufruto de tais bens, por pane apenas dr quem seja índio 

Surgindo por contrato 011 'ato institucional' (lembrando o conceito de 'instituição', 
clt' l lam iou). sua extinção se processará por distrato ou dissolução voluntária, quando os 
coun atantcs ou instituidores o desejarem, ou seguindo as regias previstas pata cxlin~·ílo 
<la" pessoas jurídicas, contidas no Código Cívil. '· 

( ncccssái io deixai suficientemente evidenciado que tais "organizações indígenas" 
são regidas e disciplinadas pelas regras de direito que regem as pessoas jurídicas, de um 
modo gemi. tanto para sua constituição, quanto para seu funcionamento e extinção. 
( lanham a denominação de indígena cm razão da qualidade de seus inst ituidot cs 011 

associados, bem assim dos fins visados 

IV 
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Representatividade e l,·gilimidad~ 11a comunidndc irulígl'na, cm Iace do 
cnnccitn ucidcntal de democracia. l ,l"~itimidad,· processual, 

A Constituição assegurou aos índios sua m~tmizariio sncia], costumes. li11purs, 
crença» e tradições, o que implica no dever de respeito ao modo de constituição , 
conquista e manutenção do poder social tribal, da ordem social, e dos costumes e 
t, :idi~·f>l'S \'i vendo cm uma sociedade complexa. "sociedade sociclàr ia", como chamar ia 
( 'hinov, que precisou clabor ar o que hoje se convenciona chamar de 111 ~sta<lo 
P.l'prcscnlativo", são as nossas regras de representação política e de legitimação as que 
p, inteiro preenchem nosso espirito, no momento de refletir acerca da "1 cprescntatividadc" 
e- <la "legitimidade" das comunidades indígenas. 

Nas sociedades complexas, o titular do poder político se fa~ representar pelos 
ú1 g.:ios previstos na Norma Fundamental, formadora e conformador a daquele Estado. São 
órgãos com funções legais de legislar, julgar e planejar e executar programas de governo. 

Nas sociedades comunit ár ias, há maior simplicidade no cump, imcnto dos papéis 
sociais, sem divisã« do grupo cm classes sociais. Mas ainda aqui há necessidade de 
n'mpreensão do fenômeno do poder, onde repousa, quem o exerce. como o conquista e 
111n111é-m 1~ clássico o conceito de Bertrand Russel (12), para quem "o poder pode ser 
compreendido como a produção dos efeitos pretendidos". 

O reconhecimento do direito à organização social indígena implica. 
necessariamente. no reconhecimento da existência de um poder social do grupo. cujo 
C\C'I cício implica no direito de determinar a ação do g111po nas relações cnt rc o!-. membros. 
e com outras coletividades. nestas incluídas as entidades governamentais ou mesmo não 
!:'-('Yl'rnamenlc1is O fato de serem sociedades comunitárias, de estruturas simples, não se 
traduz na ausência de governo. Como observa o antropólogo Lawrance Krader < 11), 

"l lá l'fÍrio., ltf'O\ ,I,· ( inverno. A.\' sociedade» complexas, qu«, geralmente, têm e onjuntos 
d« normas exrfírit11'i e formais pnrn governar suas classes sociais ou casta», têm 
f'\lr11t11rt1\' 1im·r•rnnm,•r1lm., igunlmrnf(• cmnplexns, claramcntr domarcruluv e [ormnts, 
formando n configuração de sua organização como Estad.,« /,;,, outro extremo c/11 
rv-alo r,l,i,, a, r•·átu m e in \·filUi("'<'S gm·emamrnlnis simplr» dr brindo» dr í'OÇ adores - 
os esouimos e os uborigincs australianos. por exemplo. l·.'n/1 ctanto, nãu importa qm111 
.,11111,h·, ·'"jmn. nenhum desse» pm•rp; deixa de possuir umaforma dr C iovcrtu» " 

Na mesma linha de pensamento segue o professor português Marccl!o Caetano, 
n1111 muito Her1lo esclarecendo que 

''/},.,,/,, q1w 11 11111 ,-,·111111 M>rial é rrconhecidn nntornln.I« /'lll•l ,,,,,,,,,ln,.,. 11iw111(1<; 

rrgulruloro« da caruluta do, .,·r11,; membros, ofirig,11t,ínn'I' .,oh {'''na d,• ,, d,•,1,f)('r/1,•111,• .,,.,. 
,,m11•!'111ln o m ,1111 ln» 011 a M!{rl'r dotcrminado r astig», ,. libcrdadr pura tu l1111r. "·"" 
J!.l'llflº po.,sui pnd,.,. O poder social é <'.\ l'rd.~lo por toda ,1 < nlvtivulod«, ou ª!'· ·11,Vi l'"r 
nltm11 mi 11/;!1111, d,11 membros º"' quni« seja reconhcc ida qualulad« !'ª"ª artunr cm 
nome• de toda . ..- ,•111 ,·11·t11d,• ,/11 fentkirnn da reprrsentação. 
''() cvrrt lci« rio ,,,,,ler sociot ctmsivtr, pnttanto, cm 1/,'{1111r no111111\ d,· c11111(11ln dos 
tndtviduos cm ·'""~ rclnçõc« entre si m, com a colettvidud« e fazer ob ,nY11r essas 
11,11111n'I' np!« m1dfl drtrrminadas snnçõc« prevista» para '" dr <;o/wd1,•n1,·s. ,. ,.,,, 
detrrminar <1 11ç,io ,lo J.!.l'l'f'I'· nas relações com outras colettvidadv» " rom o., p11í{'1111., 
membro» ". ( J .f) 
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Pi,e!l(to ele outru modo, Gcorue Burdcau (15) denomina de "pode, anônimo" o 
podei S<Kial dct ido por uma sociedade comunitária, de cm acter ísl icas p1 imit ivas Sq?,1111do 
e<..<;(' ro11,;aµ1 ado ron'>IÍI ucionalista francês. 

''/ '111111n_,·,,111t ,/11 /'11111·111r curactértsr lcs société« prinnttvrs", ( .) "I tons ln .,odhf- 
11ri hotqur, /e />11111"0,r cst ,!ijJil.'; dons lo mosse dcs mdtvulu •• li éman« ,1'1111 rnwmbl«: ti,• 
< ,,,rr,11,-r.\', d,• s11r,·nf1lion~ tnt dr routumcs qut imposen! dtrcctrmrn! 1111,• attttudr ma 
membro» du Rr,"'f'''· sons que l'intcrvcntion d,• l'outorité rwnmmrlle d'1111 < lu-] .rnit 
11/·n·,·,111n· pour assurer Jr11r soumissmn. /. 'obétssnnce ost e crtmncment rmr inrlmatton 
naturelle ti,• J',/10mmr; lorsqu'elle n'est pn:. déterminée par fo volonté d'un indtvidu plu"i 
p111.u1111f. cll« .~,· troduit pnr un conformismo qur ·"" sccouent pas /,•,,: n1/11111,1., 
111dn·irl11dlr., ". 

l{e,.,1a s:1k·1 se tal podei, ou seu exercido, é legítimo, o que invoca o conceito 
iccou cntc dado por Max Weber. de poder legítimo, distinto da meia força, como o que 

"conwgt«: cond« tonar o comportamento dos membros de um f!/'Uf''' seuia! 01111i111/,, 

,·,,m,mdo.-. f/111' Mio hnlntuatmento obedecidas na mcdsdn cm qut: o .t<'II e ontrúdn r 
assumnlo l'0/110 11uh1111n rr1rn O OJ!.Írn. (Iri). • 

Ainda pata Weber, três são os tipos puros de dominação legitima: poder 
1t :1dici<,11al. pode, legal e poder carismático. Comentando tal conceituação, Norbcrtn 
BnH•io ( 17) acentua que 

"t h t, ,~, ti1111., d,· f""'''r representam três diversos tipo» de motivaç õt:s · no f'"d,•r 
trnduumal, ,, mouv» da ohediência (ou, o que é o mesmo, a razão pela qual o comand» 
,; oh,•drddo) ,; a ,·rerip1 na sacraltdadc do f'C'.'ison ,lo soberano, sarralidadc e.\\11 'I"'' 
d=nva da for~ ,1 d,1,111ilo q11r dura hà tempo, daquilo (Jllr srmrrr cxtstin r, d(·,d,• que 
srmr,rr existiu. n110 conhece razões rara ser alterado; no poder rncional, o mottv» da 
,,',"'btnl'irr rlcriv« dn crença na racumalidtule do romportamcnto conforme ti lrt, i.,111 é, 
a normns J.!''11'" ,. ol1.\{rt1tas qur insl1/11r111 uma rf'lat<lo impessool entre J('"'''rn,mt,· ,. 
J!' ivrrnado; no J'• •rlcr cansmàtico, deriva da crença nos dotes extraordmártos J,, e h,'.fi' ". 

Conquanto que sejam diversos, ao longo da história da humanidade, os 
l't!mlamcntos reais do cxcrclcio do poder, e da obediência pelos membros da comunidade, 
há uma tendência dos membros da sociedade envolvente, "sociedade societária", de 
i111r,reri1 nos critérios de legitimação adotados pelas comunidades indígenas, sendo 
ficqücntcs os casos cm que foram sugeridas, e aplicadas, sistemáticas de "eleições diretas" 
para "caciques", "tuxauas", além da orientação para criação de "conselhos tribais" eleitos 
pela" comunidades indígena'>. Também com relação ao órgão responsável pela aplicação 
,li! política indigenista oficial, antes o SPI, agora, a FUNAI, há registro de "nomeação" de 
caciques e representantes indígenas, produzindo interferência concreta e indevida. ria sua 
nt g:111inr.;fü1 social 

O conceito ocidental de democracia, para sei adequadamente aplicado à<: 
comunidades indígenas, não pode pretender a "interiorização" automática e p1011ta da'> 
1'' :'lt ica~ vigNantcs na sociedade envolvente. O respeito à or ganização social, garant ido 
pela Constituição, tem que ser compreendido na linha que se vislumbra no documento da 
( )'\Jl f, a ser apresentado como "Declaração dos Povos Indígenas", com o 

"J >,r,•i(o a manter r desenvolver dentro da árr'1 de suas terras <' outro» tcn iun u, v .\1111\ 
r ,tr11/1Jrt1\' t•<·m1,i111wa,;. inüituiçãrs r modos tk: vula tradicionms .. ''. (llf) 

/\ representatividade e a legitimidade do poder social nas comunidades indigcnas 
km q11c :i lt.'11dt·1 aos cr itc.;, ios <Ir aceit ação e conscuünu-ut o prat icados pelo g.t upo social, 
<.'111 seu proc<'<;SO de evolução político-social Somente os membros da comunidade 
iudigcna, portauto. é que podem decidir quanto à legitimidade do modo de conquista e 
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m.111111c11ção do podei social 11 ihal, e quanto à legitimidade cio modo de escolha dos seus 
1 <'('I ('!;('Ili ,lllll'S 

l'orta-vuzcs - A falta de conhecimento da organização social de cada comunidade 
indigena. e a sua extraordinária multiplicidade e diversidade, geram dificuldades praticas 
r:ira ps membros da sociedade envolvente, e para os órgãos governamentais e não 
povcmanu-ntais, que estabelecem ou pretendem estabelecer canais de comunicação e 
convivêncin cp111 os indips Daí se tornar comum a "eleição" por parte dos não-índios de 
um membro da comunidade indigcna, que passa a ser o "porta-voz", fornecendo dados e 
infiH mações arcr ca do grupo. Pela necessidade das massas racionaliza, cm - sem 
ncressariamcntc raciociruucm - criam-se estereótipos, e tais índios escolhidos se 
c-PT1\'C't lc111 c-111 "lideranças indígenas". "representantes" de tais ou quais comunidades 
indígenas, sem que, na maior ia das vezes, detenham tais condições no seio das mesmas. 

( evidente <1ur esta é uma forma de violação ao direitos dos índios terem 
respeitada sua organização social tribal, e sua representação legítima 

J ,rgitimidadr prncessual - ()trnnto à legitimidade processual, esta não está condicionada 
ii iniciativa ou provocação por parte da chefia tribal, ou da representação da comunidade, 
ck modo exclusivo. Com efeito, a Constituição ampliou a relação dos legitimados a 
realizar a def csa judicial dos direitos dos índios. Com efeito, o art. 232, da Norma 
Fundamental, expressamente previu que "Os indios, suas comunidades e otganizuções 
.,11, • rmk., /c~ifimas pam ingressarem em juízo em defesa de seus direitos e interesses;" 
estabelecendo. entretanto. o dever de intervenção do "Miuistério Público <'111 «xk»: m· 

I " (1/().\ ao f'/'0('('\ WJ . 

( 'om muito acerto se pode afirmar que a Constituição assegurou aos índios, de 
modo partícula, izado, o acesso à Justiça, garantido a todos os brasileiros de mancir a 
gc11t·1 ira no at t. So , inc. XXXV (1'a lei nãu excluirá da apreciação do Poder Judtctàno lcsõ« ou 
nmraçn n dm•,to") F garantiu tal acesso assegurando-lhes o instrumento do processo, que 
pndC' ser diretamente utilizado pelos mesmos, que se vêem legitimados ativamente para 
pleitear a tutela jurisdicional cio Estado. Sobre a temática, elucidativo é o comentário de 
C'iindid<) R Dinnmarco (1'>), quando iluminá tal entendimento, afirmando que 

"lular cm instrnmcntnhdadc do procrs.m ou em sun efcuvidadr .,if!.nifu-n, no contexto, 
[alar drk: co1•1,1 a(!!_o posto n ª"I"'·"*irão das pr.unnç com \'Í\/as a [azê-las mai-: fr/i;,,,,. 
(, •11 11w110.\ ,,,r,,Jr,·,) , medrante a climinaçõn dos nmfl,tos que a« envolvem, e otn 
d,·r·i,,1n [ustn« A tots do q,w 11m princípio, n acesso à juçtiça é ,1 slntew de tnd,,.'i o... 
l" nu Íf'/11\ r 11,1•,1•1t1r1, r/11 prorrnn, seja a nivel constitu: io1111/ <JU infra cnnsttuu-ionul, 
-'"'/11 em .,,.,1,, lcJii.,/af1\'f1 011 doutrinária e jurtsprudvncial ( "hr.r?,<1-.'ir n idéia do 111 css.» á 
,,.,,,{ ,1, q111• ,t ,, !''''" '11<'/fldo/,'>gico maiv importnntc rio xistemu 11r,1r,•,•rnal na 
atunlrdud«, mrdmnte o exnm« de• todo., <' de qnnlquor w11 dos graruk: . ..-11ri11d11111, ". 
".1 .t:11nmf1r1 d,• ingrcs-«: ctn juizo ( 011 do chamado 'dircit» de demandar') canvist« cm 
a,,·,•.1!11rar ,h ren"ª" o acesso no Poder .1ud1dnrio. nm, .'11111'i pretensõe .•• ,, rf,'(,•sa~ 11 

.,, r1·m n1•rc•r·1ndm, M> lhes podendo ser n<'~adn o r rm11C' rm c·a,,>.'i porjeüamcnto 
d1'}i11itlo.,· cm lei (uni\·e,·.,nliznçiJo do /WIIC<'.\·.,o r da jurisdu; ,io} Iloj« busrn-so rvitar t/11<' 
< "11/71tn~ /''''1'"'11"-' 011 pí'qtwno.'i ou pessoa» m,·110.1: fm·111Tc ulav fiquem à 11UIIJ!<'nl do 
/'o,/,•,- ./11d1n,i1 ÍO, "'>!iftmtl/11 .•W [W\'\Oíl'i (' entuladr« n rrl\lllfm,iJo jlltÍU t.t! untrressr« 
rli!r1H1\ mn11d,11/n ele• .'i<'J:urnnçn n1fd11·0, nçõ» duvt» d,• me unshtucrormlulnd« t'.\fr•nthda 
r1 diversos entulade« rrpresentattvns )". 
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FmlH1rn não se possa pe1dc1 de vista o comando normativo cln art 60. do C'PC, 
sq!1111<lo o qual "ninguém po,k1 à pleitear, em 110111c próp: io du cito alheio," é esse pr úp1 io 
dispositivo que traz 8 exceção "salvo quando autorizado por lei". 

De todo modo, é atual a lição de Antônio Carlos de Araújo Cintra et a/ti (20), 
quando afirmam que 

". cm princ-tps,», { titular do n("ÕII n[Wn'1\' n prúprin pr,,11r1 'JIII' ,\(' di: tttular do dircüo 
.whj,•ti,·o matvrtal ru10 tutela f'l('d<' (h·1!illmirlarl1• ativa}. podcnd« ser d1•m1111dad,1 11rr11<1\ 
m1m·lr 'I"" ,\t'jf1 tit11/11,. da ol>rti!,nçfi() correspondente (ll'~it1midt1dr passiva)" 

A chamada pertinência subjetiva tem que estar presente entre quem pleiteia e o que 
~e pkil eia. A ssiru, os índios individualmente, ou suas comunidades e orgauizaçõcs, têm 
lep.ilimidadc para ingressar cm juízo quanto à defesa de direito individual ou coletivo, ou 
interesses difusos, que digam respeito àqueles índios, àquelas comunidades ou 
01 ganizaçf,cs lJm índio pertencente a um grupo ou comunidade. indígena distintos 
daqueles cujos dir eitos ou interesses estão sendo violados, não tem, pela só condição de 
índio, legitimidade para realizar sua defesa judicial. O mesmo se dá com uma comunidade 
iuclíl~cnn sua legitimidade para estar cm juízo limita-se à busca de atendimento a 
pretensões que sejam suas. e não de outras comunidades. 

Não conflita com esse entendimento, e.g., considerar determinada comunidade 
parte legítima pata pedir a demarcação de uma terra indígena que abranja o território que 
ocupe. e demais territórios ocupados pelas várias comunidades do mesmo grupo ou povo 
indígena, quando houver indivisibilidade do objeto. O que é relevante é que o índio ou a 
comunidade indígena possa sei beneficiária da pretensão deduzida em juízo. 

Por outro lado, as comunidades indígenas, "sociedades cornunitái ias". são 
\nriedad<.·s de fato', destituídas de personalidade jurídica própria Entretanto, a 
Const ituição lhes assegurou direito de demandar em juízo, por si próp; ias. sem serem 
ncrcssanamcnlc representadas pela FUNJ\I, pela União, ou mesmo pelo Ministério 
Público Federal Sua representação judicial deve ser feita com observância do art. 12, inc. 
Vll, do Código dr Processo Civil, verbis: 

", 1rt 12. Scrã» representados cm JUÍzo, ouva ,, passivamente · 
1 'lt · rr. ·'"' ·icdm f,,,. sem 1wr."!,mnl,dnd1· juridica, prln rws,·11n a quem e milwr n 
admmi ,traçtl,, dos seu» bens"; 

I .m anotação a tal dispositivo, Thcotõnio Negrão (21) indica Acórdão do 1 ~g, égio 
Super im T1 ibu nal ele Just iça, vazado nos seguintes termos: 

"Podrm /1l1p,or 1•111 j11b, n~ 'pessoas [armais', as saciedades d,• Ji1to, f1" sn« irdadcs m11d11 

\·1·111 rrr.,1mnlu/o,l1• jurldtca, 011 jli sem personalnkuí« jurid1rn".(S't:f. 4,1 T, Rl•.\p I. 551 
A (( ;, U<'I .A.!111 Atho« ( 'arneiro, j 20 3 90, V 11 nu j 9 4. 90, P 2 7./ i) 

lnl<'I prelr111do tal preceito normativo cm conjunto com o art 211 da Constituição, 
que dctcnuina o respeito à organização social, resulta o entendimento de que as 
ronnmidadcs indígenas devam ser representadas cin juízo; ativa ou passivamente. pelos 
'iuxauas', 'xapuris', 'xamãs', 'caciques' ou líderes que, de acordo com sua organização 
t, iba\, detiverem o poder de representação do grupo. 
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Reprcxentafividade e legitimidade 
l ,t.'J!ifimitladr processual, 

na urganizaçãu indigl'na. 

Â'> <Hg:mi.raçfü·s indígenas, como referido, se constituem, funcionam t.· se 
l''<ti11gucm de acordo com as nm mas regentes dos modelos ju1 idicos que adouucru, sendo 
entidades de natureza jurídica de direito privado, dotadas ou não de personalidade jurídica 
própria, segundo os já referidos modelos jurídicos (desde que há sociedades 
pt·1 sonalizndas e sem personalidade jurídica). 

A representatividade <las organizações indígenas é aspecto de extrema itupoi tância 
t· !'-' a\ id.ule Obscr vou-se anteriormente que a condição de 'indígena' da organização é 
dada pela participação, nos seus quadros, de índios, e pela finalidade que perseguem 
p101110\·ão C' delesa dos dir citos e interesses indígenas. 

As ot ganizaçõcs indígenas, como associações, go1.am das ga, antias inser idas nos 
i 11cisos X VII a XX 1, do art So , da Constituição: "XI 11 - t plena n t,hrnhuf,, dr nssoc iaç ª" pm a 
fim licito.,. ,·r•d11d11 a de ('(11 átrr pammilttar; ,\1 'J/J - a criação de as.,·ociap1r~ e, na [ormn da lri, a dr· 
1 w11w1,1r11·rJ\ independem ri<' autorrraçõo, sendo vedada a interferência rstntal em .'WII [unctonamcnto; 
.rn· - a« n,.,.,.,.;aç,1e.ç ·"'' pod,•ríio ser compulsoriamente dissolvidas 011 ter ,'ÇJJO<; auvidades s11.\1w11,n.\ por 
d,•,"ª" ./''''" mi, p:i~indri .,,. no primeiro caso. o trânsito em julr,atlf1; .\.\' - ninguém rodl'tá ser 
n,r•1f'l'l1d11 n asvrciar-sc 011 a permanecer associado; XXI - n,; entidades m.,ociar11·n.\, quando 
'''l'' ,·,·\,711P<'nt,· autorit arla«, têm legitimidade paro representar .\r11~ filiado.,; juduial ou 
e, trajud« -ialmrn t ,, ''. 

< 'onfiontando o inc XXI, do art. So., com o art. 232, da Constituição Federal, 
verifica se que a regra gcnéuca do primeiro dispositivo é mais restritiva que a 1egrn 
especifica elo segundo. Ali. as 'entidades associativas' só têm legitimidade para representar 
.,<•11\· associados, e, ainda assim, quando expressamente autorizadas pelos mesmos, ao 
p;i,<;n que, aqui, a legitimação se dá sem expressa exigência de previa autorização, nem 
limitada expressamente à representação dos seus associados. 

l 1111a interpretação mais restritiva da legitimidade das organizações indígenas 
exigir ia que a mesma (i) fosse integrada pelas comunidades indígenas que pretende 
HT' cscnl rir;(ii) que tais comunidades se fizessem representar, nos contrai os ou atos 
constitutivos da associação, pelos seus Iegitirnos representantes, de acordo com sua 
(11g:rni1.aç5n social tribal.Iiii] que os estatutos, contratos ou atos constitutivos das 
associações consignassem expressamente · a autorização para representação das 
comunidades indígenas associadas.tiv) que restasse demonstrada a pertinência subjetiva ela 
pretensão deduzida cm juízo com qualquer das comunidades associadas. vistas 
isolndamcntc. ou tomadas cm seu conjunto. 

Sustento que interpretação restritiva da legitimidade das organizaçõc«, como 
exposto, 111'0 seja expressão do melhor entendimento que se pode extrair da vontade do 
constituinte de 1988. Com efeito, não se pode perder de vista que os índios são 
lq;itima<his ri realizai, individualmente, a defesa dos direitos e interesses das comunidades 
a que pertençam. Assim, se, de maneira isolada, podem ter tais prerrogativas, não é menos 
(·c,10 que', reunidos cm associação, estruturados cm organização, levem para esta a 
legitimidade que detêm. Desse modo, considero melhor interpretação, e a mais razoável, a 
que admite a legitimidade pr occssual da organização indígena para ingressar cm juízo cm 
defesa de di1 citos e inter esses dos índlos e das comunidades que estiver cm p1 escutes na 
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associação - duetamente, por intermédio de sua representação legitima, ou por intermédio 
dt· qualquer membro da comunidade. Não vislumbro necessidade de expressa autor iz .• 1çilo 
110s atos constitutivos. quando for finalidade da organização a promoção e delesa dos 
<lir ('it os (' inter esses dos índios e comunidades indígenas. Nem a Const ituição condiciona 
tal legitimidade à participação, na nrganização indígena. dos representantes das 
rnrmmi1facks indígenas. escolhidos de acordo com 'sua organização social tribal Mas 
pt·r siste a necessidade de demonstração do liame jurídico entre o que se pede e pai a quem 
M' pede a pertinência su!,jt·tiva 

N:1 turcza jurídica da comunidade indív.c11a. 

/\e:. comunidades indígenas, "sociedades comunitárias", são sociedades de fato, sem 
pt'I sonalidade jut ídica pt úp1 ia Sua natureza jurídica é de direito pt ivado, ou de direito 
p11t1lico? 

1 .m favor da tese da natureza jurídica de direito privado podem sei clcncados 
argumentos importantes, cm criterioso estudo especifico realizado pelo culto e atuante 
P,t,rrn ador da República Wagner Gonçalves, que é igualmente o Coordenador da Defesa 
dos Direitos das Populações Jndigcnas, na Procuradoria Geral da República. 

l'cla t clcvãncia mei ecc transcrição: 
"( )\ projeto» exsstentes no Crm~re:trn Nacional, a prop,hít,, do l·~\(11(11/0 do Índio. sã» 
tn~ ••. romumrntc denominados de 'projeto da i'VN. 1/'- ou seja, do l'r,ÍJ1rio < lovrrno 
T-,•d,·mf: 'projrtn dl) ,'\'!)/' e 'projrto do C/MI'. Os dois últtm-»: estabelecem qur 

"as comunidades indígenas têm natureza jurídica de direito público intcrnn . " 
.,, -n.l,» qur o ',\'})/' prefere sociedades indigcnas r o do ·, 'f-Hl' fira também q111· 'os 
pm·,1'i indtgena» têm natureza jurldsca de direito públicn inrerno' 

Sem entrar no mérito da abrangência que se pretende dar aos povos indlyenas, o 
prorosla os equipnra a "pessoas [urldicas dr direito rri!,/icn internn ". O 'I"''· snlvo 
melhor jut:«; Min inconsistente, porque o "~J<'l1n1 d,1 Lct lt tai.» ,t I'('( otthrccr 
[urldtrnmrnte o, fmnaç de Ory.!,anizaçiio desses poro'i, e nãn ('1'ÍJ!í-/os. de mancirn 
''''l)llflfn. O />1'\'\tl/H jurldu-a« r1ihlií'll.'i, Além dt.\.\(), dcvr-w saliontm f/l/1' ao» indtos, 
como aos demais bravilctros, o sistema reconhece personah.íad» jw í,/11 ,,·• 

"( .) ,1 l''''J!."11ft1 qur se faz, portanto, é a .•• egumte: l'od,· a ll'i [ixnr rn.,,m,ilrd,11/,• 
jvridica dr noturc:« r1ih/u·n dr dnrito interno a /11d,,, n, , omunrdodc-; in,líp,·,w~ ,ln 
pn!« ., •• 

l .ogo conclui que "a resposta é ncgutiva, salvo melhor 111i::o , tendo chegado a 
e•,•:a concluxâo cm vii íudc de considerar: 

1 ~e;. pcssnac; jnr idicns são "públicas 011 privadas, segundo n orir.cm de c;11a liir111a,,;:lo ou 
criação, tendo ror base os fins a que se dcsti nam"; 
2 n "pcssoa jmídica-corporação (pública) é o conjunto de JX'""o:1s (não "som.nório", mas 
"conjunto sinicsc") também destinadas rt cono;crnção de fin,; púbhcos", 
1 "s0í1c,11 a imp111a,·ão de regime jurídico de drrcito púbhco"; 
4 devem "otll'<iiência :\ lei e têm capacidade estritamente adrninistrat i\ a", 
'í "l\l1~1m1ac; prssnac; jmidica<; pírhltca<; são entes poltticos, cnrnn \lni:1n. Fc;la<lr•. llic;lrifo 
Foocral e M1111idpios. sendo que os Territórios são entes p11!1liL"(1c; rulmini,11:111,oc;. St'1 oc; 
rnlrc; políücos r 1111c 1ê111 capacidade legislativa e também admiursuativa (h demais têm 
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lin:il1<l:1<k e,;l1il;111w111l' 1ul111i11is1rn1i,.1 ('c,mph.:la111 <·k,; o C'11lc polltico que lhcv d:1 vida, 
11:1 lll<'dub r111 'l"C' l',l'H'l'fll ali, id:rcks prúpríac; tia ad111i11i,1r:1,,:fo" 
t, "A" Jll.'<;soa-. j11rl11ii.:a-. de dirciín público interno (;1111:uq,11:,c; e l11ml;1<_-õl·,; m1t!111111il:a,) 
~:\o l'I iad:i,; por lei" 

h111 d:mto, alguns aspectos I elevantes ensejam um exame mais acui ado do 
I'' (lbkma 

1 /\<; Irria,; 1t:1d1ri1111al111c-nle hnbitadas pelos lmlios !-llc1 hrnc. d.i í luião (an 20, XI. ('F). 
7 /\ Justiça lcdcml tem competência. cm ra,.ão da matéria. para j11lg:ir a disputa sobre 
(111l'Ílll<; i11tlí/~e11ac; (arl JO'J, XI) 
1 S:ín reconhecidos aos indios: 

i .. <;11:1 01r:111i,açflo social .. imp1irn11do 110 pode, d~· impor sanção J}\:11al (ptúpria 
do j11'í p1111ir11<li do Estado. transferida para a comunidade 111cm11) 
i1 - l:1111hc'-111 rruno consequência d.1 or1~:rnil'aç:lo social. reconhecimento de 11111 
co,c1 no próprio, distinto do goveruo dos entes do l:,;tado fc<k1;11í, o, 
iii .. ducitos orir,infirios sobre ac; terras, cli~1x-11<;.,1nd,} de- legitimação de posse e 
de 11tnlnc; e documentos para aquisição do direito :h Terra ••. 
iv - a<. lc11;is tradicionalmente ocupadas, como territórios. cabendo :'l União 
demarcá .. las protegê .. l:J<i e fazer respeitar todos os seu~ bens; 
,. - d111·i10 de usufruto exclusivo do solo. rios. e lal!()<; existentes u;ic; terras: 
\'i necessidade de pronunciamento do Congresso Nacional, para 
111110, d1:11ne11lo de recursos hídricos e potenciais energéticos. de jazidas 
111i11Nai-. iuclusivc: 
, ii - inal icuabilídadc, indisponibilidade e imprcscntibüidadc do direito às 
tcrra«. 
, iii .. , c!l:1~·fio de remoção 
i, .. 111111<1.uk dt' lodo-. oc; atos que tenham Jl<l' cil*1<1 il poc;c;c .. ocupação ou 
dominin sohrc as terras dos f ndios 

,t Isenção ti it,111:'1ri:1 federal sobre os bens e produtos dos indios e suas comunidades: 
~ Ensino fundamental obrigatório cm líu1;ua portuguesa, sendo ac;<:ef!ur:ldo àc; 
comunidades i11di~c11ac; também a utilização de suas línguas maternas (art 21 O. li 2o ) 
<,. O Ministério Público intcrvcm obrigatoriamente cm lodos os atos do processo em que 
xc disputem ditei los 011 interesses indígenas 

Tal conjunto de situações e circunstâncias já evidencia que o constituinte deu um 
tratamento especial e distintu às comunidades indígenas, que não podem ser consideradas 
n1n1<, integrantes da categoria geral de entidades de direito privado. O regime jurídico 
especial a que estão submetidos os índios, suas comunidades e bens, e a imposição de 
0!11 Ít!il çõcs cxu aor dinár ias à União, cm favor daqueles, revela o cai áter público de que se 
, evcstcm. As comuuidadcs indígenas não se originam ar tificialmcntc da vontade hu111a11a, 
11w1.; atcndcudo evolução histórica. de sua unidade política e descendência de povo pré 
colombiano Sua cr iação e seus fins são públicos, no sentido de 'plurnlidadc' que o lei 1110 
~e reveste. desde Roma, C' cm especial cm Maqu iavcl ( cont 1 apondo Mona, quia a 
Ht·púhlica) Esse conjunto de pessoas persegue um fim comunitário. e, portanto, público 
Snltc.· imputação de regime de direito público: o regime especial de que gozam suas 
pessoas. seus bens. sua culun a, seus costumes e l i adiçôcs ( inalienabilidade, 
indixponihilidadc, imprescritibilidade; nulidade dos atos que tenham por objeto a posse, 
ocupação ou domínio. e g ) Gozam de prerrogativas p1 ópr ias de entes políticos ( o 
1 cconhccimcnt o e o respeito ao poder social tribal, impondo sanções penais ao grupo; 
manutenção de um direito consuclu~inário indígena; respeito às suas instituições) e dos 
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demais entes administrativos públicos (isenção de tributos federais para seus bens e 
r l'llda..,, inalic11ahilidadc e indispouihilidadc (los bens). 

Quantu ao foto da criaçâo legal, este critério é aplicado com rigor com relação aos 
(·111 e, propr iamcnlc admi nistt ai ivos, como autarquias, fundações, etc. Mas o nosso 
cndcnHm(·nt o .imidicn consagra os Partidos Político» corno "f'c''i.,oa,· [ur ldu '"-" de du dt,, 
J'IÍhlwo interno" (Lei n. 5.<>82, de 21 de julho de 1971 - Lei Orgânica dos Pai lidos 
Políticos I .OPP). que só adquir cm personalidade jurídica "com o registro do seu cstutnto · 
,,,, !, ih111111! S1111cr ior llcitoral" (LOPP, art. 4o.) 

Ora, i· de toda e, idêucia que cada Partido Politico não é criado por uma lei 
especifica, mas sempre que os fundadores elegerem Comissão Diretor a Nacional 
1'1 <i\·i·;c',r ia. rublic;ucm manifesto de lançamento acompanhado de estatuto e programa, e 
rumpr irem as demais exigências legais, poderão levar a documentação partidár ia par a 
1cgi<,110 perante o TSE, a partir do qual ganhará o novo Partido personalidade jurídica 
p1[,pria. de direito público interno. Não deve servir de obstáculo ao entendimento de q11e 
w-. cn1111111idadcs indígenas sejam de natureza juridica ele direito público o falo de não haver 
lei especifica para cada uma delas, mas norma geral que as regulamentem e as disciplinem. 

Ah'·1n du mais, sendo o enquadramento jurídico formulado dentro do direito 
positiv o brasileu o, observando as normas constitucionais e inf a-constitucionais, não se 
pode falar pertencerem a uma categoria especial, dila de "natureza indígena". Só se 
justifica: ia t,:11 expressão se vista pelo ângulo dos próprios índios segundo o direito 
cnnsuct udinár il, indígena 

. A, sPrirdad cs comnnitár ias indígenas não são ficções jur ldicas, abstrações. mas 
realidades de fato, sociedades de falo, que integram o mundo do concreto Pode haver 
sociedade uno per sonalizada ( sem personalidade jurídica). e sua natureza jurídica ser de 
direito público. Assim, e até que venha a nova norma legal para legitimamente disciplinar a 
matéiia, atribuindo personalidade jurídica às comunidades indígenas, elas continuaram a 
ser sociedades de fato não pc1 sonalizadas, mas nem por isso deixarão de ler naun eza 
jiu idica de direito público 

1 k\'c ser lembrada a lição de Maurice I lauriou (22), quando sustenta que 
"/.11 Jl<'l'.\lllllln/Jfr; morale eles corp.<õ constitués <'SI ww instttution socia!« ri m11m/1•. tondis 
fJII<' /11 r<·•·.w•111fl/,t,; juridiqu« n'<'~,·t qu'une institutum juridiqur. Partant. la J'<'l'.\1J11n11!1tr 
rnorale de» l'tJl'[''õ cnnstitué» prllf avoir Un(" rõaliu: <'li q1wfilr d'mstitutnm social» ('( 
,.,,,,·nlr·. of,,,·, ,,,,.,,,,, 'I''" ln pr1:,on11nl,t/> j11nd1q111• srrait con,írf1:r<\" Cllflltn<' 1111 simplo 
11111_1 vn d<' /11 ti-« 11111111w, dcst m<' à adaptcr m1 "< ,. \ (s.:,<'n,·,•.,· du dro! I l'Nr<' tu. ira! d,•" 
11:d,d,hH 1111111,1!11, / a p·r.,on11"!1t1; jurldiqu« n'c.,1q11'111111111.,tJIW (pcnm111) ,,,,"; .,111· /11 

1wnnmwlt1,; mara!«, masqt{(' dont ln principal» uutu> cst dr jh<'r en une crrtoine 
ntutu-l» 111 r!1.1·,11,n11111ic mornlr dr l'hnmmc r111i, dan« /,, n:af,I(\ • r,t '"º!' 11111hi/e, 
m1d,1r1111t1• ,,, diverso /'"1tr :frn·1r d1• sup•f n drs droit« ,ç1tf1p•ct1{~ f'S.~<'11til'l/1·11w11t ,;t11f1/l's. 

/ 'llr r,t .. ,, /',,"' 1·,·111. ,m,• s~rli\lllim1 de ln persimnahté moro!c dons luqucll» se gli.\\l', 
r,11110 <'li t.nu» ,1c•111·re d'art, quelqtu-r chosc d'arti{tc tcl. Afm.'i /0111<' 1wnm111c• 111111·,1(1• 11 

d111i{ (i "11·1• /1/1/\I .\t_1"/1w11• <'TI /1<'1 'IOTIIU' }Ili tdsque, nuss! bien {11 />t'f'.\1111111' mornk 
mvtrtutlrm .v,ri11/r• qu« lo 1w1·ym11r 11111n1/c tndividu humain " 

A rn dcm jurídica (.; que estabelece e define a personalidade jurídica das pessoas 
111ll1 ais que o me, ceei cm L indiscut ivelmente as comu nidadcs indígenas 111c1 cccm que se 
as entenda e identifique como de di, cito público 
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Natun·1a jurtdica ela or~aninu;ão imlÍJ!,('na. 

/\ 11:1t111r,a jur idicn da rnga11il'.é1çiio indígena t'.• menus equi, oca Visto que a 
org.aninc;~o indigcna adota modelos jurídicos de natureza privada. sua natureza jurídica é 
cl,· ili, l·ilo p1 Í\::do. nada justificando entendimento cm sentido coutrái io. 

Prova da existência da comunidade indígena. 

/\.'; c11111t111idadcs indigcnas são sociedades de falo suficientemente notórias, e cm 
<:tlJ(l favor milita presunção legal de existência que, nos termos da legislação processual 
('i, il. i11dt·1•,·11rk111 de- prmíl para estar cm juízo. Com efeito, o Código de Processo Civil 
C'"'.flH''.->SílllH'llft' dÍ!-.JlÕl' 

'', 1, r n f f\',i,, d,·,,, ·11t!,·111 dl' prm·n tr. fotr,s: 
/ n11tt'•n11,, 

/f · cm, li/" (.11 01· milttn 1wrs11npio legal dr cxistõncio 1111 r/{• vcraridad» '' 
ltn razão do grande esforço realizado nos últimos anos para asscgui ar aos índios 

,(·11 di1 <.'i I o i,, 1 c-11 as t radicionalmcntc ocupadas, garantindo-lhes demarcação, proteção e 
, cspcito, gank,rnm notoriedade muitos povos indígenas. através de filmes, documentários 
<' t<'p1u1:i~•.rn<; nos vários meios de comunicação, através do incremento dos estudos e 
p1 ,hlicni;f\r,; a seu rcspcit o, :it, nvés da realização de eventos públicos, e de pari icipação cm 
<l··":11!'~ r:11 lamentares, r111 especial a partir da Assembléia Nacional Constituinte, quando 
milhnr cs de membros de \á1 ias comunidades indígenas se [izct am presente :, sede cio 
( ·011gr r-::;o Nacional, onde a Constituinte realizava suas sessões. E ainda agora, quando a 
( 'âmara dos Deputados discute projeto de lei que disciplina as "sociedades indígenas" . J tá 
rnHica~·fir, ele entidades não-governamentais. que, pela seriedade e rigor técnico, e pela 
aln a11grnl'ia, passam a sei considerados documentos de consulta obrigai ó ria. para 
cri11htTime11lo das várias comunidades indígenas espalhadas no território nacional, e sua 
situação jiuidica atual Exemplo dessas publicações é o anuário "Povos Indígenas no 
B1 asil", clu CFDI - Ccntm l icumêuico de Documentação e Informação 

Essa notoriedade conquistada pelos "índios e suas comunidades toma dispensável 
I'' t'°' ~ de.· sua cvistência. pela iuvocação do referido art. 334, inc 1, do CPC. 

Ao lado disso. há cm favor dos índios e de suas comunidades prcsumJio de sua 
< "''<~nd11 e' d, veracidade T:11 decorre elo art 25, ela LC'i n (1001. de ICJ de dczcmhro de 
l'l71 ('T,1:1t11ln do Índio"). que dispõe vcrbis. 

".11·1 :''i ( l 1 ,., ouhr« im1·11t11 tio dircit« rios lnrlio., ,. J'.rr'I'"' t,·1f1111, ri/'''''<' f'1T111,11wnfc• 
c/,1, trrruv {'"' de., hahiunla«. nos tc'n1111~ d,, ort, (')8 (rc« tiu», arl 211, li :lo. d:1 l 'F de 
!')~)!) ,/,1 ( 'r,11\fif1ti~ 1111 lcdrral, irufrrcntfl•rÚ rfc• ~IW ilcmarcnç ÍiO. (' ,\t'J(Í /1\\('J.!lll'tldc, 

1•,·l,1 ,irg,in (r d,.,.,1/ d1• <l\~1.,r,111, ia ""'' silvl, ola», fl!i'nd,·11,/,1 ,i ,111111~ ,ln /llt111I e• 0,1 
t nn wn wr lu,tt',ri," ~o!Jtc' ti r111(1y_1/itltidc• d11 tU:llf'</~1i,1, .,,·1111•11')11Í:11 ela, 111,·,h,l,n, 11/1i1 l'i\ 

t/lrr'. 1111 ,,,,,;";;,, 0111·1ro tio rrfi-rido tÍIJ.!Íill, fm11111 qualqurr do., l'odrrcs d,1 /{,·,,úMh a". 
Tal fH t.·-;1111<;ãn legal di• existência e de veracidade é juris tantum e uão jur is ('I de 

j11u·. () q•1r implica 11;1 possibilidade de questionamento e impugnação, gcr ando 
11~1-ci,;-:iclacle tk f li ova cm scnt ic.lo cont r á1 i o, a sr, (H oduzida pelo r<.'.·11 como "[ato 
111r111·d1 ti rn, 111<'il~f,1 uu m 011 cvtintivo do direito do 011/01" (CI'(', ai t. JJ 3, inc . li) 
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J\11<·<.nr <k independe: de p11,\'H a existência de comunidades indigcnas, partt Iin .... de 
a~ esso ;1 jt1'>I Í\'ª. as r calidadcs de foi o se provam por lodos os mcic», admit id11~ c111 dir ci lo 
"To.k»: "" meu» k}.:ais, bcnt n uno o., mm almcntc lcgttimos. ainda que mio c.v•,·c~/icado., 
111·.,fl' < '1}d1go, s<io hábeis para pron1r a verdade dos fatos, em que se funda a ariio ou a 
d,:fn11" «rc.,», 33~). 

lru fotT da ex istônria de \1111 61 g1io governamental cspcci fico para rnnduçãn da 
p11lific:t irnligenisfa oficial - a FI lN/\1 -, a esta cabe, cm primeiro lugar - pela p101110\·ào de 
''/,·,·,1nt,r11101/m·, anáhws., csnul,»; c pesquisas cicutificas sobre o indu» <.' ().\' f.l upos 
sociui« indi~1·11,1.\" (Lei n 5.171/(}7_ art. lo., inc. Ili), e por manter livro próprio pata o 
", c·;:.í,t" 1 a.lministrativo de nascimcuto e àbito dos lndios", e, qual serve como 
"documrnt,» háb}! para proccdv»: ao registro civil do ato correspondente, admitido, na 
f,rfr,r d1'\h'. ronn» mct» .,11h.,tdl(irio ele provu" (Lei n. 6.001171, art 11, caput e p.ir.íg,afo 
único) - . o fornecimento de dados, estudos, certidões, levantamentos e inforn1a<;Õl's 
affrrn do~ imlius « suas couumidades, inclusive cm razão da presunção de veracidade e 
lc~itimidade de que gn,.am os atos administrativos. 

i\ 11' ova prn excelência <la existência de comunidade indígena tera que ser 
p1oclt11itla ckmnnsl!amlo basicamente se tratar de um"!'"''" de origr»: pn: colomtunnn , q111'-"' 
1 •• n,1,/,·,,, tl,ti,, 111, d,, 1•m·11 b1<1·.i/C'iro". J\ demonstração desses fatos se fà1 mais 
~ckq11ad;i111('t1lc p01 estudos C' perícias antropológicas, identificando o grupo e suas 
c:Ha!·lt·rí·,ti•.~a,; ruluuais, e po, pesquisa histórica, que evidencie o que o art 25 da Lei n 
<· 001/71 denomina de ", ottscnso histárico sobre a onugnidadc ela ocrt11a~·<10" Tais 
estudos. e pesquisas podem preceder o ajuizamcnto de medidas judiciais, mas l,1111bé111 
l'"d('lll ~e, dctcnninndas cm r azão das mesmas. 

Prova da existência da organização indígena . 

.lú l'iii ,isto que os 01ga11in<iks indígenas se revestem de roupagens juridicas de 
direito p1 ivado Segundo 1\1aria I lelcna Diniz (23), 

''(' f'l"IIC('\\0 g1•J],' flr li t/11 flC.\.S(}fl juridica tft• direito privad» (111f'{'\('f1{0 duav [av:». /) 0 

do afrJ ('11mt1t11f11·11. qur deve ser escrito, í' 2) a do rc·gi,tro r,,tfu,, 
'',\'o r•rinwíra [o-«: tem .,e a co11,lif11iç,"io da flC'S\fJO [urir!« r1 p,r ato jnr ídll'o 11111/11tl'ral 
mtrr 1·11·11, 011, ml\1/ 11111r//s nas Jimdoçtks e {'!Ir ato JmiilH•• b1fol1•rr1f "" r1l11n/,1tn,1l 
1111,,, 1·11·11, nrr. "'"" 111~ õrs 1• ,or·i1•tlm/1•., fiá umu mm1!fi·,1 :-, (in dr• vontudc, J>rm1 nyo 
,·11/,,/11,/,, d,·1·,•111 ,c-r otrscrvados os fl'IJfll\Í{P.\ dr• ('/ir 1Ír r I r/,11· nr·.~ci111n [uridnn» 
.'<,-;:11111/11 n d11ro<ln 11,, nrt ,.__1 do ( 'ád1r,n ( '11'i/, ptu « 'l'!" ,. 1,1,, _11irícl1c11 .\t'/11 1•1·1-(1"//r> ,: 
111,,,,.,." nullvr] . 11,1!_1'11(,• c·a1>a;: ( ( '( ', arts. 5o ,. 611.), oi'}<,,, /:, tto. tl« 111,1,l,, q11c ,(·n,1111 
ir11/11, "' ,,•1 u .l.i.li-« 1111r· tivisvcm l''" ol(Jcfo o J;il,n,a~rl,• tf.· 111,wd,I\ f,1/.,,1\. 1· J;,,-111n 
,.,.,.,, .,.,,,, ,.,,, fr, 
"( ) .1 ,,·;.:1111cf,1 [o-«: ,,,,,r,,:urn ·"' no r,·J:.i,tro (< '( •• art /' /' ln). ,,,,;, {'º"' 1111r· " 
('''"''ª 1111ícl11 ,, ,!,· dtt ctt«) /,,.ll'ndo exisu: lq.!,al11w11!1· 1• nc: ,.,, :·,,, l!I\< rever "' -nmf1nt,1s, 
1•,rr1t11/,/\ 1111 ,·,11111•1"""'"'·'· r,11 .wu rl'g1.,t,,1 ('<'t.1il111r, '''}'.lil,1,/ .• !'º'lo,·.,,,,·,,.,/ 
"1 l \',, 111omr1r/11 ,.,,, 'I'"' .,1• OJ•r·rn n in,cri~1'in du 1011/1111, ,,11 do ,·.\/r1/i!I•> "" rcp,1,tro 
ninl/'<'11'11/t', a j't'\\drJ jurldua e mm·rn a rxisur, f'tl\\/1111/o ti t=r t1tlldr1t1 /1111,1 \f·r .llljt'Í{o 
,/,· rfr1,·1/c11 n/111_1'.11v•1'\, a ter n1r1m·irlc11ll' 11,1tn11111111a/, , 1111,! 'tundo ,\l·11 r:1/11111,i11io. qiu: 
11elrJ 1,·111 nrnhuntn rd,rç-1111 com o,· d11.,· .,úd11s, ml11111nnclr1 vu! 1 rri"•p 111 ,. 11111,11111111(1, nõo 
v· r 1"1{11rrd1,:,/,, r ,,111 p1 .\t'II\ mcmln os; f'IIT .,,,,. 111110 1101·11 11r -fad1· Prgtirii111 t ) rr,:i,1rf1 
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' C0\1l'~IDADFS t· OltGi\Nl7 . .\(.'fH:S INIJÍ(;t-'.N,\S 
1 ? 

1.m:i;um ~1.11 i, \faia 
l'tt•l·tuncl,,, ,t, ~t·pulilH·t1 

[em [orçu ,·,111\lill,firn 1•11h além d,• ,\rn·ir d,• prov« po.\\il1ifil11 o mf1tí\i('it1 tln 
< ''/'"' 1d,1d,·_111ri,h, a" 

/\ l" ova <la cxis: 1:m:ia ela or gani;,.a~:ão indígena, por tanto, é o regi si, o dos seus atos . 
constitutivos perante o úrp,ãn competente, ordinariamente o ó1gão do serviço notarial e de 
, rgi,t, P 1h, PL"ssoa'l Jmldicns 

( 'onclusões. 
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