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1 PARECER 1 
Dirige-nos o prezado colega, Dr. Alain Moreau a seguinte 

consulta: 

"1. Recebemos, nos termos do art. 232 da CF procuração 
para agilizar os processos de despejo na Reserva Kadiuéu. 

"2. Havia-nos sido esclarecido, anteriormente, que o 
propósito da inclusão do art. 232 era contemplar, também, o 
caso de uma comunidade ter que ir a juízo contra o seu tutor 
legal, o que antes não estava previsto. 

"3. Exercendo pela primeira vez o mandato, fomos 
pleitear, na Justiça Federal de Campo Grande, que não se 
desse por concluído o despejo em 4 fazendas contíguas na 
Reserva, eis que as terras continuaram ocupadas. 

"O pedido se baseava na verificação de que não tinha 
havido solução de continuidade nos pagamentos dos 
arrendamentos, pelos arrendatários, através de sua 
Associação, fato do qual anexávamos comprovantes. 

"Ainda, na admissão, a mim, pelo representante da 
FUNAI através do qual esta tinha sido imitida na posse, de que 
jamais ele ou o oficial de justiça haviam saído do cartório, no 
cumprimento da diligência, em razão das chu:vas. Concluia-se 
que não havia sido possível constatar, nem se os réus ou seus 
sucessores haviam permanecido, ou não, nos imóveis, nem 
seus rebanhos. 

"4. O pedido foi indeferido, não porque fosse questionada 
a legitimidade do mandato, mas porque entendeu o MM 
Julgador que a palavra do oficial tem fé pública. Ora, no caso, 
esta verdade foi aceita como presunção 'iuris et de iure', ao 
passo que entendíamos ser 'iuris tantum'. 

"S. Quanto à FUNAI, ficou decidido que seu pedido havia 
sido satisfeito, mesmo porque seu representante insistia em 
afirmá-lo. 
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"6. Quanto aos réus, ainda que não figurassem na lista de 
arrendatários da Associação, com aquelas fazendas, no 
semestre do despejo, voltaram a figurar, na lista, nas mesmas 
fazendas, nos semestres seguintes. 

"7. Já que se apresenta, novamente, a necessidade de 
iniciar um processo de despejo, indaga-se a respeito da 
conveniência de um entendimento com a Procuradoria Jurídica 
da Fundação, em Brasília, para saber se seria preferível que os 
novos processos sejam iniciados, como até agora, pela 
Fundação, ou ao contrário, pela comunidade interessada. 

"8. Nesse ponto, indaga-se quanto à legitimidade 

"I - Da União, que tem apenas o domínio. 

"li - Dos índios, que estão interessados na devolução da 
posse, para poder exercer seu usufruto exclusivo, 
possivelmente, como parceiros tratadores. 

"Ili - Da FUNAI, que não tem o domínio nem o usufruto, e 
que, por ocasião dos despejos, só estaria recebendo a posse, 
das mãos da justiça, com a única finalidade de passá-la, em 
última análise, à Comunidade Indígena, e, por seu intermédio, 
aos próprios índios. 

"9. O foco da consulta está em saber se o que foi dito 
acima está correto, e em pedir que se esclareça com a maior 
precisão e com todo o rigor possível a legitimidade de cada um 
dos legitimados, e perguntar, por último, se é possível 
estabelecer alguma hierarquia entre os legitimados. 

"10. O artigo 232 não parece fazer distinções com 
relação ao grau de integração de cada índio ou comunidade". 

1) SITUAÇÃO JURÍDICA DOS ÍNDIOS: 
BREVES CONSIDERAÇÕES 

Antes de analisarmos o tema central da Consulta, faz-se 
necessária, ainda que brevíssima, uma consideração respeitante à situação 
jurídica dos índios, no sistema jurídico positivo brasileiro, voltada, como não 
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poderia deixar de ser, para a solução dos questionamentos que nos foram 
propostos. 

É de relevo, para solução das questões que nos foram 
formuladas, o destaque de que, por força do que estatui o art. 6°, inc. IV, do 
Código Civil, os índios, no sistema jurídico positivo brasileiro, são 
considerados relativamente incapazes, o que significa que podem eles 
praticar por si os atos da vida civil, desde que assistidos por quem o direito 
positivo outorgue esse mister. Dispõe, em continuação, o parágrafo único 
deste art. 6° (com a redação que lhe deu a Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 
1962) que "os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecidos em 
leis e regulamentos especiais, o qual cessará à medida que se forem 
adaptando à civilização do país". 

Faz-se oportuno, nesse passo, lembrar a lição de A. Gursen de 
Miranda, verbis: 

" . . . Neste grupo, com incapacidade relativa, estão 
incluídos os chamados silvícolas, cujo grau de civilização é 
incipiente (C.C.B.: art. 6°, Ili). 

"Sustenta a doutrina, no caso, que a relativa 
incapacidade é uma proteção e não uma restrição. 

( ... ) 

"Os silvícolas, assim, como os relativamente incapazes, 
estão protegidos por uma espécie de tutela de presunção legal 
(C.C.B.: art. 6°, parágrafo único), como forma de suprimento de 
incapacidade. 

"O comando normativo expresso no Direito Brasileiro foi 
regulamentado no Estatuto do Índio (Lei nº 6.001, de 
19.12.1.973). O Estatuto do Índio é a lei que regula a situação 
jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, 
com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los, 
progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional (E.I.: art. 
1º). QÇ/ 
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"Por essas razões, o estatuto, no art. 4°, inciso Ili, 
considera que os índios são integrados quando incorporados à 
comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos 
direitos civis, ainda que conservem usos, costumes e tradições 
características da sua cultura; é o caso de cessação da 
incapacidade do silvícola" .1 

Passemos a examinar como o referido Estatuto considera os 
indígenas. Os silvícolas são classificados, por força da Lei nº 6.001/73, em 
três categorias, a saber: os 'isolados', os 'em vias de integração' e os 
'integrados', aplicando-se somente às duas primeiras categorias as normas 
civis relativas à incapacidade. 

É, com efeito, o que dispõem os arts. 4° e 7° da Lei 6.001/73, 
verbis: 

"Art. 4°. Os índios são considerados: 

"I - Isolados - quando vivem em grupos desconhecidos ou 
de que se possuem poucos e vagos informes através de 
contatos eventuais com elementos da comunhão nacional; 

"li - em vias de integração - quando, em contato 
intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservam 
menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas 
aceitam algumas práticas e modos de existência comuns aos 
demais setores da comunhão nacional, da qual vão 
necessitando cada vez mais para o próprio sustento; 

"Ili - integrados - quando incorporados à comunhão 
nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, 
ainda que conservem usos, costumes e tradições 
característicos da sua cultura". 

De seu turno, em em complementação ao quanto consta do art. 
4°, dispõe o art. 7° do mesmo diploma legal que: 

1 . O Direito e o Índio, Belém, Editora Cejup e lhgerr, 1.994, p. 32. 
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"Os índios e as comunidades indígenas ainda não 
integrados à comunhão nacional ficam sujeito ao regime tutelar 
estabelecido nesta Lei" ( destaques da transcrição). 

Assim sendo, é correta a afirmação de que os índios ou 
silvícolas são, consoante a hipótese, absoluta ou relativamente incapazes, 
e, por isto mesmo, estão sujeitos a um regime protetivo próprio, tutelar, o 
que se justifica porque, "afastados que vivem da civilização, não contam, 
habitualmente, com um grau de experiência suficiente para defender sua 
pessoa e seus bens, em contato com os brancos. De modo que a lei os 
considera incapazes, relativamente àqueles atos que poderiam prejudicá- 

2 
los". 

Inversamente, com a adaptação à civilização do país, os índios 
deixam de ser considerados, de acordo com a lei civil, incapazes, 
assumindo a plena capacidade para a prática dos atos jurídicos. 
Conseqüentemente, havendo esta integração na civilização, deixam de 
estar sujeitos ao regime tutelar, eis que passam a estar ausentes as razões 
de sua determinação. 

Neste sentido, são de serem colhidas as seguintes palavras de 
José Cretella Jr.: 

"Há, assim, três tipos de aborígines, os 'isolados', que 
continuam ainda hoje com seus hábitos ancestrais, 
conservando-se longe da civilização e mantendo tudo aquilo 
que o constituinte promete manter (art. 231), reconhecendo-lhes 
a organização social, os costumes, as línguas e as crenças, as 
tradições, os direitos originários sobre as terras que ocupam 
tradicionalmente, competindo à União demarcá-las, proteger e 
fazer respeitar todos os seus bens; os 'semi-integrados', que 
aprenderam a nova língua, freqüentam às vezes as povoações 
vizinhas; e, por fim, os 'integrados', que deixaram as florestas e 
habitam as cidades. Em relação à tutela jurídica, de 

2. Sílvio Rodrtgues, Direito Civil, volume 1, São Paulo, Editora Saraiva, 12" edição, 1.981, p. 56~ 
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competência da União, mas exercida pela FUNAI (art. 3° do 
Decreto nº 68.377, de 19 de março de 1971), os primeiros são 
classificados, diante da lei civil, como absolutamente 
incapazes, os segundos como relativamente incapazes e os 
últimos como plenamente capazes, podendo, na última 
hipótese, votar e ser votados, como o cacique Juruna",> 

( ... ) 
"'Incorporação' é 'inclusão', 'introdução'. Comunhão' é 

'participação', 'comunidade'. 'Incorporação à comunhão 
nacional' é trazer ou incluir na civilização'; é tirar da selva, da 
floresta para a civilização. Ou: 'levar a civilização até o 
silvícola'. É 'civilizar', 'educar', 'assimilar' o silvícola' ao 
'nacional', adaptando-o à comunhão ou comunidade brasileira. 
Mediante lei federal, editada pela União, o poder público 
procura trazer à civilização, incorporando-o à comunhão 
nacional, o 'silvícola' que, no estado em que se acha, antes de 
chegar à civilização, é 'incapaz, relativamente a certos atos, ou 
à maneira de os exercer' (Código Civil, art. 6°, Ili). 'Sujeitos ao 
regime tutelar, estabelecido em leis e regulamentos 
especiais, o qual cessará à medida que se forem adaptando 
à civilização do país', os índios ficam sob a incidência 
direta de normas editadas pelo Poder Legislativo central".4 

Correta, portanto, a afirmativa de que só o índio não integrado 
à comunhão nacional, seja qual for o grau ou a abrangência desta sua não 
integração, é que fica sob o regime tutelar estabelecido na Lei nº 6.001, de 
19 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o Estatuto do Índio". 

Assim, não só pelo fato de residir em cidades dá ao índio plena 
capacidade. Claro está que o autor citado empregou uma figura de 
linguagem (metonímia) quando se reporta aos 'integrados' como os que 
deixaram as florestas e habitam as cidades, desde que, mesmo assim, 
podem ser totalmente incapazes, enquanto que outros índios, estabelecidos 

3. Comentários à Constituição de 1988 (artigos 170 a 232), vai. VIII, Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 2ª ed., 1993, p. 4.556. Os destaques são do original. 
4. Op. cít., p. 4.565. Os destaques são da transcrição. 
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como produtores rurais, por exemplo, podem ser tidos como capazes 
plenamente. Neste caso, o seu estabelecimento como produtor rural é que 
implica a sua integração na sociedade e, conseqüentemente, sua plena 
capacidade. 

Com efeito, dizer que só o índio não integrado à civilização está 
sujeito ao regime tutelar do Estatuto dos Índios, significa afirmar que só a 
esses índios se aplica a Lei 6.001/73 e seu regime jurídico protetivo quanto 
ao exercício dos atos da vida civil. 

Desde que não se pode falar em regime tutelar quanto aos 
índios integrados, por via de conseqüência, não se pode, também, falar em 
representação ou assistência do órgão tutelar criado para tal finalidade, 
qual seja, a FUNAI. 

Esta fundação foi criada para, dentre outras finalidades, 
estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da política indigenista, 
gerir o patrimônio indígena, no tocante à sua conservação, ampliação e 
valorização, promover a educação de base apropriada do índio visando à 
sua progressiva integração na vida social. 

Além destas atribuições, mister o destaque, para solução das 
questões que nos foram propostas, observar que compete também à FUNAI 
"exercer os poderes de representação ou assistência jurídica inerentes ao 
regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou 
em leis especiais" (art. 1°, parágrafo único, da Lei nº 5.371, de 5 de 
dezembro de 1.967). 

Colocadas estas considerações iniciais, com o objetivo único 
de buscar maior embasamento para as soluções que serão oferecidas às 
questões que nos foram dirigidas, de relevo, ainda, para a mesma 
finalidade, que sejam tecidos comentários a respeito das normas 
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processuais encontradiças no Estatuto do Índio e na Constituição Federal e 
de sua colocação no sistema de Direito positivo. 

li) LEGITIMIDADE PROCESSUAL DOS ÍNDIOS 

11.1) Considerações iniciais 

Como é cediço, o Código de Processo Civil encampa, para 
todas as finalidades, o sistema adotado pelo Código Civil quanto ao 
exercício dos atos da vida civil pelos absolutamente incapazes e pelos 
relativamente incapazes. Do mesmo modo e nos mesmos casos em que a 
lei civil impõe a participação de um terceiro para representar ou, 
meramente, para integrar a capacidade civil de uma determinada pessoa, a 
lei processual civil exige o mesmo para fins de atuação processual (CPC, 
arts. 7° e 8°). 

Assim, parece-nos lícita a afirmação de que a capacidade de 
ser parte diz respeito tão somente à aquisição de direitos e obrigações na 
ordem civil, e, portanto, corresponde à capacidade jurídica ou de gozo, 
enquanto que a capacidade plena do direito civil diz respeito ao exercício 
(ou à possibilidade de exercício) destes direitos que, no plano processual, 
corresponde a outro instituto, que é capacidade de estar em juízo 
(legitimação processual). "Justamente estes que têm capacidade plena de 
exercício de direitos, na esfera civil, terão a capacidade processual ou 
capacidade para estar em juízo, isto é, poderão ser autores ou réus, ou, 
ainda, ingressar como intervenientes etc. Poderão, em síntese, ser sujeitos, 
ativos ou passivos, de relação jurídica processual. .. ".5 

Precisamente porque somente aqueles que têm a capacidade 
plena de direito civil (capacidade de direito e de fato) podem estar em juízo 

s. José Manoel de Arruda Alvim Netto, Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Ed. 
Revista dos Tribunais, 1976, p. 7. 
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validamente, é que há necessidade de distinção de situações na esfera do 
direito processual civil. Moacyr Amaral Santos, acerca da temática, anota 
que: 

"A capacidade jurídica não implica necessariamente a 
capacidade de exercício ou de fato. O absolutamente incapaz, 
por exemplo, tem a primeira mas não tem a segunda. Ele não 
pode exercer por si os atos da vida civil, mas deverá exercê-los 
por seu representantes legal. Conquanto tenha capacidade de 
ser parte, isto é, de ser sujeito de direitos e deveres 
processuais, não tem capacidade de agir por si no processo, 
não tem capacidade de estar em juízo" .6 

Portanto, havendo incapacidade relativa, como já dissemos, é 
imprescindível a necessidade de · ser integrada esta capacidade para a 
prática de atos em juízo, a exemplo do que ocorre no campo do direito civil. 

O regime da capacidade de ser parte e a capacidade para estar 
em juízo correspondem, em sua grande maioria, ao regime da capacidade 
de direito (ou de gozo) e ao da capacidade de exercício (ou de fato) do 
direito civil. Em outros termos, aquele que pode, por força da lei civil, ser 
sujeito de direito (centro de direitos e deveres) tem capacidade de ser parte. 
Aquele que tem capacidade de exercício destes mesmos direitos tem 
capacidade de estar em juízo (legitimação processual). Logo, a capacidade 
para estar em juízo pressupõe aquela --- a capacidade de exercício de 
direito civil --- que, por seu turno, pressupõe a capacidade de gozo ou 
jurídica." 

Diante deste quadro, correta a observação de que a lei 
processual encampou, em sua sistemática, os mesmos meios de integração 
de capacidade que a lei civil regula. Dado que a capacidade de exercício 
não corresponde, necessariamente, à capacidade de gozo (aquele que é 

6. Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito Processual Cívil, vol. 1, São Paulo, Ed. Saraiva, 14ª 
ed., 1990, p. 349. 
7. Arruda Alvim, Comentários ao Código de Processo Cívil, cít., p. 11. 
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titular de direitos e deveres pode não ter capacidade para exercê-los de 
acordo com a lei civil) e desde que, não havendo essa correspondência, 
para tal exercício, mister a participação de outra pessoa indicada pela lei 
para tanto (integração desta capacidade), no processo pode ser identificado 
o mesmo fenômeno. 

Haverá situações em que a pessoa é titular de direitos e 
deveres (e terá, por conseguinte, capacidade de ser parte), mas não poderá 
exercê-los, seja na vida civil, seja no âmbito do processo civil, isto é, não 
terá capacidade para estar em juízo. Do mesmo modo que se dá, pelo 
regime do Código Civil, o Código de Processo Civil contém dispositivos 
acerca da integração desta capacidade para o exercício destes direitos. O 
art. 8° do Estatuto Processual é expresso ao dispor que: 

"Os incapazes serão representados ou assistidos por 
seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil". 

E, por seu turno, são os arts. 5° e 6° da lei civil que, 
respectivamente, dispõem quem serão estes absolutamente incapazes e 
quem serão considerados relativamente incapazes e, mais, em seus arts. 
84, 384, inc. V, e 426, inc. 1, qual o meio necessário para o exercício de sua 
capacidade jurídica. 

A regra do art. 8° da lei processual, cabível a observação, 
completa a regra do artigo que lhe é anterior, pelo que aqueles que não 
tiverem a capacidade de exercício, segundo as regras de direito civil, terão, 
para estar em juízo, de integrar esta sua capacidade em conformidade com 
as regras estabelecidas por aquele Código. "Em síntese, portanto, há uma 
projeção das regras do Direito Privado no campo do processo e, o 
legislador processual, como dissemos, tem sido receptivo a esta projeção".8 

B. Arruda Alvim, Comentários ao Código de Processo Cívil, cit.. p. 24. 
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Por esta razão é que til Arruda Alvim anota, com acerto, que: 

"O sistema processual do Código de Processo Civil, 
explicitamente, acolheu (= assumiu) os limites relativos à 
capacidade, constantes da lei civil (art. 8°). Por outras palavras, 
quando há representação e assistência, na órbita do Direito 
Civil, para fins de integração da capacidade jurídica de 
exercício de direito (capacidade processual incompleta, a ser 
completada pela representação ou assistência), também tais 
fenômenos, simetricamente, ocorrerão, no campo do processo, 
se o incapaz, ingressar em juízo, ativa ou passivamente" .e 

E, em continuação, explicita que: 

"O sistema do Direito Civil, neste particular, é de 
fundamental importância para o processo civil, dado que os 
casos de integração subjetiva da capacidade processual 
encontram sua razão de ser no Direito Civil, nos pontos em que 
neste diploma se limita, por alguma razão, a capacidade de 
exercício de díreítos". 10 

Em suma, toda a vez que, no âmbito do direito civil --- que aqui 
deve ser compreendido como regras que valem para todo o sistema 
normativo --- limitar, de qualquer forma, o exercício da capacidade jurídica 
de alguma pessoa e indicar qual é o método de ser integrada esta 
capacidade para o exercício do direito, o processo civil encampará aquela 
solução, como está positivado no art. 8° do estatuto respectivo. 

11.2) O Regime processual do índio não integrado à civilização (Lei nº 
6.001fl3, art. 4°, I e li) 

Colocadas estas premissas de pensamento, todas 
indispensáveis à solução das questões que nos foram propostas, é de se 
atentar ao fato de que o art. 7°, § 2° da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio), 

9. Manual de Direito Processual Civil, vol. 2, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 5ª ed., 1996, 
p. 31. 
10 . Manual de Direito Processual Civil, cit., p. 32. 

11 
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atribui à FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o dever de tutelar ou assistir, 
nos mesmos moldes do Código Civil, os silvícolas. 

Em se tratando de um regime de representação e de 
assistência muito próximo --- senão o mesmo ---, do Código Civil, é certo 
que, para que aqueles índios sujeitos ao regime tutelar da FUNAI, possam 
estar em juízo, é indispensável ter sua capacidade processual integrada 
pela FUNAI, à luz do que determina o art. 8° do Código de Processo Civil, 
como já colocado em destaque. 

Assim, temos, indubitavelmente, um caso típico de integração 
de capacidade para estar em juízo se a parte (isto é, aquele a quem o 
objeto da ação diz respeito) for o indígena. Porque o índio não integrado à 
civilização (rectius, ainda sujeito ao regime de tutela da FUNAI), é 
considerado incapaz (absoluta ou relativamente), é certo que sua atuação 
em juízo somente pode ser tida como válida se e enquanto estiver 
representado ou assistido, respectivamente, pela FUNAI. 

Não foi outro o entendimento que sustentamos em obra 
doutrinária de nossa autoria, em que se lê o seguinte trecho: 

"Doutra parte, a incapacidade para estar em juízo, 
conforme sua intensidade, pode ser integrada, em maior ou 
menor grau. O art. 8° do Diploma Processual Civil, prevê 
deverem os incapazes ser representados ou assistidos por 
seus pais, tutores ou curadores, o que implica ter, o processo 
civil, também nesse passo, adotado, em relação à integração 
de capacidade posição simétrica à do Direito Civil. 

"Assim, a integração da capacidade se dá no grau 
máximo em relação aos absolutamente incapazes, que serão 
representados em juízo, enquanto partes". 

( ... ) 

"Não existisse o incapaz, parte ele não 
[referência ao representante do absolutamente 

poderia s~ 
incapaz}.~/!;, 

~2 
I 
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decisão da lide alcança os que a ela estão ligados. Por isso o 
absolutamente incapaz está contido no papel de parte, ele e o 
seu representante, este complementando o que lhe falta, e 
aquele tendo relação com a lide. 

"Ambos, conjunta e inexoravelmente, se constituem, 
no processo, em parte (autora ou ré). Trata-se de parte 
composta. Enquanto um, a quem a lide não diz respeito, 
age, o outro é alcançado pelas conseqüências desse agir, 
pela decisão da lide e seus efeitos, além de ser atingido 
pela autoridade da coisa julgada material que sobre ela 
recair. 

"Já essa integração de capacidade se dará em menor 
grau, se a parte for relativamente incapaz (art. 8°, do C.P.C. 
e arts. 84 e 384,V, do C.C.), eis que esta atua no processo 
conjuntamente com quem a assiste estando mais nítida, 
nessa situação, a circunstância de ser a parte composta".11 

As considerações lançadas precedentemente no que tange à 
formação desta 'parte composta' em juízo, diante do art. 8° do Código de 
Processo Civil, guarda relação imediata com a chamada capacidade de 
estar em juízo ou legítímatío ad processum, qualificável, como cediço, como 
pressuposto processual de validade ou de desenvolvimento válido e regular 

12 do processo. 

incisos 
Portanto, para aqueles índios encartáveis nos conceitos dos 

e li do art. 4° da Lei nº 6.001/73, como já observado 

11 O Direito Processual Civil de Estar em Juízo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1996, pp. 
16/18. 
12. Neste sentido, oportuno o magistério de Arruda Alvim: "A capacidade de estar em juízo não 
deve ser confundida com a legitimação para a causa. também denominada legitimação material, 
ou, ainda, legitimatío ea causam. Esta é definida, normalmente, em função de elementos 
fornecidos pelo direito substancial. Consiste em conferir o direito de ação ao possível titular ativo 
e contra o passivo da relação jurídica material. A legitimatio ad causam ativa é condição da ação 
e não pressuposto processual (v. arts. 267, VI; o 295, li, compreende a processual e a ad causam, 
e assim também o art. 3°). Evidentemente, se alguém tem plena capacidade de exercício de 
direitos, terá capacidade de estar em juízo, mas nem por isso terá legitimação para qualquer 
causa, pois só naquelas que lhe dizem respeito terá a titularidade de demandar" (Manual U\ ,./ 
Direito Processual Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, s• ed., 1996, p. 446). ~ . · 
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precedentemente, é inequívoca a conclusão de que, para estarem 
validamente em juízo, mister que sejam representados ou assistidos pela 
FUNAI, consoante se tratem, respectivamente, de casos de incapacidade 
absoluta ou relativa. Sem que a integração de sua capacidade seja 
verificada em cada caso concreto, os atos por ele praticados (em juízo ou 
fora dele) não podem ser tidos como válidos e eficazes, no sistema jurídico 
positivo brasileiro. 

11.3) O Regime processual dos índios integrados à civilização (Lei nº 
6.001fl3, en. 4°, Ili) 

A leitura do art. 35 da Lei nº 6.001/73, poderia dar ensejo à 
interpretação de que a legitimidade da FUNAI (órgão federal de assistência 
ao índio) aí prevista excluiria a possibilidade de agir de quaisquer outras 
pessoas ou órgãos da Administração Pública Federal e, até mesmo, 
daqueles índios não subsumíveis ao conceito constante do inciso Ili do art. 
4° da Lei nº 6.001/73. Não é este, entretanto, o nosso entendimento. 

Dispõe este dispositivo que: 

"Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a 
defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das 
comunidades indígenas". 

É certo, de outro lado, como já dito, que o art. 7° da Lei nº 
6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe que "Os índios e as 
comunidades indígenas ainda não integradas à comunhão nacional ficam 
sujeito ao regime tutelar estabelecido nesta lei" e, em complementação, os 
parágrafos deste dispositivos, rezam que: 

"§ 1 °. Ao regime tutelar estabelecido nesta Lei aplicam-se 
no que couber, os princípios e normas de tutela de direito 
comum, independendo, todavia, o exercício da tutela da 
especialização de bens imóveis em hipoteca legal, bem como 
da prestação de caução real ou fidejussória. 
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"§ 2°. Incumbe a tutela à União, que a exercerá através 
do competente órgão federal de assistência aos silvícolas". 

Diante destes textos legais, parece-nos correto o entendimento 
de que os mesmos apenas se podem dirigir àqueles índios que não têm, 
para o sistema positivo, reconhecida sua plena capacidade civil ( e, 
conseqüentemente, à luz do art. 8° do Código de Processo Civil), 
capacidade plena de ser parte em juízo. Assim sendo, o 'órgão federal para 
assistência dos silvícolas' -- a partir da vigência da Lei nº 5.371, de 5 de 
dezembro de 1967, a FUNAI (que não é mero órgão da administração 
direta) ---, somente pode atuar para aqueles índios não integrados à 
comunidade, nos termos do art. 4°, incs. 1 e li, da Lei nº 6.001/73. Para os 
demais, não encartáveis no regime tutelar daquela lei, não existe qualquer 
razão que justifique a atuação daquela Fundação. 

Seu agir, de qualquer sorte, verifica-se, apenas e tão somente, 
como integradora da capacidade dos índios que não a têm plenamente 
consolidadas, nos termos da lei civil e do Estatuto do Índio, Lei nº 6.001 /73. 
É neste sentido que a expressão 'órgão federal de assistência' é empregado 
neste § 2° do art. 7° da Lei nº 6.001 /73. 

) 

Confirma este entendimento, a nosso ver, o art. 37 daquela 
mesma lei federal, bem como (senão principalmente), o comando do art. 
232 da Constituição Federal. Em nenhum destes textos, está mencionada a 
necessidade da atuação da FUNAI em prol dos índios ou da comunidade 
jurídica, mormente, como na hipótese ora em exame, quando estes já 
estejam integrados à civilização. 

É o que se passa a expor, com o vagar necessário. 

O art. 37 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, dispõe 
que: "Os grupos tribais ou comunidades indígenas são partes legítimas para 

15 
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a defesa dos seus direitos em juízo, cabendo-lhes, no caso, a assistência 
do Ministério Público Federal". 

De seu turno, é o seguinte o comando do art. 232 da 
Constituição Federal: 

"Os índios, suas comunidades e organizações são partes 
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e 
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do 
processo". 

A amplitude do texto legal, ora alçado a nível constitucional, é 
inequívoco no sentido de que "não só os índios, como também, as 
comunidades indígenas, são partes legítimas para ingressar em juízo, 
defendendo seus direitos e interesses ... ".13 

De outro lado, a exigência em um e em outro destes 
dispositivos da atuação obrigatória do Ministério Público Federal (com a 
Constituição de 1988, plenamente desvinculado de qualquer atribuição 
representativa da União Federal), guarda relação, tão somente, com o 
inequívoco interesse público deduzido em juízo, em perfeita consonância, 
portanto, com o art. 82 do Código de Processo Civil.14- is Assim, o termo 
'assistência' empregado no dispositivo de lei transcrito (Lei nº 6.001/73, art. 
37), diferentemente do que se verifica no art. 7°, § 2°, do mesmo diploma, 

13. José Cretella .Jr., op. cit., p. 4.570. 
14. "Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir: 1 - nas causas em que há interesses de 
incapazes; li - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, 
interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última vontade; Ili - em todas as 
demais causas em que há interesse público, evidenciado pela natureza da lide ou qualidade de 
parte". 
15. Neste sentido é o entendimento de Luciano Mariz Maia: "O Ministério Público intervém 
obrigatoriamente em todos os atos do processo em que se disputem direitos ou interesses 
indígenas, o que pressupõe interesse público relevante" ("Natureza jurídica das comunidades 
indígenas. Direito Público e Direito Privado. Novo Estatuto do Índio. Implicações" in Os Direitos 
Indígenas e a constinúçêo, Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio Fabris Editor, Porto 
Alegre, 1993, p. 276). José Afonso da Silva (Curso de Direito Constitucional Positivo, São Paulo. 
Ed. Malheiros, 8ª ed., 1992, p. 732). fazendo remissão ao art. 129. V, da Constituição Federal, 
refere-se aos direitos e interesses dos índios como sendo " coletivos, indisponíveis, de ordem 
pública, envolvidos, além do mais, com interesses da União ". 
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somente pode guardar relação com a função do Ministério Público na 
qualidade de custos legis. 

Comentando o art. 232 da Constituição, escreve Luciano Mariz 
Maia, Procurador da República na Paraíba, após anotar que "A Constituição 
ampliou a relação dos legitimados a realizar a defesa judicial dos direitos 
dos índios",16 que: 

"Assim, os índios individualmente, ou suas 
comunidades e organizações têm legitimidade para 
ingressar em juízo quanto à defesa de direito individual ou 
coletivo ou interesses difusos, que digam respeito àqueles 
índios, àquelas comunidades ou organizações. Um índio 
pertencente a um grupo ou comunidade indígena distintos 
daqueles cujos direitos 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 indígena: 
sua legitimidade para estar em juízo limita-se à busca de 
atendimento a pretensões que sejam suas, e não de outras 
comunidades" (destaques da transcrtção).'? 

E prossegue, a breve trecho: 

"Por outro lado, as comunidades indígenas, 'sociedades 
comunitárias', são 'sociedades de fato', destituídas de 
personalidade jurídica própria. Entretanto, a Constituição 
lhes assegurou direito de demandar em juízo, por si 
próprias, sem serem necessariamente representadas pela 
FUNAI, pela União ou mesmo pelo Ministério Público 
Federal. Sua representação judicial deve ser feita com 
observância do art. 12, inc. VII, do Código de Processo Civil. .. " 
(destaques da transcrrção).te 

16. "Natureza jurídica das comunidades indígenas. Direito Público e Direito Privado. Novo 
Estatuto do Índio. Implicações" in Os Direitos Indígenas e a Constituição, Núcleo de Direitos 
Indígenas e Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1993, p. 270. O destaque é da transcrição. 
17. Op. cit., p. 272. 
18. Idem, ibidem. Os destaques são da transcrição. 
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Em abono do seu entendimento cita, o precitado autor, julgado 
da Col. 3ª Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 1 ª Região, Mandado 
de Segurança nº 89.01.20.477-0-RR, Relator o Juiz Leite Soares, em que 
"não se questionou nem se impugnou, em nenhum momento, a legitimidade 
ativa da comunidade indígena, no Mandado de Segurança, nem sua 
legitimidade passiva na ação possessóría.w 20 

Tratava-se de mandado de segurança impetrado pela 
Comunidade Indígena Macuxi da Maloca Carapuru li e outros contra ato 
praticado pelo Juízo de Direito da Vara Cível da 1 ª Circunscrição Judiciária 
de Roraima que havia concedido liminar em ação de manutenção de posse 
proposta contra os impetrantes, sem que tivesse ouvido, previamente, a 
União e a FUNAI, como determina o art. 63 da Lei nº 6.001/73.21 A ordem 
foi concedida diante da inequívoca ilegalidade do ato concessivo da liminar 
comprovada que estava, nos autos, a circunstância de se tratarem de terras 
indígenas, devidamente delimitadas pela FUNAI. 

No mesmo sentido, escreveu Raimundo Sergio Barros Leitão, 
quando deixou asseverado que: 

"Ainda outra questão que, vez por outra, vem à tona 
quando da apresentação de ações declaratórias para 
reconhecimento de terras indígenas por parte dos índios, 
refere-se à sua capacidade para postular em juízo. Fruto, 
provavelmente, do desconhecimento do texto 
constitucional, em especial, do disposto em seu art. 232, 
alguns magistrados insistem em exigir que os índios, suas 
comunidades ou organizaçóes comprovem a sua 
personalidade jurídica e capacidade para estar em juízo. 

19. Op. cit., p, 273. 
20. O acórdão integral deste julgado encontra-se publicado na JSTJ e TRF-Lex vol. 11, pp. 
256/259 
21 . "Art. 63. Nenhuma medida judicial será concedida liminarmente em causas que envolvam 
interesse de silvícolas ou do patrimônio indígena, sem prévia audiência da União e do órgão de .: 
proteção ao índio". ~ 
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( ... ) 

"A capacidade processual dos índios, suas 
comunidades e organizações está, pois, definida na própria 
Constituição, não havendo razões para a criação de 
obstáculos a que esses proponham ações declaratórias, assim 
como quaisquer outras ações judiciais para a defesa de seus 
direitos e interesses" (destaques da transcrtçâo).x 

Como bem diz Ana Valéria Nascimento Araújo Leitão, "À luz da 
Constituição em vigor, portanto, os povos indígenas deixaram de ser 
considerados culturas em extinção, fadadas à incorporação na assim 
denominada comunhão nacional, nos moldes do que sempre fora o espírito 
a reger a legislação brasileira desde o início do processo de colonização 
em nosso país. Toda a legislação anterior continha referências expressas à 
integração ou assimilação inevitável e, por outro lado, desejável dos índios 
pela sociedade brasileira. A nova mentalidade assegura espaço para uma 
interação entre esses povos e a sociedade envolvente em condições de 
igualdade, pois que se funda na garantia do direito à diferença. A proteção à 
diversidade cultural dos povos indígenas, cujos valores passaram a ser 
objeto da tutela constitucional, pode agora ser demandada judicialmente, 
utilizando-se, até mesmo --- e por que não? --- de uma ação popular". 23 

Se assim é, mais que evidente a necessidade de se pretender 
emprestar ao precitado art. 232 da Constituição Federal sua mais larga 
abrangência e reconhecer, assim, a possibilidade de cada índio ou cada 
comunidade indígena poder tutelar, per se, seus próprios direitos. 

Portanto, sem sombra de dúvida que, para aqueles grupos de 
índios subsumíveis ao conceito do inciso Ili do art. 4° da Lei nº 6.001/73, 

22. "Natureza jurídica do ato administrativo de reconhecimento de terra indígena - A declaração 
em juízo" in Os Direitos Indígenas e a Constituição, Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio 
Fabris Editor, Porto Alegre, 1993, pp. 71172. 
23. "Direitos culturais dos povos indígenas - Aspectos do seu reconhecimento" in Os Direitos 
Indígenas e a Constituição, Núcleo de Direitos Indígenas e Sergio Antonio Fabris Editor, Porto 
Alegre, 1993, p. 228. ~ 

19 
I 
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vale dizer, para aqueles índios já integrados à civilização, descabido, por 
completo, o regime tutelar atribuído para a FUNAI e, conseqüentemente, de 
sua atuação em juízo para fins de complementação de capacidade, nos 
moldes do art. 8° do Código de Processo Civil. Em verdade, nada há para 
ser completado ou integrado. 

A atuação desta Fundação somente será necessária nos 
termos do mesmo dispositivo processual, naqueles casos em que houver 
necessidade de integração da capacidade do índio, quer porque é 
absolutamente incapaz, nos termos do art. 4°, inc. 1, da Lei nº 6.001/73, quer 
porque é relativamente incapaz, como determina o inciso 11 da mesma 
reqra.> Nesta hipótese --- e somente nesta hipótese --- é que se pode falar 
na formação de uma 'parte composta' em juízo: o índio, sempre, como parte 
legítima para a causa; a FUNAI, como meio de integração de sua atuação 
válida em juízo. 

Esta, portanto, a melhor interpretação que harmoniza o sistema 
de incapacidade relativa dos índios, preconizado nos arts. 7° e 35 do 
Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73): seu destinatário, como não poderia 
deixar de ser, somente pode ser aquele índio encartável no conceitos dos 
incisos I e li do art. 4° da mesma lei, vale dizer, os índios não integrados à 
civilização. 

11.4) Não se trata de hipótese de substituição processual 

Não se pode, ademais, tratar indistintamente uma tal situação, 
patentemente descrita em normas integrantes do sistema jurídico positivo 
brasileiro (integração de capacidade para atuação em juízo), com outra que 
lhe é diversa, qual seja, a relacionada com a denominada legitimidade 
extraordinária. No caso, admitir que os textos legais já colocados em 

24. Daí, a nosso ver, o absoluto acerto das considerações tecidas por Luciano Mariz Maia no 
sentido de que a FUNAI não deve, NECESSARIAMENTE, agir em nome dos índios ou das 
comunidades indígenas. 
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destaque impliquem em hipóteses de legitimação extraordinária (ou de 
substituição processual) seria tornar letra morta toda a sistemática legal de 
incapacidade do indígena e seu respectivo regime tutelar, em juízo ou fora 
dele. 

Ainda que um e outro instituto processual guardem, inequívocos 
traços comuns, deve-se deixar clara a distinção entre as duas figuras, cada 
qual tendo uma finalidade específica a ser cumprida. 

Com efeito, na integração de capacidade, " ... tanto o incapaz, 
quanto o relativamente incapaz é representado ou assistido para ter essa 
incapacidade suprida ou integrada. A parte são ambos, incapaz e 
representante, por exemplo, eis que enquanto um atua no processo e é, por 
essa razão alcançado pela preclusão e pela coisa julgada formal, o outro o 
é pela decisão da lide que lhe diz respeito, pela coisa julgada material". 
Ainda, " ... em ambas as hipóteses, a lei é que enseja que o estranho à lide 
atue", sendo certo, ademais, que "ambos os institutos se encontram e são 
tratados no campo dos pressupostos processuais de validade do 
processo". 25 

No entanto, são estes os pontos de consonância entre os dois 
institutos. No mais, são totalmente diversos e, conseqüentemente, não 
podem ser alvo de utilização indistinta. 

Já tivemos oportunidade de salientar ser a finalidade de cada 
um destes institutos diversa, demonstrando qual o objetivo do art. 8° do 
Código de Processo Civil em contraposição do art. 6° do mesmo Estatuto: 

"Através do instituto da integração de capacidade, 
procura o direito complementar algo que a natureza não deu ou 
ainda não deu. 

25. Thereza Alvim, O Direito Processual de Estar em Juízo, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 
1996, p. 98. ~ 

~1 
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"Se todos são capazes de direitos e obrigações, mas, 
nem todos de exercê-los, sendo esse exercício muitas vezes 
condição, até mesmo, da manutenção dos direitos e sempre do 
cumprimento das obrigações, o Direito deve criar formas de 
suprimento dessa incapacidade em face dos direitos 
constitucionais do homem. 

"Já a finalidade de haver nosso direito positivo 
encampado o instituto da legitimação extraordinária é 
multifacetária. Aliás, a legitimação extraordinária, na medida 
em que não seja exclusiva, porque aqui se retira de alguém o 
direito à apreciação do Poder Judiciário, ferindo a Constituição 
Federal, soluciona problemas que deixaram até de ser 
problemas, por sua insolubilidade" .26 

Destarte, ainda que próximos e com alguns pontos de 
semelhança, são absolutamente inconfundíveis os dois institutos. No caso 
que nos foi enviado para exame, indiscutivelmente, a hipótese é de 
integração da capacidade, nos termos do art. 8° do Código de Processo 
Civil, não de legitimação extraordinária. A atuação da FUNAI, assim, só se 
verifica para integrar a capacidade daquele índio, ou daquela comunidade 
de índios, que não a tem, de acordo com o sistema de direito positivo. 

O único caso de legitimação extraordinária que vislumbramos à 
luz do art. 232 da Constituição Federal, é o da possibilidade de atuação de 
um índio afetando, com seu agir em juízo, o restante do grupo ou de uma 
comunidade indígena ou sua associação agindo em nome de todos os 
índios. A FUNAI não atua em nome do grupo; só integra a capacidade 
desse mesmo grupo representando-o ou assistindo-o. 

O índio pode ir a juízo, mas se incapaz (absoluta ou 
relativamente, na forma já colocada em destaque), para fins de integração 
de sua capacidade (e somente para esta finalidade) é que será necessária 
a atuação da FUNAI. Mesmo neste caso, portanto, esta Fundação somente 

26. Op. cit., pp. 98/99. 
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age para fins de complementação da capacidade do índio sujeito ao regime 
tutelar previsto no Estatuto respectivo e que, por força do dispositivo 
constitucional, pode agir em juízo pelos demais integrantes do grupo. 

Ili) CONCLUSÕES 1) (( 

De tudo quanto foi dito, parece-nos correta afirmação de que a 
FUNAI somente pode agir em juízo, como representante ou como assistente 
(CPC, art. 8°) naqueles casos em que os índios e comunidades indígenas 
não se amoldem no conceito de 'integrados' do inciso Ili do art. 4° da Lei nº 
6.001/73. Agindo em juízo na qualidade de integrador da capacidade 
mitigada daqueles indivíduos, podem estes, a qualquer instante da relação 
processual --- cessadas as causas da incidência do regime tutelar atribuído, 
pela Lei nº 6.001/73, para a FUNAI (v. art. 4°, par. único, do Código Civil, 
com a redação dada pela Lei nº 4.121/62) -, passar a deter não só a 
/egitimatio ad causam, mas, também a /egitimatio ad processum, passando 
a agir, portanto, nos termos plenos do art. 7° do Código de Processo Civil, 
dispensada a integração da capacidade que havia no início do processo. 

Nessas condições, tendo em vista o disposto no art. 35 do 
Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73), compete, respectivamente, à FUNAI 
representar ou assistir os índios e as comunidades indígenas não 
integrados à civilização ou em vias de integração (Lei nº 6.001/73, art. 4°, 1 

e li). 

Da leitura que fizemos deste dispositivo integrando-o ao 
sistema jurídico de direito positivo --- mormente à luz da Constituição 
Federal de 5 de outubro de 1988 ---, parece-nos que sua redação não 
autoriza o entendimento de se tratar de hipótese de legitimação 
extraordinária por parte daquela Fundação. Dito de outro modo: não nos 
parece correto o entendimento de que a FUNAI possa agir, em juízo, pelos 
índios, em seu próprio nome, como excepciona o art. 6° do Código de 

23 



ARRUDA ALVIM & THEREZA ALVIM 
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURll>ICA SIC 

ARRUDA ALVIM 
ANDREIA LOPES DE O. FERREIRA 
ANGÉLICA ARRUDA ALVIM 
ARMANDO VERRI JÚNIOR 
BERENICE S. NOGUEIRA MAGRI 
CASSIO SCARPINELLA BUENO 
EDUARDO ARRUDA ALVIM 
FERNANDO A. RODRIGUES 

FERNANDO C. QUEIROZ NEVES 
FLÁVIO CHEIM JORGE 
JOSÉ GERALDO J. MUNHOZ 
JOSÉ THEOPHILO FLEURY 
LUCIANA HENRIQUES ISMAEL 
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER 
THEREZA ALVIM 

Processo Civil. Antes, e diversamente, sua atuação somente se dá a título 
de integradora da capacidade mitigada reconhecida ao índio ainda não 
integrado à civilização ou isolado, nos termos do art. 8° do Estatuto 
Processual. Quem está em juízo é o índio. A validade da prática de seus 
atos é que depende da atuação da FUNAI. 

Inexiste, doutra parte, dispositivo legal que autorize a atuação 
da FUNAI, a qualquer título, em prol ou em nome daqueles índios já 
integrados à civilização. Inexistindo quaisquer razões para submeter estes 
índios ao regime tutelar constante da Lei nº 6.001/73, ipso facto, está 
descartada a atuação da FUNAI, a qualquer título. Não se fazem presentes 
na espécie, com efeito, nenhum dos valores prestigiados pelo ordenamento 
para justificar a presença daquela Fundação (v. Lei nº 5.371 /67, art. 1 º). 

Feitas estas considerações, e em atenção aos quesitos que nos 
foram formulados, podemos concluir que: 

(a) A União Federal não tem legitimidade, per se, para 
ingressar com ações judiciais que versem questões indígenas, sendo certo, 
entretanto, que pode ela intervir, consoante a hipótese, na relação 
processual, na qualidade de assistente, como já admitiu o Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região.21 

Em se tratando, como no caso do acórdão anotado, de ações 
possessórias, considerando, ademais, o regime a que a Constituição 
submete as terras indígenas, parecem, efetivamente, presentes os 

27. V.g., "Processo civil. Ação possessória. Terras indígenas. Assistência litisconsorcial da União 
a FUNAI. 1. Nas ações possessórias promovidas pela FUNAI em defesa das terras indígenas 
contra qualquer pessoa pública ou privada, por turbação ou esbulho, efetivos ou iminentes, cabe a 
intervenção da União como assistentes litisconsorcial. 2. O ato interventivo vale e é eficaz, se, 
feito de modo diverso do previsto no art. 51 do CPC, atingir sua finalidade, pois, não há nulidade 
cominada por se trilhar outro caminho na prática do ato de intervenção. 3. Agravo improvido" 
(TRF 1ª Região, 4ª Turma, Juiz Gomes da Silva, Agravo de Instrumento nº 102872/91-AM, DJ 
6.5.91, p. 9.484). f 
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pressupostos do art. 54 do Código de Processo Civil, a justificar o ingresso 
da União, na qualidade de assistente litisconsorcial. 

No entanto, tendo a União Federal criado, como fundação, a 
FUNAI com o objetivo de curar os interesses das populações indígenas em 
seu nome, excluiu, com isto, sua competência para fazer as vezes daquela 
pessoa jurídica. Esta a razão de, no caput, do art. 1° da Lei nº 5.371/67, ter 
sido empregue o termo 'personalidade jurídica'. Por ter personalidade 
jurídica própria, independentemente da União --- a FUNAI tem direitos e 
deveres próprios ---, os misteres a ela atribuídos por sua lei de criação 
deixaram, por definição, de ser encargos da União. Entendimento diverso 
seria, mesmo, a negativa da opção da União Federal de descentralizar tal 
mister. 

Neste sentido, ademais, é inequívoco o comando do art. 35 e 
do art. 7°, § 2°, ambos do Estatuto do Índio. Estes dispositivos referem-se, 
unicamente, ao 'órgão federal de assistência ao índio' como competente 
para a defesa judicial ou extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das 
comunidades indígenas. Não faz qualquer alusão à possibilidade da União 
agir em juízo para tal finalidade. Interpretadas estas normas 
sistematicamente resta afastada, por completo, a possibilidade de atuação 
da União. 

Embora o art. 36 do mesmo diploma legal, diga competir à 
União administrativamente tomar as medidas adequadas à proteção da 
posse dos silvícolas sobre as terras que habitem, é certo que este mesmo 
dispositivo reza competir à União, por intermédio do Ministério Público 
Federal, atuar judicialmente para tal finalidade, o que está em plena 
consonância com o art. 129, inc. V, da Constituição de 1988, com a 
observação de que o Ministério Público, com o advento da mesma 
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Constituição, deixou de ser, como já dito, órgão representativo de quaisquer 
entidades públicas em juízo (CF/88, art. 129, inc. IX).2s- 29 

O uso do termo 'populações indígenas' neste dispositivo, a 
exemplo do que se lê no inciso XIV do art. 22 da Constituição Federal, bem 
como a expressão 'grupos indígenas' empregada pelo constituinte mais 
recente no art. 231, § 5°, devem ser, todas, tidas como expressões 
sinônimas de 'comunidades indígenas' para fins de aplicação dos preceitos 
constitucionais e legais de proteção e defesa dos direitos dos índios.38 

(b) Os índios ou suas comunidades terão, sempre, legitimidade 
(ad causam) para propor ações de despejo para reaverem seus terrenos. 

Como diz Luciano Mariz Maia, "O reconhecimento do direito à 
organização social indígena implica, necessariamente, no reconhecimento 
da existência de um poder social do grupo, cujo exercício implica no direito 
de determinar a ação do grupo nas relações entre os membros, e com 
outras coletividades, nestas incluídas as entidades governamentais ou 
mesmo não-governamentais. O fato de serem sociedades comunitárias, de 
estruturas simples, não se traduz na ausência de governo ... " .31 

E, mais adiante, em conclusão a seu pensamento: 

"Tem a organização indígena legitimidade processual 
para ingressar em juízo em defesa de direitos e interesses 

28. "Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público. ( ... ) V - defender judicialmente os 
direitos e os interesses das populações indígenas ( ... ) IX - exercer outras funções que lhe forem 
conferidas, desde que compatíveis com suas finalidades, sendo-lhe vedada a representação 
judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas". 
29. A hipótese de atuação do Ministério Público em prol dos 'direitos e os interesses das 
populações indígenas' nos afigura, efetivamente, hipótese de legitimação extraordinária, nos 
termos do art. 6° do Código de Processo Civil, situação jurídica bastante diferenciada daquela 
reservada, pelo sistema jurídico à FUNAI, que tem fins meramente tutelares da população 
indígena, isolada ou em vias de integração na civilização. 
38. Luciano Mariz Maia, op. cit., p. 258. 
31 . Op. cit., p. 266. 
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dos índios e das comunidades que estiverem presentes na 
associação -·· diretamente, por intermédio de sua 
representação legítima, ou por intermédio de qualquer 
membro da comunidade" (destaques da transcrição).32 

No entanto, como ventilado nas linhas precedentes, há 
necessidade de serem distinguidos aqueles índios que estão integrados na 
comunidade daqueles sujeitos ao regime tutelar junto à FUNAI. Presente 
que esteja o regime tutelar, é a FUNAI, nos moldes do art. 8° do Código de 
Processo Civil, quem propõe a ação (v. letra [e], infra). Sua atuação, como 
já dito, verifica-se, tão somente, para fins de integração da capacidade do 
índio que não a tem ou não a tem completa. 

Sua participação naqueles casos em que os índios ou as 
comunidades indígenas estão, nos termos do inciso Ili do art. 4° da Lei nº 
6.001/73, integrados à civilização, não se justifica a qualquer título, não 
tendo, por isto mesmo, possibilidade de acionar a jurisdição em nome 
próprio ou como legitimada extraordmarlarnente.> 

Destarte, ainda que não expresso a respeito, parece-nos que a 
melhor leitura que se faça do art. 232 da Constituição Federal conduz ao 
entendimento de que, somente havendo situação jurídica de incapacidade 
(absoluta ou relativa) do índio, mister que a mesma seja integrada em cada 
caso pela FUNAI. 

Com efeito, não se poderia pensar que o silêncio do referido 
dispositivo constitucional tivesse o condão de alterar todo o sistema de 
exercício da capacidade civil previsto no ordenamento jurídico. As formas, 
os limites e as finalidades em que se verificam esta integração são, 

32. Op. cit., p. 292. 
33. Diz Luciano Mariz Maia (op. cit., p. 274) que, "convém interpretar o art. 12, inc. VII, do CPC, 
em conjunto com o art. 231 da Constituição, que determina o respeito à organização social, daí 
resultando o entendimento de que as comunidades indígenas devam ser representadas em juízo, 
ativa ou passivamente, pelos 'tuxauas', 'xaporis', 'xarnãs', 'caciques' ou líderes que, de acordo 
com sua organização tribal, detiverem o poder de representação do grupo". ~ 
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indiscutivelmente, matéria de direito infraconstitucional e estão reguladas, 
como se buscou colocar em evidência, no corpo do Código Civil, do 
Estatuto do Índio e no Código de Processo Civil, que encampa, em seu art. 
8°, o regime de direito material para integração da capacidade. 

A intenção do constituinte mais recente, assim -- ao contrário 
do que se verificava nas Cartas anteriores ---, foi a de destacar, 
inequivocamente, o índio como pessoa de direito, sujeito de direitos e 
deveres, submetendo-o, nos termos da lei, a um regime tutelar específico 
para integração de sua capacidade para pleno exercício dos atos da vida 
civil. Aqueles índios que, nos termos da mesma legislação, não são 
considerados incapazes (Lei nº 6.001/73, art. 4°, inc. Ili), descartam, assim, 
qualquer mecanismo para tal finalidade. 

(e) Ainda que a FUNAI não tenha domínio ou usufruto das 
terras em discussão, é certo que, sendo a hipótese de índios ou 
comunidades não integradas à civilização, é esta fundação que tem 
legitimidade (processual) para agir em nome dos índios, integrando sua 
capacidade processual, nos precisos termos do art. 8° do Código de 
Processo Civil. O Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73, arts. 7°, inc. li, e 35), 
como já observado, indica a FUNAI como o ente integrador da capacidade 
dos índios. 

Somente na hipótese de haver colidência de interesses entre os 
índios incapazes (absoluta ou relativamente), ou comunidades formadas por 
índios nessa situação jurídica e a FUNAI (na qualidade, respectivamente, 
de representante ou de assistente dos mesmos) é que se poderá imaginar 
que estes índios (ou suas comunidades) podem atuar em juízo 
independentemente da presença da FUNAI. 

No entanto, aqui também, não se trata de qualquer exceção ao 
regime de direito positivo infraconstitucional. Antes, nos precisos termos do 
art. 9° do Código de Processo Civil, de hipótese típica de nomeação de 
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curador especial, função essa a ser desempenhada pela Defensoria Pública 
da União, nos termos do art. 4°, inc. VI, da Lei Complementar nº 80/94, que 
deverá atuar em prol da integração da capacidade daquele incapaz, isto é, 
de "fazer as vezes do representante legal (CPC, art. 9°, 1, 1ª frase)".34 

(d) Inexiste, como se pode verificar da leitura das respostas aos 
itens (a) a (e) qualquer hierarquia entre a legitimação das pessoas 
apontadas. Trata-se, antes, de situações de fato diversas (diferentes 
situação legitimantes) a reclamar, cada qual, determinada pessoa para agir 
in concreto, seja a qual título for. 

) 

34. V. Arruda Alvim, Manual de Direito Processual Civil, vot. 2, cit., p. 36. O mesmo autor deixa 
claro (op. e loc, cit.) que o termo 'representante' utilizado pelo legislador é empregado como 
gênero "... abrangendo tanto a figura do assistente do relativamente incapaz, quanto a do 
representante do absolutamente incapaz e a do próprio curador ou tutor (v. art. 84 do CC)". 
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