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EMENTA:

I- Os limites da terra indígena são demarcados a partir de critérios de
ocupação tradicional, fixados por métodos científicos e não podem ser
alterados por mera vontade (art. 231 da CF, art. 1º do Decreto nº 1.775/96 e
art. 17, I, da Lei n° 6001/73).
II- Possibilidade, entretanto, de que uma aldeia forme sua própria
liderança (separação administrativa). Inexistência de lei que estabeleça
liderança única em uma TI, nem que os grupos mantenham-se
administrativamente associados. Prevalência dos direitos fundamentais (art.
5º, incs. II e  XX, da CF).
III- O poder de uma liderança indígena só pode emanar do consenso dos
liderados (pacto social democrático).
IV- As novas lideranças têm legitimidade para defender os interesses de seus
liderados (art. 232 da CF e art. 6º, 1, “a”, da Convenção nº 169/OIT).

 
 
I – RELATÓRIO

1. Por meio do DESPACHO - OUVIDORIA/2021 (3491057), solicita-se à PFE orientação jurídica
para subsidiar a resposta da Presidência da FUNAI, pré-elaborada em Minuta de Ofício (394497), a
conflito interno em curso na Terra Indígena Nonoai /RS, reportado no Ofício Nº 228/2021/CR-
PFD/FUNAI (3381609).
2. Em resumo, um grupo de 50 famílias, com aproximadamente 250 pessoas, residentes na
Aldeia Pinhalzinho, lideradas pelo indígena Luiz Jacinto e com o apoio da vereadora Claudete Biribio
Tomaz (Dete Índia), resolveram não aceitar mais a liderança do Cacique José Oreste do Nascimento, que
lidera 600 famílias (aproximadamente 3.000 pessoas).
3. A separação, que não foi aceita pelo grupo majoritário, está gerando atos de violência entre
os dois grupos, com espancamentos, prisões arbitrárias nas cadeias indígenas e tentativas de homicídio,
em que pessoas foram baleadas (ver tb. declaração apócrifa em 3507682).
4. As reuniões para a resolução pacífica da contenda entre os indígenas, mesmo contando
com a participação da FUNAI, MPF, PF e Brigada Militar, até o momento restaram infrutíferas.
5. Por sua vez, o quesito formulado no referido Despacho foi o seguinte:

 
Dessa forma, de modo a subsidiar as considerações solicitadas por meio do DESPACHO -
COGAB/PRES/2021 (3417345), vimos solicitar desta PFE que nos informe a respeito das
normativas que regem as terras indígenas no que tange à possibilidade de separação das
aldeias, a fim de que o órgão indigenista possa ofertar resposta às lideranças da TI Nonoai.

 
6. É o relatório.

 
II – FUNDAMENTAÇÃO

7. Por certo, os limites da terra indígena não podem ser alterados por mera vontade de quem
quer que seja, pois sua área é demarcada a partir de critérios de ocupação tradicional, fixados por

métodos científicos[1] .
8. Contudo, da própria Minuta de Ofício (394497) infere-se que o interesse maior proveniente
da aldeia Pinhalzinho não é dar um novo nome à área, mas sim desvincular-se do meio de vida (ou das
lideranças) do restante dos habitantes da Terra Indígena Nonoai , ou seja, querem uma separação
administrativa, e não propriamente territorial.
9. Não encontramos elementos nos autos para afirmar se a disputa ocorre somente entre as
lideranças, motivadas por suas ambições pessoais, ou se provém do interesse coletivo, que precisa ser

captado por meio de consulta à população sobre a vantagem da separação administrativa[2].
10. Igualmente, não encontramos estudos antropológicos sobre os costumes e tradições do

povo indígena em questão para resolver seus conflitos internos[3], mas independentemente de quais
sejam seus mecanismos, tudo indica não terem sido suficientes. Da forma que os acontecimentos estão
s e desenrolando, existe o risco de que o livre exercício da autonomia indígena para resolver as
desavenças internas gerará mais violência.
11.  Além disto, a autonomia indígena para aplicar seus costumes e tradições não pode



sobrepor-se aos direitos fundamentais[4].
12. No contexto em exame, o grupo majoritário (ou sua liderança) quer impor sua vontade
contra a minoria dissidente. Mas de qual fonte emanaria tal poder?
13. Mesmo que seja adotado atualmente o sistema de cacique e capitão, regime inicialmente

imposto pelo Serviço de Proteção ao Índio no Brasil (SPI), segundo artigo científico[5], este costume não
pode legitimar a entronização de lideranças por tempo indeterminado, se este for o caso.
14. Como bem se sabe, a Constituição Federal estabelece como direito fundamental que
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei ” (art. 5º, inc. II).
15. Sob esta premissa, destaca-se não haver lei produzida pelo Estado brasileiro determinando
que todos os moradores de uma terra indígena devem estar submetidos a uma única liderança.
16. Embora o Estado reconheça que lideranças indígenas podem exercer a administração dos

interesses comuns e aplicar a justiça com base no Direito da comunidade (usos e costumes)[6], seu
poder somente existe enquanto seus destinatários estiverem vivendo sob as regras da comunidade, da
qual não podem ser impedidos de deixá-la.
17. Esta conclusão deflui de outro direito fundamental previsto no art. 5º, inc. XX, da CF,
segundo o qual “ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.” 
18. A regra geral do sistema jurídico brasileiro é favorável à liberdade quanto à separação das
uniões de pessoas quando desaparecem os interesses recíprocos, como o divórcio, direito de retirada do
sócio, extinção de condomínio, impossibilidade de compelir alguém a participar de associações de
moradores (REsp 1280871/SP), bem como à liberdade de alteração dos centros de poder, a exemplo do
desmembramento e subdivisão de Municípios e Estados, desde que preenchidos os requisitos legais (art.
18 da CF).
19. Portanto, o poder das lideranças indígenas só pode emanar do consenso dos liderados,
sendo ilegal o emprego de qualquer outro tipo de força para manter reunido um grupo que queira se
emancipar.
20. O consenso, entretanto, não precisa coincidir com a unanimidade, desde que haja
um acordo geral que permita uma real alternância das lideranças, a exemplo de um sistema com
mandatos, preenchidos através de eleições periódicas. A obrigação de aceitação da liderança escolhida
pela maioria decorreria do pacto social, cujo cumprimento poderia ser exigido até mesmo judicialmente,
como nos regimes democráticos.
21. Já em lideranças que se mantêm por período indefinido no poder, sem consulta formal aos
liderados, não pode ser considerada como formada pelo consenso, o que autoriza a separação pelos
grupos descontentes.
22. Contra a coerção pela violência ilegítima da maioria, a minoria tem o direito à segurança, a
ser provida pelo Estado (art. 5º, caput, da CF).
23. A consequência natural da inexistência de proibição para que grupos indígenas dividam-se e
formem novas lideranças é que todas terão legitimidade para defender os interesses de seus

liderados[7] e direito de receber o tratamento compatível com as expectativas pela FUNAI, dentro das
possibilidades legais e financeiras da Fundação.
24. Assim, em uma terra indígena poderá haver o grupo a favor e o contra a mecanização da
lavoura, da mineração, do turismo na TI e tantos outros aspectos, conforme o meio escolhido de vida,
dentro das regras do regime democrático.
25. Por fim, na eventualidade que o grupo majoritário da Terra Indígena Nonoai  tenha algum
prejuízo financeiro com a separação administrativa da aldeia Pinhalzinho, pode-se discutir as devidas
compensações ou indenizações, porém isto não pode ser motivo impeditivo para a separação, por
prevalecerem os direitos fundamentais acima elencados.

 
III – CONCLUSÃO

26. Ante o exposto, o parecer é no sentido da impossibilidade da separação física da aldeia
Pinhalzinho da Terra Indígena Nonoai, porém é favorável quanto à possibilidade de que os moradores
desta aldeia formem sua própria liderança, recusando a liderança unitária na TI (separação
administrativa), se não houver o consenso (pacto social democrático) que os obriguem à comunhão.
Não obstante as conclusões elaboradas neste parecer, nada impede que a Administração, com
fundamento no Art. 50, VII da Lei n° 9.784/1999, possa delas dissentir, desde que fundamentadamente.
27. Saliente-se, outrossim, que a análise é realizada sob o prisma estritamente jurídico, sem
adentrar ao exame de conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da gestão
administrativa, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, financeira,
contábil e/ou orçamentária.
28. À consideração superior.

 
 
Ji-Paraná, 15 de outubro de 2021.
 
 

EDUARDO FELIX DA CRUZ
PROCURADOR FEDERAL

 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 08773000796202013 e da chave de
acesso 19ae0cc8



Notas

1. ^ art. 231 da CF, art. 1º do Decreto nº 1.775/96 e art. 17, I, da Lei n° 6001/73
2. ^ art. 6º, 1, “a”, da Convenção nº 169/OIT.
3. ^ art. 5º da Convenção nº 169/OIT.
4. ^ art. 8º, 2, da Convenção nº 169/OIT.
5. ^ Marco Antonio Delfino de Almeida e Thiago Leandro Vieira Cavalcante. Capitão: a aplicação da

Indirect Rule nos Povos Kaiowá e Guarani: http://dx.doi.org/10.20435/tellus.v19i39.572
6. ^ art. 231, CF, art. 9º da Convenção nº 169/OIT, art. 57 da Lei nº 6.001/73 e art. 7º, § único, da

Resolução CNJ nº 287/2019.
7. ^ art. 232 da CF e art. 6º, 1, “a”, da Convenção nº 169/OIT.
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