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Em 12 de dezembro de 2008, o Ilustríssimo Delegado de Polícia, 

Doutor Claudio Fernando da Cunha Telles, Mui Digno Diretor do Instituto de 

Identificação do Paraná, fez editar a Ordem de Serviço nº. 016/08 que, no intuito de 

regulamentar o procedimento de identificação de pessoas relativa ou absolutamente 

incapazes, previu no artigo 3º, verbis: 

“ Art. 3º. É indispensável a presença do 

responsável legal para o início do processo de 

identificação civil.” 

A previsão tem sido interpretada para fazer com que o 

procedimento de identificação civil dos indígenas, mesmo os integrados à vida social, 

somente possa ser efetivado na presença de representante legal da FUNAI, pois o 

indígena tem sido tratado como relativamente incapaz e, nessa condição, depende do 

suprimento de sua capacidade mediante assistência. 

A interpretação, com efeito, está equivocada, pois já de início 

confunde o instituto da tutela, tratado pelo Código Civil a partir do artigo 1728, quando 

o termo tutela, em verdade, tal como empregado em toda a legislação indigenista, não 

refere este instituto, mas menciona a proteção que a FUNAI, por atribuição 

institucional, deve oferecer ao indígena, no sentido de preservá-lo das agressões que o 

mundo construído pelo homem branco pode proporcionar. 

  Os índios, suas comunidades e organizações possuem 

legitimidade para estar em juízo, isto é, para estar no processo como parte, como 

qualquer pessoa física, pessoa jurídica, ou ente despersonalizado com personalidade 

meramente judiciária. E nessa condição exercem uma legitimação ordinária para a 

causa que envolva seus direitos e interesses. 

   Entretanto, os índios, suas comunidades e organizações, 

consoante se dessume da atual sistemática constitucional (art. 232 da CF), possuem 



capacidade processual, que consiste na aptidão para praticar atos processuais (em geral 

por intermédio de profissional regularmente inscrito no quadro de advogados da OAB, 

ou seja, com capacidade postulatória) e constitui pressuposto de validade do processo na 

forma do art. 267, IV, do CPC. Ora, se a capacidade processual é “manifestação da 

capacidade de exercício no plano do direito processual” (Nelson Nery Júnior e Rosa 

Maria Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação processual civil 

extravagante em vigor, 4. ed., São Paulo, RT, 1999, p. 396) (grifo nosso), então a 

capacidade processual pressupõe a capacidade plena de exercício ou de fato para a 

prática dos atos da vida civil, o que implica concluir que inexiste, no ordenamento 

jurídico atual, a propalada tutela dos silvícolas pela Fundação Nacional do Índio. 

“Têm capacidade processual os que 

possuem capacidade plena de exercício.” 

(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 

Nery, Código de processo civil comentado 

e legislação processual civil extravagante 

em vigor, 4. ed., São Paulo, RT, 1999, p. 

396) (negrito nosso) 

   Ainda que se entenda que a Constituição Federal de 1988 não 

revogou a tutela dos indígenas pela Fundação Nacional do Índio, é de notar-se que o 

regime tutelar não se aplicaria a todos os silvícolas, mas tão-somente aos índios e às 

comunidades indígenas não integrados à comunhão nacional, o que não é o caso dos 

autos. A pêlo, atente-se para o que dispõem os arts. 7.º, caput, e 8.º da Lei n.º 6.001, de 

19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio): 

 “Art. 7.º Os índios e as comunidades 

indígenas ainda não integrados à 

comunhão nacional ficam sujeitos ao 

regime tutelar estabelecido nesta Lei.” 

(grifo nosso) 

 “Art. 8.º São nulos os atos 

praticados entre índio não integrado e 

qualquer pessoa estranha à comunidade 

indígena quando não tenha havido 

assistência do órgão tutelar competente. 



 Parágrafo único. Não se aplica a 

regra deste artigo no caso em que o índio 

revele consciência e conhecimento do ato 

praticado, desde que não lhe seja 

prejudicial, e da extensão dos seus efeitos.” 

(grifo nosso) 

A contrario senso, tivesse a FUNAI competência para exercer a 

tutela civil do indígena, também lhe seria reconhecido o poder de restringir sua conduta, 

policiando todas as suas atitudes. Seria dado à FUNAI exercitar poder de polícia em 

relação ao índio. Frise-se que também esta prerrogativa não lhe é reconhecida. 

É palmar que não existem condições de todos os silvícolas 

serem acompanhados ou vigiados individualmente pelos servidores públicos da 

Fundação Nacional do Índio, que é uma entidade de direito público sucateada, com 

pouquíssimos recursos humanos. Ademais, a Funai não tem autoridade sobre os índios, 

conforme se infere do art. 2.º da Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do 

Índio), e do art. 1.º da Lei Federal n.º 5.371, de 05 de dezembro de 1967 (que autoriza a 

instituição da Fundação Nacional do Índio). Nesses dispositivos estão arroladas as 

atribuições da entidade da Administração federal indireta: 

 “Art. 2.º Cumpre à União, aos 

Estados e aos Municípios, bem como aos 

órgãos das respectivas administrações 

indiretas, nos limites de sua competência, 

para a proteção das comunidades 

indígenas e a preservação dos seus 

direitos: 

 I – estender aos índios os benefícios 

da legislação comum, sempre que possível 

a sua aplicação; 

 II – prestar assistência aos índios e 

às comunidades indígenas ainda não 

integrados à comunhão nacional; 

 III – respeitar, ao proporcionar aos 

índios meios para seu desenvolvimento, as 

peculiaridades inerentes à sua condição; 



 IV – assegurar aos índios a 

possibilidade de livre escolha dos seus 

meios de vida e subsistência; 

 V – garantir aos índios a 

permanência voluntária no seu habitat, 

proporcionando-lhes ali recursos para seu 

desenvolvimento e progresso; 

 VI – respeitar, no processo de 

integração do índio à comunhão nacional, a 

coesão das comunidades indígenas, os seus 

valores culturais, tradições, usos e 

costumes; 

 VII – executar, sempre que possível 

mediante a colaboração dos índios, os 

programas e projetos tendentes a 

beneficiar as comunidades indígenas; 

 VIII – utilizar a cooperação, o 

espírito de iniciativa e as qualidades 

pessoais do índio, tendo em vista a 

melhoria de suas condições de vida e a sua 

integração no processo de desenvolvimento; 

 IX – garantir aos índios e 

comunidades indígenas, nos termos da 

Constituição, a posse permanente das terras 

que habitam, reconhecendo-lhes o direito ao 

usufruto exclusivo das riquezas naturais e 

de todas as utilidades naquelas terras 

existentes; e 

 X – garantir aos índios o pleno 

exercício dos direitos civis e políticos que 

em face da legislação lhes couberem.” (Lei 

n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973) 

(grifo nosso) 



 “Art. 1.º Fica o Governo Federal 

autorizado a instituir uma fundação, com 

patrimônio próprio e personalidade jurídica 

de direito privado, nos termos da lei civil 

denominada ‘Fundação Nacional do Índio’, 

com as seguintes finalidades: 

 I – estabelecer as diretrizes e 

garantir o cumprimento da política 

indigenista, baseada nos princípios a seguir 

enumerados: 

 a) respeito à pessoa do índio e às 

instituições e comunidades tribais; 

 b) garantia à posse permanente das 

terras que habitam e ao usufruto exclusivo 

dos recursos naturais e de todas as 

utilidades nelas existentes; 

 c) preservação do equilíbrio 

biológico e cultural do índio, no seu 

contacto com a sociedade nacional; 

 d) resguardo à aculturação 

espontânea do índio, de forma que sua 

evolução sócio-econômica se processe a 

salvo de mudanças bruscas; 

 II – gerir o Patrimônio Indígena, no 

sentido de sua conservação, ampliação e 

valorização; 

 III – promover levantamentos, 

análises, estudos e pesquisas científicas 

sobre o índio e os grupos sociais indígenas; 

 IV – Revogado. 

 V – promover a educação de base 

apropriada do índio visando à sua 

progressiva integração na sociedade 

nacional; 



 VI – despertar, pelos instrumentos 

de divulgação, o interesse coletivo para a 

causa indigenista; 

 VII – exercitar o poder de polícia 

nas áreas reservadas e nas matérias 

atinentes à proteção do índio.” (Lei Federal 

n.º 5.371, de 05 de dezembro de 1967) 

(grifo nosso) 

   Atente-se para os verbos dos incisos do art. 2.º da Lei n.º 6.001, 

de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do Índio): “prestar assistência”, “respeitar”, 

“assegurar”, “garantir” etc. No mesmo sentido os substantivos do art. 1.º, I, da Lei 

Federal n.º 5.371, de 05 de dezembro de 1967: “preservação”, “resguardo” etc. Tais 

expressões são indicativas de que a Funai cumpriu a contento seus deveres 

institucionais. A Funai não tem autoridade sobre os índios, não pode controlá-los, a 

não ser através da persuasão, do convencimento, o que é facultado a qualquer cidadão 

brasileiro. Consoante se vê do elenco de atribuições da fundação, que atualmente é de 

direito público, ela tem dois objetivos primordiais, nos quais desembocam todos os 

outros: prestar assistência material aos silvícolas e protegê-los das incursões perniciosas 

dos brancos. Veja-se bem: proteger os índios contra os brancos, e não os brancos 

contra os índios. Inexiste norma, quer legislativa quer administrativa, que imponha à 

Fundação Nacional do Índio um dever de vigilância total sobre os silvícolas, e nem 

isso seria realizável no plano dos fatos. Assim, é irrazoável atribuir-se à Funai uma 

presunção juris tantum de culpa in vigilando relativamente aos atos praticados pelos 

indígenas, a termo que somente recorrendo-se à lógica arguta do absurdo se pode 

aventar uma responsabilidade complexa em casos quejandos. 

   A invocação do poder de polícia previsto no art. 1.º, VII, da Lei 

Federal n.º 5.371, de 05 de dezembro de 1967, deve ser analisada de acordo com os 

outros incisos do mesmo dispositivo, e ainda em conformidade com o caput do art. 2.º 

do Estatuto do Índio, segundo o qual toda a atividade estatal deve ser orientada “para 

a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos”. Mais uma 

vez, nota-se que a Funai não tem incumbência legal ou regulamentar de defender os 

direitos dos brancos porventura atingidos por comportamentos danosos de silvícolas. 

A razão de existir da fundação é, ao contrário, defender os direitos dos índios, 

evitando ou reprimindo as condutas nocivas dos brancos, consoante se entrevê nos 



artigos seguintes, todos da Lei n.º 6.001, de 19 de dezembro de 1973 (Estatuto do 

Índio): 

 “Art. 34. O órgão federal de 

assistência ao índio poderá solicitar a 

colaboração das Forças Armadas e 

Auxiliares e da Polícia Federal, para 

assegurar a proteção das terras ocupadas 

pelos índios e pelas comunidades indígenas. 

 Art. 35. Cabe ao órgão federal de 

assistência ao índio a defesa judicial ou 

extrajudicial dos direitos dos silvícolas e 

das comunidades indígenas. 

 Art. 36. Sem prejuízo do disposto no 

artigo anterior, compete à União adotar as 

medidas judiciais adequadas à proteção da 

posse dos silvícolas sobre as terras que 

habitam.” (grifo nosso) 

 Por outro lado, mesmo que a Funai tivesse de exercitar poder de 

polícia em detrimento dos silvícolas, somente estaria autorizada a fazê-lo valendo-se 

dos tradicionais métodos diplomáticos da persuasão e do convencimento, referidos 

pelo Estatuto do Índio como “meios suasórios” (arts. 24, § 2.º, e 28, § 2.º, da Lei n.º 

6.001, de 19 de dezembro de 1973): 

 “§ 2.º É garantido ao índio o 

exclusivo exercício da caça e pesca nas 

áreas por ele ocupadas, devendo ser 

executadas por forma suasória as 

medidas de polícia que em relação a ele 

eventualmente tiverem de ser aplicadas.” 

(art. 24) (grifo nosso) 

“§ 2.º As medidas de polícia, 

necessárias à ordem interna e à preservação 

das riquezas existentes na área do parque, 

deverão ser tomadas por meios suasórios 



e de acordo com o interesse dos índios que 

nela habitam.” (art. 28) (grifo nosso) 

   Nessa medida, encontra-se autorizada a conclusão de que 

incumbe à FUNAI, pelos meios e procedimentos que lhe são outorgados, a tutela do 

interesse indígena, chegando ao ponto de adotar as medidas judiciais cabíveis para 

tanto. Já não lhe é dado comprometer o erário público mediante o pagamento de 

indenizações de danos causados por atos supostamente imputáveis aos próprios 

indígenas, como já decidiu o TRF da 1ª Região:  

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. 

CONFLITO ENTRE ÍNDIOS E FAZENDEIROS. INVASÃO 

DE PROPRIEDADES POR INDÍGENAS. OCORRENCIA DE 

SUBTRAÇÃO E DANIFICAÇÃO DE BENS DE VÁRIOS 

PROPRIETÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO 

SOFRIDO PELOS AUTORES. REPARAÇÃO INDEVIDA. 

1. Não é devida indenização aos autores pelos alegados 

prejuízos se o conjunto probatório que produziram não traz 

evidência capaz de identificar, dentre os danos gerais 

causados pelos índios na região, quais atingiram, 

especificamente, a sua esfera particular. 

2. Faltante o primeiro elemento para caracterização de 

responsabilidade civil, o dano, não há que se perquirir 

acerca no nexo de causalidade ou da culpa. 

3.  Tendo as rés reconhecido a morte de 34 (trinta e quatro) cabeças 

de gado                      de propriedade dos autores, estas devem 

ser indenizadas, sendo desnecessária, quanto a este gado, a 

produção de prova. 

4.   Apelação dos autores improvida. 

5.   Apelação da Fundação Nacional do Índio improvida. 

6.   Remessa oficial prejudicada.1 

 

                                                
1Origem: TRF – PRIMEIRA REGIÃO  Classe AC  -  APELAÇÃO CIVEL  -  
200201000290255 Processo: 200201000290255 UF: MA Órgão Julgador: 
QUINTA TURMA Data da decisão:22/11/2004 Documento TRF100204698 
  



PROCESSUAL CIVIL. TERRA INDÍGENA. POSSE. 

INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. 

1. Tratando-se de terras indígenas. A comprovação da 

ocupação tradicional pelos índios deve ser feita por perícia 

histórico-antropológica. 

2. Não realizada. Por culpa dos autores, não cabe a indenização 

do valor do imóvel. Sendo, porém, devidos os valores das 

benfeitorias úteis e necessárias, existindo a posse de boa fé, 

que não foi elidida. 

3.   Apelação e remessa oficial improvidas.2 

 

A atribuição tutelar é diametralmente distinta da 

responsabilização patrimonial, conforme esclareceu, com exemplar clareza, sentença 

proferida pelo MM. Juízo Federal da 1ª Vara de Passo Fundo (autos 

2004.71.04.009430-1), verbis: “Não pode a Administração Pública ser 

responsabilizada por ilícitos praticados pelas comunidades indígenas e seus 

membros, especialmente no caso em questão, em que se está diante de comunidade 

indígena notoriamente aculturada e integrada ao convívio nacional.” 

   Com suporte em todas essas considerações, pode-se concluir que 

o indígena integrado à sociedade branca é absolutamente capaz e, por tal razão, não 

depende da assistência da FUNAI para a prática de nenhum ato da vida civil, tampouco 

o de pleitear a realização de sua identificação civil, sob pena inclusive de sofrer 

discriminação racial pela imposição de uma capitis deminutio que a lei tratou de afastar. 

 

É o que me parece, sub censura. 

 

Curitiba, 08 de dezembro de 2009. 

 

Fernando Gustavo Knoerr 
Procurador Federal 

                                                
2Origem: TRF – PRIMEIRA REGIÃO Classe AC – APELAÇÃO CIVEL – 
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TURMA SUPLEMENTAR  Data da Decisão: 9/4/2002  Documento: 
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