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Divisão de Autuação 

O ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direit 
público interno, neste ato representado por 
Procurador-Geral, infrafirmado, amparado nas disposicões 
artigos 5°, inciso LXIX, e 105, inciso 1, alíneá b, 
Constituição da República, combinadas com o preceito do art. 
da Lei Federal nº 1 .533, de 31 de dezembro de 1 .951, vem impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 

contra ato do Excelentíssimo Senhor MINISTRO D 
JUSTIÇA, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos a 
submetidos à sábia apreciação e julgamento dessa Egrégia 
Superior de Justiça. 

1.DOS FATOS 

As páginas 12606 a 12611, do Diário Oficial da Uniãa. 
de 22 de agosto do ano corrente, em cópias xerográficas anexas 
publicam os Despachos de nºs. 36,, 37 e 38, proferidos pelo Sr 
Presidente da Fundação Nacional do lndio- FUNAI no dia 19 daquel 
mês. No tópico 1, de cada um desses documentos, a referid 
autoridade resolveu, verbis: 

a} "Aprovar as conclusões objeto do 
Parecer para afinal, reconhecer os estudos 
adequações à delimintação da Area lndígen 
MEDIO RIO NEGRO, de ocupação dos respectivo 
grupos tribais: "Baré, Baniwa, Tukano, 
Tuyuka, Turiano, Desana, Dâw, Nadêb, Arapaço 
Plratapúia, Siussi e Warequena, com 
superfície e perímetro aprovados de 2.142.00 
ha e 1 .033 km respectivamente, localizada 
nos Municípios de São Gabriel da Cachoeira 
Santa Isabel do Rio Negro, Estado d 
Amazonas" ; 
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Em todos esses 
transcritas, foi ordenada 
referem e determinado: 

Despachos, 
a publicação 

além das 
do Parecer 
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b) "Aprovar as conclusões objeto do 
Parecer para afinal, reconhecer os estudos 
adequações à delimitação da Àrea Indígena RI 
TÊA, de ocupação dos respectivos grupo 
tribais Nacêb, Piratapuya, Desana, Tukana 
Baré, com superfície e perímeto aprovados d 
414.300 ha e 580 km respectivamente, 
localizada no Município de Santa Isabel d 
Rio Negro, Estado do Amazonas". 

c) "Aprovar as conclusões objeto do citad 
Parecer para afinal, reconhecer os estudos 
adequações à delimitação da Área Indígena RI 
APAPORIS, de ocupaão dos respectivos grupo 
tribais Yuhup (Maku), Tukano, Desana, Tuyuka, 
e Yepá Mahsa, com a superfície e perímetr 
aprovados de 113.200 ha e 150 k 
respectivamente, localizada no Município d 
Japurá, Estado do Amazonas". 

"Encaminhar o respectivo processo 
demarcação ao Ministério da Justiça, 
acompanhado da Minuta de Porta ri 
Declaratória, para a aprovação" (item 3). 

Os Despachos aprovatórios sob exame referem-se 
processos administrativos instaurados e realizado 
unilateralmente pela Fundação Nacional do Índio-FUNAI, co 
escopo demarcatório, dentro do território amazonense, visando 
identificação e determinação das terras indígenas mencionadas, 
num total de 2.669.500 ha (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E SESSENTA 
NOVE MIL E QUINHENTOS HECTARES) que, por força dessa medida, 
deixarão de ser t~rras devolutas c!_o ESTADO DO AMAZONAS e passarã 
a constituir propriedade da UNIAO, a que serão imediatament 
t:i.ansferidas. 

2. DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE 
2.1. O Direito de Propriedade 

Desde a proclamação da República, com a promulgação 
Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro 
1.891, ficara expressamente assegurado às Unidades Federadas : 

"Art. 64. Pertencem aos Estados as 
e TERRAS DEVOLUTAS SITUADAS NOS 
RESPECTIVOS TERRITÓRIOS, cabendo à 
somente a porção do território que 
indispensável para a defesa das fronteiras, 
fortificações, construções militares 
estradas de ferro federais 11 (destaques pel 
impetrante). 
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"Art. 26. Incluem-se entre os bens do 
Estados : 
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As Emendas Constitucionais de 1. 825 e 1. 826 em na 
alteraram esse dispositivo e nenhuma das Constituiões posteriore 
negou esse legítimo direito de propriedade aos Estados. Por fim, 
a Carta Magna de 1.988 reafirmou categoricamente: 

(omissis) 

IV 
COMPREENDIDAS 
(destacou-se) 

AS TERRAS 
ENTRE AS 

DEVOLUTAS NÃ 
DA UNIÃ011• 

Entre os bens da União, incluem-se "as terra 
tradicionalmente ocupadas pelos índios" (art. 20, XI), mas a su 
identificação e determinação depende de demarcação, com 
expressamente impõe a norma do art. 231 da vigente Constituiçã 
Federal. 

É, portanto, irrefutável o autêntico jus domini' 
do Estado do Amazonas sobre as terras devolutas situadas em se 
território, de· cujas áreas ou porções, após ultimadas 
identificação e demarcação unilaterais, serão SUBTRAÍDAS A 
TERRAS INDÍGENAS, QUE DEIXARÃO DE PERTENCER AO ESTADO E PASSARÃ 
IMEDIATAMENTE AO DOMÍNIO DA UNIÃO. 

2.2. Garantia Constitucional do Direito de Propriedade 

É garantido o direito de propriedade, segundo a dicçã 
terminante do inciso XXII, do art. 5º, da Constituição Federal. 

Incontroverso é também o genuíno direito do Estado 
não ser 11privado de seus bens sem o devido processo legal", 
que lhe sejam "assegurados o contraditório e ampla defesa, com o 
meios e recursos a ela inerentes11, como lhe garantem solenement 
os incisos LIV e LV, do mesmo art. Sº, da Lex Mater. 

Essa demonstração da existência induvidosa d 
direito é o que constitui - na lição dos doutos - o atendiment 
ao pressuposto constitucional do direito líquido e certo 
ensejador do mandado de segurança. 

Se é no direito líquido e certo que 
pressuposto fundante do remédio héróico, ele aqui se 
presente, em toda a sua plenitude, visto que o Impetrante 
demonstrado, acima de toda dúvida razoável, que o seu direito d 
propriedade está sendo ameaçado em consequência de um process 
administrativo instaurado e que será concluído à sua inteir 
revelia, sem observância do devido processo legal e desprezo da 
regras do contraditório e da ampla defesa. 
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3. DOS ATOS ILEGAIS E ABUSIVOS OBJETO DO WRIT 

3.1. Inconstitucionalidade. Invocação 11Incidenter Tantum11 

A presente segurança está sendo preventi vament 
impetrada contra os atos de aprovação dos relatórios da FUNAI, 
serem praticados (se ainda não o foram) pelo EXMº. SR. MINISTR 
DE ESTADO DA JUSTIÇA, que, mediante portaria, declarará 
limites das terras indígenas, as quais, após demarcadas, 
transferidas para o domínio da União, segundo o disposto no 
do art. 2º e nos arts. 9º e 10, do Decreto nº 22, de 
feverei~9 de 1.991, verbis: 

"Aprovando o processo, o Ministro 
Justiça declarará, mediante portaria, 
limites da terra indígena, determinando a 
demarc~ção. 11 (art. 2 º, s 9 º) . 

"A demarcação das terras indígenas, 
obedecido o processo administrativo dest 
Decreto, será submetida à homologação d 
Presidente da República.11 (art. 9º). 

11Após a homologação, o órgão federal d 
assistência ao índio promoverá o seu registr 
em cartório imobiliário da comarc 
correspondente e no Departamento d 
Patrimônio da União." (art. 10). 

Aqui reside a ameaça que atualmente sofre o Estado d 
Amazonas de ser lesado no seu direito de propriedade, por ess 
ato iminente de aprovação e determinação, de efeitos concretos 
imediatos, da digna autoridade impetrada. 

Sim, porque se aprovar o Despacho da Presidência d 
FUNAI, caberá à Sua Excelência, o Ministro da Justiça, declarar 
mediante portaria, os limites das terras indígenas determinand 
sua demarcação a ser posteriormente submetida à homologação d 
Presidente da República, 0perando-se, em seguida, o registro d 
transferência das terras subtraídas do território do Estado, par 
o patrimônio da União, corno prevê o Dec. 22/91. 

É manifesta a objetividade desses atos preparatórios e 
à base dos inúmeros precedentes, a certeza de serem ele 
aprovados pelo Senhor Ministro da Justiça, efetivando-se, e 
consequência, a lesão ao direito J'.íquido e certo (direito d 
propriedade) do Estado do Amazonas, que o presente mandamus vis 
a evitar. 

A 
propriedade, 
seguintes: 

respeito 
o insigne 

do assunto já se manifestou, co 
Mestre J. Cretella Júnior, nos termo 

e G e 04 312 36910011-c?. / 
! 

! 

Rua Ferre,ra Pena n.• 356 / 366 - Centro 

For.es. 822-3904, 822-3905. 622~3Q06,622-3907. 622•3908 

Fax 622-1416 - 522-1417 Cflp 69 010,140 



11A verdade é que (a) as terras sã 
descontínuas, entre um e outro aldeamento d 
nação indígena, (b) as terras não estão send 
cultivadas e, pois, não produzem o 
deveriam produzir, (c) as tribos, 
realidade, nem estão exercendo a posse, ne 
estão sequer ocupando a maior parte da imens 
área de onze milhões e trezentos mi 
hectares, TERRITÓRIO BEM MAIOR QUE TODO 
TERITÓRIO DE PORTUGAL CONTINENTAL, (d) o 
índios são em número inferior a trezento 
mil, havendo tribos que não entraram e 
contato com a civilização, (e) há áreas qu 
não estão sendo utilizadas, como recomenda 
Constituição, nem para preservar o 
ambiente, com o qual o índio nunca s 
preocupou, nem para proteger seu patrimôni 
cultural e nem, muito menos, para 
reprodução física, que não depende de 
extensa. 
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..• 

Desse modo, as áreas que não preencham a 
finalidades assinaladas pelo legislado 
constituinte para que se erijam 
propriedades dos silvícolas estão send 
demarcadas e integradas na domiliadad 
indígena, ficando o índio proprietário e O 
ESTADOS E OS VERDADEIROS PROPRIETÁRIO 
PARTICULARES PREJUDICADOS COM O LEILÃ 
INCONSTITUCIONAL DAS ÁREAS DEMAR.CADAS 
ILBGAIHKNTE. ABUSIVAMENTE. 

Fazendo-se simples cálculo aritmético - j 
que os aldeamentos são descontínuos, 
distando, uns dos outros, centenas 
milhares de quilômetros - entre as áreas 
silvícolas, caberão a cada índio, 
particular, vários hectares de terras, 
quais ELE NÃO TEM A POSSE, NÃO OCUPA, NÃ 
CULTIVA, NÃO USA COMO REPRODUÇÃO FÍSICA O 
CULTURÁL, NÃO PROTEGE NENHUM RCURS 
AMBIENTAL11 ("Comentários à Constituição d 
l.988, v. VIII, p.4566/7. Forens 
Universitária. Destaques pelo impetrante). 

Em parecer sobre essas demarcações e, 
precisamente, .sobre o procedimento unilateral como elas s 
efetivam - à revelia e sem qualquer possibilidade de participaçã 
dos Estados e de possíveis proprietários atingidos pela medida - 
o ilustre constitucionalista Nelson JÓbim assim se pronunciou: 

"Posteriormente sobreveio o Decreto nº 22, 
datado de 4 de fevereiro de 1.991, editado, 
portanto, na vigência da Constituição 
l.. 9 8 8, que, alter ando as linhas 
procedimento anterior, manteve a sua 
unilateral e inquisitorial. 1 
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Dos interessados na demarcação, 
viu, somente participam o grupo indígen 
envolvido - diretamente comprometido co 
resultado positivo amplo - e órgãos público 
e comunidade de especialistas. 

É importante frisar-se 
procedimento administrativo 
apura-se a ocorrência em concreto, 
requisitos do § 1ª do art. 
Constituição: habitação em 
permanente; utilização para 
produtiva; imprescindibilidade para 
preservação dos recursos ambientais 
necessidade para a reproduçãao física 
cultural, segundo os usos, costumes 
tradições. 

que, nest 
unilateral 
dos quatr 

231 d 

Requisitos estes cuja prova se produz, no 
modelo sem qualquer alteralidade. 

Os atingidos diretamente pelos efeitos 
procedimento - os detentores de título 
qualquer natureza sobre a área e 
Estado-Membro Federado sobre cujo territóri 
incide a medida - não tem voz nem vez. 

Somente são admitidos a posteriori, com o 
ônus de produzir prova de fato negativo: nã 
habitação; não utilização; prescritibilidade, 
não necessariedade! 

Aliás, esta distorção foi percebida pelo 
Min. CÉSAR ROCHA, do STJ, ao indagar se nã 

• estaríamos a fragilizar o direi to d 
propriedade, a dezimportantizar os registro 
públicos imobiliários, base em que 
sustenta aquele direito de propriedade, e, 
para reflexão dos processualistas, invertend 
o ônus da prova. Quanto a este últim 
aspecto, a admitir a inversão do ônus d 
prova, estariamas a permitir que a FUNAI, e 
outra suposta hipótese, pudesse, 
descurando-se de tudo quanto consta no 
registros imobiliários, declarar uma outr 
área como sendo de ocupação indígena. Alí 
proprietário, se quisesse, que procurasse o 
caminhos processualísticos ordinários, par 
provar que taÍ pedaço de chão lh 
pertence ... • 
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Se o sistema constitucional de 1.969 
admitia esse tipo de procedimento, porqu 
restringia ao processo penal as garantias 
contraditório e da ampla defesa, tal 
passa com a Constituição de 1.988. 

L 



A partir de 1988, o due process of 
complementado pelos princípios 
contraditório e da ampla defesa, 
garantias constitucionais com vigor 
qualquer tipo de processo, seja judicial 
administrativo, seja de direito privado ou 
direito públic~ . 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. Conclusão 

Quanto à compatibilidade da 
6. O 01/73 e do Dec. 22/ 91 com a Consti tuiçã 
de 1988, respondemos que as normas relativa 
ao procedimento administrativo contidas n 
Decreto 22, na medida em que não assegur 
aos atingidos por seus efeitos - particulare 
e ógãos públicos, inclusive Estados-Federado 

o contraditório e a ampla defesa, entr 
em chaças com a Constituição de 1988. 

l 
I 

Como conseqüência, os atos administrativo 
praticados com base em tal procedimento estã 
eivados de nulidade, porque não legitimado 
pelo sistema constitucional" (Parecer anex 
aos autos da AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRI 
Nº462-4/10, aforada pelo Estado do 
contra a União Federal, perante o 
Supremo Tribunal Federal). 

Dir-se-á que o ato iminente, que o mandamus visa 
coarctar;, é legítimo ato de império do Poder Público Federal, 
porquanto expressamente autorizado pela Lei n. 6. 001/93 
determinado no Dec. n. 22/91, ambos os diplomas normativo 
parcialmente recepcionado~ pelo art. 231, da Constituição d 
República. 

Isso, entretanto seria uma visão superficial 
distorcida da questão, resultado de uma interpretação isolada, 
não sistemática, do Texto Magno, como convém e é necessário qu 
seja feita. Afinal, a questão ou os interesses em jogo nãos 
reduzem nem se contém no âmbito estreito desse ordenament 
infraconstitucional, nem mesmo no raio do art. 231 da Magn 
Carta. 

Se a Lei n. 6.bOl/93 e o Dec. n. 22/91 
recepcionados pela nova ordem constitucional inaugurada em 1.988, 
é evidente que essa recepção se restringe às normas e princípio 
que não contrariem ou lesionem a compatibilidade vertical que h 
de existir entre esses diplomas legais e a Constituição. 
Portanto, o que não está de acordo com a Constituição não foi po 
ela recepcionado. 
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/f ' ~ ' . f 1· I E e t í, vamente, e imperioso oca a z a r 
questão à luz de princípios sensíveis consagrados 
Constituição, princípios esses cuja sobranceria não pode nunc 
ser olvidada ou contrastada por cânones menores, sob pena d 
erosão de todo o arcabouço constitucional. É o caso do devid 
processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É ainda 
direito de propriedade, todos Lnac r í.t.os na Lei Básica entre o 
direitos e garantias fundamentais, a dizer, direitos e garantia 
hierarquicamente superiores, sacramentados em cláusulas pétreas. 

O fato de a Lei n. 6.001/73 conferir ao Poder Executiv 
Federal competência para estabelecer procedimento administrativ 
de demar-cação de terras indígenas, isso não significa que ta 
procedime-nto possa vir a ser estabelecido de modo a sacrifica 
princípios fundamentais da Constituição, acima mencionados-/ 

Também não se pode pretender, em sã consciência, qu 
tais atos demarcatórios constituam meros procedimento 
administrativos incluídos has atribuições do Governo Federal que, 
para adotá-los, agiria com fulcro no "jus imperii". A se admiti 
essa tese e pelos profundos reflexos jurídicos, morais 
econômicos desses atos, eles mais se aproximariam de ato 
imperiais, arbitrários, insuscetíveis de exame pelo Judiciário. 

Doutro modo, não se diga que a demarcação em tela é u 
simples processo técnico, sem partes e que não constitui o 
extingue direitos. Nem se afirme que a intoleráve 
unilateralidade de tal processo encontra abrigo pura 
simplesmente no permissivo do do art. 19, da Lei n. 6.001/73, se 
maiores consequências para os entes públicos, no caso, os Estado 
atingidos e, portanto, juridicamente interessados. 

Ora, o fato de o Estatuto do Índio estabelecer 
terras indígenas serão administrativamente demarcadas e qu 
contra a demarcação não cabem os interditos possessórios (art. 
e § 2 º) não quer .em absoluto dizer que devam ser atropelados 
princípios constitucionais básicos do devido processo legal, 
contraditório e da ampla defesa, bem como do direito 
propriedade. 

Então se vai .realizar um processo administrativ 
demarcatório mediante o qual serão transferidas do patrimôni 
imobiliário do Estado, para o da União, extensíssimas porções d 
terras, operando-se verdadeira expropriação dessas glebas e 
Estado não tem o direito ou a faculdade de participar dess 
procedimento, cujos profundos efeitos vai suportar? 

É admissível que o Estado, que vai perder enorm 
parcela de seu território, não tenha o legítimo interess 
jurídico, moral e econômico de de acompanhar e até opor-se 
essas demarcações ? Como comprovar-se, sem sombra de dúvida, 
senão com a participação dos Estados proprietários dessas terras, 
que elas efetivamente se incluem entre aquelas que a Constituiçã 
:::.::_rva aos índios, consoante o art. 231 da Lei Fundamental~~) 
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Ora, não se pode jamais aceitar que o Estado 
participar de um procedimento administrativo que vai 
parte do seu corpo, parte essa que, com todos os seus recurso 
naturais, será transplantada na União, privando a Unidad 
Federada das receitas que poderiam ser obtidas pela exploraçã 
legal e racional dessas riquezas, sobretudo quando se verif ic 
que tais demarcações incidem sobre extensas províncias minerais, 
conforme vem ocorrendo na Região Amazônica. 

4. DO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

4.1. Atendimento dos Pressupostos Constitucionais 

A Constituição da República nitidamente aponta, 
inciso LXIX do seu art. 5º, os dois requisitos de viabilidade 
writ, a saber : 

específica, 
requisitos. 

o 
Consoante a 
mandamus é 

lei, a 
cabível 

jurisprudência e a 
toda vez que ocorram 

'Í 
1 
1 

1 

a) existência de um direito líquido e certo 
proteger, não tutelável por habeas corpus 
habeas data; 

b) ato (ou omissão) marcado de ilegalidade 
abuso de poder, de autoridade pública ou agente 
pessoa jurídica no exercício de atribuições 
Poder Público. 

In casu, logo se percebe, sem necessidade 
detido exame nem laboriosas cogitações, que o Estado do Amazona 
tem direito de propriedade, líquido e certo, sobre as 
devolutas situadas em seu território. Contra esse 
translúcido, evidente, apurável de plano, ninguém pode 
motivos ponderáveis. Está no art. 26, IV da Constituição ! 

É isento de dúvida, também, que a Constituiçã 
garante ao Estado do Amazonas esse direito de propriedade, ateo 
do inciso XXI, do seu art. 5°. 

Se tanto não bastasse à configuração do direit 
líquido e certo do Impetrante, torna-se ele ainda mai 
consistente, eis que não pode ser desconstituído validament 
senão á base do devido processo legal, à luz do princípio d 
contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a el 
inerentes, princípios esses elevados ao status de garanti 
fundamental, nas cláusulas pétreas em que se traduzem os 
LIV e LV, do mesmo art. 5º da Norma Básica. 
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Pelo exposto, se praticado da forma como se vislumfi 
o ato do ilustre Ministro da Justiça, por sua unilateralidade 
efeitos danosos para a Unidade Federada impetrante, 
caracterizar-se-á pela nódoa da inconstitucionalidade e do abus 
de poder, pois será ato> contrário à letra e ao espírito d 
Constituição, como1firmemente ficou demonstrado. 

Por conseguinte e tendo em vista os 
precedentes, em situações análógas, todos importando e 
expropriação ou federalização de extensas parcelas do territóri 
de Estados-membros da Região Amazônica, privando-os de sua 
terras produtivas, a exemplo do que acontece nos Estados do Par 
e Roraima, para citar apenas os mais atingidos, impõe-se a ess 
Colendo Superior Tribunal de Justiça conhecer da 
impetração, evitando, com a liberação da medida 
consumação de mais essa violência contra o Estado do Amazonas, j 
tão abalado na sua economia por atos de autoridades do Govern 
Federal. 

5. DOS REQUERIMENTOS 

5.1. o Pedido de Medida Liminar 

Diante da relevância dos fundamentos da postulação e 
evidente ineficácia da providência objetivada, caso venha a se 
deferida somente com a decisão final da causa, afigura-s 
plenamente cabível e necessário o adiantamento da cautel 
liminar, que -o Estado do Amazonas ora requer, a fim de se 
ordenado à autoridade impetrada que se abstenha de praticar o 
atos de aprovação das mencionadas demarcações, ou que os desfaç 
ou suste a sua eficácia, caso já os tenha consumado. 

5.2. Pedido de Concessão da Segurança 

No mérito, reconhecendo o legítimo direito d 
propriedade do Estado do Amazonas, sobre as terras afetadas pel 
impugnado procedimento demarcatório, bem como a ostensiv 
inconstitucionalidade dos atos guerreados, requer-se a ess 
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que confirme a liminar or 
postulada, concedendo em 'definitivo a segurança, para que, e 
obediência aos invocados princípios e normas constitucionais, 
seja assegurado ao impetrante o direito líquido e certo qu 
possui de participar de todas as fases do procediment 
demarcatório, nele exercendo .o contraditório e a ampla defesa d 
seus interesses, com os meios e recursos a ela inerentes, com 
lhe é garantido e facultado pela Lei Fundamental da República. 

Termos em qu 
Pede e espera de .,,. 

Manaus (Am) , .'A-' de noveifbro d/e 1. 9 94. 

~!J>~. ~--- - 
oLDENEY sÁ ·vALfNTE---- ~ 
Procurador-Geral do Estado 
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DOS FATOS 

Os relatórios elaborados pelas Equipes Técnica' 
criadas pelo Presidente da FUNAI, através das Portarias n9s PI 
1247, 1257 e 1270, todas de 1993, com o objetivo de proceder 
identificação, com definição dos limites, levantamento fundiário 
cartorial dos territórios i~dígenas do Médio Rio Negro, Rio Téa 
Rio Apapori, destacam, respectivamente, que: 

a) a ocupa~ão da área do Rio Negro pelos Grupo• 
Indígenas baré, baniwa, Tukano, tuyuka, tariano, desana, daw 
nadeb, arapa~o, piratapuia,Siussi e Waquerena é de origer 
.i~memorial, chegando-se aproximadamente a per iodo situado entn 
3.000 a i.000 anos atrás como o início da coloniza~ão indígena 
realçando-se fatos que, no correr da história, demonstram 
presen~a constante das mencionados grupos indígenas na região ei 
que ora se encontram. Destacamos a parte relativa ao períod, 
contemporâneo: 

"No presente s~culo, mantem-se e intensifica-se 
eKplora~ão do trabalho indígena nos seringai~ 
balatais e pia~abais como desdobramento do que vinr. 
ocorrendo anteriormente, nas regiões do Médio R1 
Negro e Rio Téa. Surge a figura do "regatão" com 
principal veiculo de eHploração de mão-de-obr. 
indígena. De modo geral, esses "regatões" sãi 
comerciantes de origem europeia que submetem 
popula~ão indígena a trabalhos for~ados e a mau· 
tratos, marcando esta popula~ão pela explora~ão 
conflitos. As rela~ões entre comerciantes e índio· 
foi também marcada pela transumância for~ada 
Comerciantes transportavam familias e grupos de u, 
local a outro, para o trabalho extrativista 
Atualmente esta situa~ão continua a se reproduzir 
sobretudo na utiliza~ão de mão-de-obra indígena n 
extra~ão de pia~aba e cipó que abastecem o mercad 
urbano. 
Cabe ressaltar o "sistema de aviamento" que mant~ 
os pequenos produtores indígenas submetidos ao 
grupos e m~dios comerciantes através de divida 
perenes. São esses comerciantes os responsáveis pel 
venda de mercadorias cujo valor de troca é sempr 
superior aos produtos utilizados nas transa~õe 
comerciais, acentuando, na rela~ão ºpatrão-freguês" 
a assimetria e a submissão que caracterizam os povo 
indígenas da região. Alguns destes povos ficara 
particularmente marcados pela violência impost 
pelos comerciantes, como demonstram as histórias do 
Daw e dos Nadeb. 
Outros segmentos da sociedade nacional mantê 
contato tenso com a popula~ão indígena, ocasionand 
situações de conflito. Trata-se aqui de garimpeiro 
e empresas mineradoras. Desde 1985, as empresa 

~ 1 
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mineradoras Paranapanema e Goldem Amazon atuara n 
região dos rios Curicuriari,Marié e Traíra 
Município de Japurá >, na fronteira entre o Brasil 
a Colômbia. Tais empresas que atuavam em prospecç:ã 
mineral estabelec:eram " guarniç:Ões de seguranç:au qu 
impediam a circulaç:ão da populaç:ão indígena 
ocasionando situaç:Ões tensas e, em alguns casos 
conflitos. neste período se inicia também a entrad 
de garimpeiros na região. A retirada de garimpeiro 
da área Ianonami reorientou o movimento em direç:ã 
ao Médio Rio Negro e Rio Traira. Em 1990 grupos d 
garimpeiros subiam o Rio Marié até a serra do Tigre 
A disputa por lavras tornou-se ameaç:a constante par 
a populaç:ão indígena uma vez que os garimpeiro 
utilizavam os campos de caç:a, pesca e coleta em sua 
viagens. 
A gleba militar eKistente na área constitui outr 
entrave para os povos indígenas da região. 
Decreto-lei n2 95.859 de 9 de març:o de 1988 
assinado pelo eK-presidente José Sarney, assegura a 
exército uma área de i.016.350 ha, localizado n 
município de São Gabriel da Cachoeira, nos Rio 
Curicuriari e Marié, incidente em território Tukano 
Baniwa, Baré e em área de trânsito dos Daw, pov 
nômade que, tradicionalmente, habita as cabeceira 
dos Igarapés. 
Somando-se aos problemas acima mencionados, há 
fato de os segmentos nacionais hegemônico5 
presentes na região, apresentarem, reiteradamente 
um discurso assimilacionista que nega à es5 
popula~ão sua condiç:ão indígena. 

b) o registro da ocupação da área do Rio Téa pele 
grupos indísenas Nadêb, Piratapuia, Desana, Tukano e Baré data e 
1820; quanto ao período contemporâneo, observa o relatório que: 

Em 1925 haviam três grupos dialetais Ma~ 
localizados no Boá-Boá, no alto Uneiuxi e no alt 
Tês que mantinham rela~Ões de hostilidade com e 
brancos. Nesta época os três grupos dialetais erê 
muito semelhantes dada a proximidade das cabeceirê 
dos respectivos rios. Os únicos Nadêb (maku> qL 
mantinham contato pacífico com os brancc 
situavam-se no lago de Mara, atual A. 
Maraã/Urubaxi. Em 1930, uma briga entre os Nadêb e 
alto rio Tês· e os do alto UneiuKi levou este 
últimos para o báixo rio Têa. Em 1940, fizerê 
contato com os seringueiros e mudaram-se para 
baixo UrubaKi. Em i945, foram vitimas de Ufl 

epidemia de gripe que os fez mudar para o alt 
Uneiuxi onde permanecem até hoje. Em 1950, os Nadé 
do Paraná Boá Boá teriam atacado os do alta Têê 
Embora não se tenha referências etno-históricas 
data coincide com informaç:Ões obtidas em campo cc 
membros do grupo atacado. 
Ainda em 1950, parte do grupo fugiu das cabeceirc 
do Têa para a localidade de Bom Jardim, à marg~ 

{ 
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direita do Rio Negro, à montante do Rio Têa 
Encontraram ali uma família de sobreviventes d 
tribo Yabaana, de fala Aruak, fugida do Rio Maraui 
por volta de· 1925, devido a um ataque Yanomami. Bo 
Jardim era uma fazenda de gado de propriedade d 
família Beleza, de Santa Isabel do Rio Negro. O 
Nadêb recém chegados se casaram com os Yabaana 
passaram a ser com estes, 11fregueses" da famíli 
Beleza. 
Outra parte dos mesmos Nadêb fugiu para o alto Ri 
Têa, para o sítio CariKíno, à margem direita d 
Médio Rio Negro, em frente ao Rio Cauaboris 
Passaram a ser "fregueses" da família Monteiro 
proprietários daquele sítio, trabalhando para ele 
até os anos 70. Nesta época teriam brigado com 
proprietário do sítio, retirando-se para o Rio Têa 
estabelecendo-se no Igarapé Uaicoari, que deságw 
no Médio Rio Negro entre Bom Jardim e a foz do Têa 
Atualmente as relações entre dialetos Nadêb nã 
possuem mais o caráter hostil. Alguns jovens qu 
estão casados em Bom Jardim e no Uaicoari nascera 
no alto Uneiuxi ou no Boá Boá. Habitantes d 
Uaicoa.ri reconhecem a semelhan~a linguística com o 
moradores do UneiuKi. Esses contatos e ínten~õe 
atestam que, de um modo geral, os Nadêb estã 
voltando aos padrões pré-colombianos d 
relacionamento inter-dialetal: cada dialet 
permanece em u~ território específico. 

c)Ouanto à Área Indígena 
relatório que atividades missionárias já 
a partir do séc. XVIII; sobre o período 
teor do relatório: 

... Em i940, eclodiu uma epidemia de sarampo n 
Apaporis provocando grandes perdas entre a popula~ã 
indígena, principalmente entre os povos Tuyuka qu 
moravam as margens do rio Traíra. Os Yuhup Cmaku 
que também moravam na área, foram atingidos. Deso 
então os Yuhup, com um padrão de habitaçã 
disperso, passaram a ser maioria na região, passano 
a freqüentar livremente as margens do Traíra 
Apaporis, estabelecendo-se no Japurá. Testemunho do 
militares atestam que o local onde é hoje a pista e 
pouso de Vila Bitencourt sedeava, em i950, u"' 
aldeia Yuhup. Por solicita~ão dos militares e 
índios teriam se transferido para a foz do Igara~ 
Pregui~a, cerca de 6Km à montante do rio Apaporis. 
Em 1960, os Yuhup se distribuíram em três aldeias 
uma na foz do Pregui~a, uma à beira do Traíra 
próximo à Cachoeira das Andorinhas, e uma outra 
beira do Igarapé Castanho, tributário do Traíra. 
Em i979, a funai fez uma proposta de i.OeO.OOOr. 
para a área de Pari-Cachoeira (Portaria 546/N e 
29/07/79), que excluía a área indígena do Apaporis 
apesar ~o estreito la~o que mantem unidos os índ~ 
dessas areas. ~ 

Rio Araporis, noticia 
se desenvolviam na regii 
contemporâneo, é este 
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Em i983, com a descoberta de jazidas de ouro n. 
serra do Traíra, novas ondas invasoras começaram 
percorrer a região. Para resolver o problema d. 
exploração ilegal do ouro em terra indígena, a funa 
organizou um outro grupo de trabalho CPortari. 
i892/E de 19/05/1985), que propôs a inclusão d, 
serra do Traíra e seu entorno na área indígena d, 
Pari-Cachoeira, ·com uma dimensão de J. .4.1.B.000 ha. 
instala~ão de empresas mineradoras Paranapanema 
Gold Amazon em agosto de J.985, na serra do Traíra 
acirrou os conflitos, envolvendo então os tukano, o· 
garimpeiros e as duas empresas. Obtendo concessõe'. 
de sua concorrente, a Paranapanema passou a ter , 
controle exclusivo da região. Constituiu uma milíci, 
privada e logrou expulsar os garimpeiros. Obtev1 
apoio do Conselho de Seguran~a Nacional, sob 
alegação de que a presença da empresa afastaria 
presen~a, em território nacional, dos guerreiro· 
Colombianos e da máfia da cocaína. Neste período 
rumores indicavam a ocorrência de um massacre de 6 
índios, que teria ocorrido na serra do Traíra, e 
janeiro de 1986. Neste sentido, a Funai enviou u 
novo grupo de trabalho à região< Portaria 2003, d 
17/0J./.1.986), que propôs incluir na área indígena d, 
Pari-Cachoeira não somente a serra do Traíra 
afirmando ser território nacional dos Maku com, 
também a margem esquerda do Traíra e do Apaporis 
com todos os tributários Brasileiros de ambos o 
rios, além das cabeceiras dos rios Marié 
Curicuriari. com isso a áera de Pari-Cachoeir 
passava a ter 2.069.000 ha. Esta proposta tampouc 
foi concretizada. Sobrepôs-se a ela uma outra, vind 
das lideranças Tukano de Pari-Cachoeira que, em 
acordo de honra" com a Paranapanema, concordaram 
fixar a área em 1.152.000 ha, deixando fora os rio 
Traíra e Apaporis bem como as cabeceiras do Marié 
do Curi cuari. 
As atividades do projeto Calha Norte resultaram e 
mais um acréscimo territorial na A.I d 
Pari-Cachoeira. Foram criadas três área 
descontínuas Pari-Cachoeira I, Pari-Cachoeira II 
Pari-Cachoeira III perfazendo um total de 480.00 
ha, cerca de 1.600.000 ha a menos do que a propost 
contida na proposta feita em 1986. Estas três área 
passaram a ser II colônias indígenas", +i eur 
fundiária criada no âmbito do projeto Calha Nort 
para designar as terras indígenas ocupadas por índi 
11 aculturados". Pelo projeto Calha Norte os índios 
aculturados podia~ participar de um programa o 
rápida assimilação econômica C Decretos 94.945 
94.946, ambos de J.987). A constituição de 198 
forneceu as bases para a rejei~ão da figura colôni 
indígena", eliminando também a distinç:ão entre 
Índios aculturados II e "índios não aculturados" 
Disso resultou a revoga~ão das colônias indígena 
(decreto interministerial de 20/J.1/89> o 
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Pari-Cachoeira I, II e III, passando a ser áre. 
indígena. Ficou fora desta proposta a área áre. 
indígena do Apaporis. 
Baseado no artigo 129 da Nova Constitui~ão, a 
lideranças indígenas de Pari-Cachoeira reivindicara 
junto ao Ministério Público a urgente demarca~ão d 
uma área indígena única e continua do Alto Ri 
Negro, com uma extensão de B.150.000 ha. Em 1992, 
Funai manifestou-se favorável à proposta, porém 
processo se encontra retido no Ministério d 
justiça, devido à pressões exercidas principalment 
por setores militares e pelo Governo do Estado d 
Amazonas. A região do Apaporis permaneceu excluid 
desta proposta. 

6 

Do transcrito, transparece o fato de que a regiã 
objeto da demarcacão é ocupada por índios, possuindo a FUNAI meio 
suficientes para provar tal ocupação. E, ainda que questionada ta 
ocupação,.a demonstração do contrário incidiria em exame de matéri 
probatória, cuja complexidade é demonstrada pelos elemento 
exigidos pelo regulamento do procedimento demarcatório <Decreto n 
2?/91, art. 2Q) para a identificação da área. Observe-se 
finalmente, que o lmpetrante não questionou a ocupação tradiciona 
por populações indígenas da área a ser delimitada, contentando-s 
em aduzir, razões relativas a seu pretenso direito de propriedade e 
por decorrência, da inconstitucionalidade do decreto regulamentar 
da não recepção de dispositivos da Lei nQ 6.001/73 <Estatuto d 
indio),relativos ao procedimento de delimitação da área indígena 
pretendendo que ao procedimento em causa aplicam-se as disposiçÕe 
constitucionais relativas ao contraditório e à ampla defesa. 

III - DO DIREITO 

A não questionada ocupac;:ão indígena da área objet 
do processo de delimitac;:ão, aliada à ausência de prova de registr 
da discriminac;:ão da área alegadamente devoluta remetem a matéria 
produc;:ão de ~xtensa prova e, portanto, incompatibilizam a pretens~ 
da lmpetrante com a via do mandamus, por não revestida de liquide 
e certeza. 

Aliás, ação civil de rito especial, por definição 
"mandado de seguranc;:a é o meio constitucional posto à disposic;:ão e 
toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, e 
universalidade reconhecida por lei, para proteção de direit 
individual ou coletiva, líquido e certo, não amparado por habec 
corpus o~ habeas data, lesado ou ameaçado de lesio, por ato e 
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem ~ 
func;:ões que exerc;:a (Constituição da República, art. 5Q LXIX e LXX) 
Lei nQ 1.553/51, art. iQ)). In ~ely Lopes Meirelles - Mandado e 
Segurança, Ac;:ão Popular, Ac;:ão Civil Pública, Mandado de lnjunçãc 
"Habeas o·ata", Ed. Rev. dos Tribunais, 13ª ed., pág. 3>. 

Portanto, fundamenta-se o mandado de seguran~a r 
eKist&nci-a incontroversa de um direito, violado por autoridade e 
prestes a sê-lo, quando da apresenta~ão da demanda ao juiz. Direit 
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incontroverso não depende de prova, trazendo em si todos e 
elementos necessários à convicc;::ão favorável ao impetrante. 

Este não é o caso dos presentes autos, em que 
impetrante confronta seu pretenso direito de propriedade, com 
direito-~ever da União Federal .de demarcar administrativamente 
área como de posse permanente indígena e de homologar ess 
demarcac;::ão, dado que para tanto está expressamente autorizada pel 
Lei n2 6'.001/73 e art. 231, da Constituic;::ão Federal. 

Mais, todas as argumentações do impetrante resume-s 
à.alegação de uma propriedade que, mesmo que tenha existido, fo 
transfer:ida pela Constituic;::ão de 1967 à União Federal; atente-s 
para o disposto no 231, § 69, da Constituic;::ão, que declara nulos 
extintos: quaisquer atos que retirem dos índios a ocupac;::ão, 
domínio e a posse de suas terras. Quanto à pretendida propriedac 
dos bens, em nome da qual é invocado Pelo lmpetrante o art.5Q, LI\ 
da Cons~ituic;::ão,o erro ou lamentável engano em que v~m incorrenc 
alguns Estados, reside na conceitua1;ão de terras devoluta 
estaduai~. Vem a prop6sito o voto do saudoso Ministro Victor Nune 
Leal, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n9 44.58~ 
a espancar qualquer dúvida sobre o direito dos Índios, com rela~~ 
às suas 'terras: 

"Aqui não se trata do direi to e 
propriedade comum: o que se reservou fc 
o território dos índios. Essa área fc 
transformada num parque indígena se 
guarda e administra~ão do Servi~o e 
Proteção aos Índios, pois estes não têm 
disponibilidade das terras. 

O objetivo da Constituição Federal 
que ali permaneça os tra~os culturais de 
antigos habitantes, não só par 
sobrevivência dessa tribo, como par 
estudo dos etnólogos e para outrc 
efeitos de natureza cultural e 
i ntelectua 1. 

Não está em jogo, propriamente, L 

conceito de posse, nem de domínio, r 
sentido civilista dos vocábulos; trata-~ 
do habitat de um povo. 

Se os índios, na data e 
Constituição, ocupavam determinac 
território porque desse territór1 
t-iravam seus recursos alimentício! 
embor~ sem terem constru~ões ou obre 
permanentes que testemunhassem posse 
acordo com o nosso conceito, essa árec 
na qual e da qual viviam, era necessár; 
à sua subsistência. Essa área, eKisten1 
na data da Constituição Federal, é que! 
mandou respeitar. Se ela foi reduzida pc 
lei posterior, se o Estado 
a diminuiu de dez mil hectares, amanh 
reduziria em outras dez, depois, 



.. Ministério da Justiça 
CONSULTORIA JURÍDICA 

1 ,, 

8 

dez, e poderia acabar confinando o 
índios a um pequeno trato, até a 
terreiro da aldeia, porque ali é que 
ºposse" estaria materializada na 
malocas . 

. N..ão foi isso que a Constitui~ão quis 
D que ela determinou foi que, nu 
verdadeiro parque indígena, com todas a 
características culturais primitivas 
pudessem permanecer os Índios, vivend 
naquele território, porque a tant 
equivale dizer que continuariam na poss 
do mesmo. 

Entendo, portanto, que, embora 
demarcacão desse território resultasse 
originalmente, de uma lei do Estado, 
Constitui~ão Federal dispôs sobre 
assunto e retirou do Estado qualque 
possibilidade de reduzir a área que, n 
época da Constituição, era ocupada pelo 
índios, ocupada no sentido de utilizad 
por eles como seu ambiente ecológico". 

"Não há direito adquirido contra a Constituiç:ão 
(Carlos Maximiliano, in Comentários à Constitui~ão Brasileira, 5a 
ed., Rio de Janeiro, 1954, v. 3, n9 505, nota 7), em decorrência 
se em alguma época remota, tiveram os Estados o direito d 
considerarem como se devolutas fossem, as terras indígenas, ta 
direito não mais subsiste. Em realidade, nos dias de hoje, não h 
·qualquer dúvida acerca da dominialidade da União sobre o habita 
indígena, destinando-se o processo administrativo a que alude 
art. 19·da Lei n9 6.001/73 e o Decreto n9 22/91 a apura~ão 
demarca~ão da área, como de posse indígena, para, posteriormente 
nessa qualidade, vir a ser homologada pelo Presidente da República 
Vale lembrar outros mestres de renome que demonstraram es~ 
entendimento, como é o exemplo o Professor João Mendes Junior e 
sua obra "Os Indígenas do Brazil e seus Direitos Individuai 
Políticos, 1912, PP. 61/62; Professor Marcelo Caetano, e 
ºPrincípios Fundamentais do Direito Administrativo, Rio de Janeirc 
1977, p~ 418; Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, t 
XII, 1971, p_ 450/451), e tantos outros de igual gabarito que dei~ 
de citar para não me alongar em demasia. Do que se deduz de 
discursos desses renomados mestres, o art. 64 da Constitui~ão e 
1891, ao atribuir aos Estados as terras devolutas situadas nos sew 
respectivos territ6rios, não incluía as terras indígenas porque 
simplesmente, não eram devolutas. Daí, o erra canceitual em qL 
incorrem alguns, não obstante a clareza das nossas Carté 
Políticas" <Milton Cintra de Paula, Coordenador de Assuntc 
Fundiários - FUNAI, in Informação n9 408-PG/93, de 14.09.93). 

Feito o levantamento fundiário preliminar pel 
FUNAI; :instaurado o processo administrativo que comprova sere 
indígenas as terras em questão e que lá se encontram, alguns dele 
arredios e de difícil contato; feita a demarcação de ditas terré 
como de ocupa~ão tradicional e permanente indígena, parece ni 
caber discussão sobre as provas colhidas, nos estreitos limite~, 
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mandado de seguran~a. 

Os fatos ora relatados, os procedimentos adotado~ 
pela FUNAI, são provas mais do que suficientes a inviabilizar 
mandado de seguran~a. 

A matéria aqui· tratada não é nova em nosso~ 
tribunais superiores, que firmaram Jurisprudência desfavorável 
tese do impetrante, como se vê a seguir: 

MS 116-DJ 2.10.89 
Processual - Mandado de Seguran~a - Direitot 
Originais Sobre Terras Ocupadas - Matéria da Prova 
O Mandado de Seguran~a não é via adequada par. 
pleito, em que é exigida produção de provas 
Irrelevante a titularidade do Impetrante1 quando 
controvérsia não se resolve por prova· 
pré-constituídas. 

Mandada não conhecido. 

AMS 119.084 - D.J. 23.06.88 - pág. 15987/B 
Mandado de Segurança - Terras Indígenas - Domíni, 
Ordinário. 
É pacífico o reconhecimento do domínio da Uniã1 
sobre as terras ocupadas pelos silvícolas 
Reclama~ão de particulares, que se dizem titulare· 
de glebas alcan~adas por limites de reserva 
indígenas. Nulidade de títulos imobiliário 
porventura incidentes sobre tais glebas. Matéria d. 
fato insuscetível de apreciação nos estreito 
limites do "mandamus". 

Apelações providas, sentenças reformada. 

MS n9 E0.722 - RTJ 128/627 
Mandado de Segurança. Declaração de ocupação de áre 
indígena. Direito do servidão de passagem, de qu 
diz titular o impetrante, incomprovado. Elemento 
acostados aos autos que, igualmente, não comprova 
não seja a área sujeita à interdição de imemoria 
ocupação dos silvícolas Zoró. Fatos controvertidos 
que demandam instrução probatória inviável na vi 
mandamental, a revelar a ausência de liquidez 
certeza do direito reclamado. 
Mandado de Segurança, indeferido, sem prejuízo da 
vias ordinárias, e cassada a liminar anteriorment 
concedida. 

MS n9 ê0.751 - RTJ 1ê9/57B 
Mandado de Segurança. Decreto 94.603, de 14.07.87 
que homologou a demarcação da área indigen 
Pancararu. 
Saber se as áreas ocupadas pelos impetrantes são, o 
não, terras indígenas para efeito de sua inclusã 
no decreto que homologou a demarcação da áre 
indígena Pankararu é questão de fato que, por se 
controvertida, não pode ser deslindada em mandado d 
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seguran~a. Ausência de direito líquido e certo. 
Observância das normas estabelecidas no artigo 29 d, 
Decreto BB.118, de 23.02.83, sob cuja disciplina s, 
realizou efetivamente o procedimento administrativ, 
de demarca~ão. 
Mandado de Seguran~a indeferido, ressalvadas as via· 
ordinárias. 

Em realidade, a FUNAl e o Ministro da 
mais fizeram do que dar concretude à regra 
insculpida no artigo 231, verbis: 

Jus ti ce nad. 
constituciona 

"Art. 231.. São reconhecidos aos índios su. 
organiza~ão social, costumes, línguas, cren~as 
tradi~Ões, e os direitos originarias sobre as terra 
que tradicionalmente ocupam, competindo à Uniã 
demarcá-las, proteger, e fazer respeitar todos o 
seus bens". 

Este dispositivo recepcionou, integralmente, a Le 
n9 6.001, de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do índio, por se 
turno, regulamentada no que pertine ao procedimento demarcatóri 
pelo Decreto nQ 22, de 1991, cujo processo administrativo fo 
integralmente cumprido. 

Estabelecendo a FUNAI que a área impugnada 
habitat tradicional de índios, refutados os argumentos de se 
pretenso proprietário, deve-se seguir, como no presente casa, 
Portaria Ministerial autorizando a demarca~ão, que, se Julgad 
legal, é homologada pelo Presidente da República. Inconform1smo 
·decisão remete o interessado às via$ judiciais ordinárias. 

Acerca da pretensão do impetrante, quanto 
inconstitucionalidade do Decreto nQ 22/91, e da não recep~ão e 
parte da Lei nQ 6.001/73 pela CF de 1988, por violação ao princípi 
do contraditório e da ampla defesa, convém assentar algur 
princípios, fundamentais ao esclarecimento da matéria, atinentes 
conceitos basilares do que vêm a ser União e Estados federado~ 
regime constitucional de competências, bem assim ao due process e 
law, relativo à demarca~ão das terras indígenas. 

Com características específicas, a Federaç:ão 
entendida como a união de Estados, na maioria das vezes concebida 
partir de um pacto social entre unidades soberanas. Diferentemente 
a União concebida no sistema político-social brasileiro é urr 
entidade criada pela Constituição. Juntamente com os Estados, 
Distrito Federal e os Municípios, compõe a República Federativa e 
Brasil. É pessoa jurídica de Direito Público interno, a quem cat 
exercer as prerrogativas do Estado Brasileiro <José Afonso ( 
Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 6a. ed., Editor 
Revista dos Tribunais, 1990, pág.424/425>. 

A União é produto da Carta Magna, e é nela que ~ 
encontram seus direitos e obriga~ões. É também a Constitui~ão qL 
estabelece a rela~ão entre os entes de Direito Público Interno qL 
irão exercitar as competências que lhe foram atribuída: 
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Competência, seja como esfera delimitada de poder que se outorga 
um Órgão ou entidade estatal, previamente delimitada, seja com 
gama variada de poderes de que se servem os órgãos e entidades par 
realizar suas fun~ões. 

A Doutrina constitucional costuma classificar essa 
competência em: a) competência material exclusiva (as do art. 21 
constitucional); b) competência legislativa privativa (art. 22 
CF); c) competência comum com os Estados, Distrito Federal 
Municípios Cart. 23, CF); e ainda, d) competência legislativ 
concorrente com os Estados Cart. 24, CF). 

A resposta à questão de se saber quais os órgão o 
entidades estatais que irão exercitar essas competências,· também 
dada pela Constitui~ão, que estabelece Órgãos próprios, os Podere 
Públicos. Nesse sentido, são órgãos da União, as Podere 
Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônico 
entre si, cada qual com competência específica. 

No caso concreto, cumpre estabelecer esta questão d 
competência.Competindo ao Poder Legislativo da União legislar sobr 
popula,ões indígenas, cujas terras de ocupa~ão àquel 
pertencem, CCF, arts. 22, XIV, e 20, XI), tal competência privativ 
exerce-se presentemente pela Lei nQ 6001/73. Esta lei, por sua vez 
conferiu ao Poder Executivo Federal competência para estabeler ~ 
procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas 
Incide o Impetrante em erro, ao propugnar a aplica~ão da garanti 
constitucional ao processo em causa, pois o que a lei denominou e 
processo demarcatório é um mero procedimento administrativa, r 
qual a Administra~ão ordena etapas de atos que levarão a outros, e 
sua atribuição, conforme autorização constitucional que ~ 
caracteriza como poder-dever. Inquestionável é que, dentre este 
atribuições, figura a demarcação das terras indígenas, de acorc 
até mesmo com a ordem expressa contida no art. 67 do ADCT. 

No procedimento instaurado pelo Decreto nQ 22/9j 
nao se cogita de aplicação de sanção, mas sim da atuação da vontac 
da Constituição e da Lei; age, portanto, o Poder Público com o "jL 
imperii", valendo-se do princípio da auto-executoriedade do a1 
administrativo. A demarcação é um processo técnico que, de per Sl 
não gera direitos e que, pelo exposto acima, não tem partes; não~ 
acusação, não há réu.É um mero procedimento interno e 
Administração, conclusão a que é possível chegar pelo fato de qL 
não é a demarcação que constitui o domínio da União sobre e 
terras ocupadas pelos índios, e sim a Constituição Federal, senc 
os efeitos daquela apenas declaratórios. Tal entendimento 
ratificado pelo art. 25 da Lei nQ 6001/73, verbis: 

Art. 25. O reconhecimento do direito dos 
grupos tribais à posse permanente das 
eles habitadas, nos termos do art. 
Constituição Federal, independerá de sua 
e será assegurado pele órgão federal de 
aos silvícolas, atendendo à situação 
consenso histórico sobre a antiguidade 
sem Prejuízo das medidas cabíveis que, 

índios 
terras pc 

.1.9B, e 
demarca c;ãc 
assistênc; 

atual e e 
da ccupaç:ãc 

na omiss~ 
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erro do referido órgão, tomar qualquer dos Podere 
da República. " 

Na verdade, repetimos, o bem, no caso, já s 
integrou no patrimônio da União por expressa determina~ã 
constitucional, cabendo à Administra~ão reconhecer os limites d 
seu patrimônio não apenas para fins de registro, mas também, 
principalmente, de prote~ão· à ~omunidade indígena. Ademais, entend 
J. CRETELLA JUNIOR que o processo administrativo mencionado n 
dispositivo constitucional em comento é o disciplinar, ou qualque 
processo em que a Administra~ão imputa sanção ao Administrado, qu 
nele figura como acusado Cin'' Comentários à Constitui~ão", Sã 
P~~lo, Forense, 1989, v. 1, pp, 528 a 530>. 

Finalmente, observe-se que o exercício do direito d 
defesa contra o ato administrativo da demarca~ão (e não contra 
seu processamento, que seria uma heresia jurídica) est 
compreendido no§ 2e do citado art. 19 do Estatuto do Indio,verbis 

11 Art . .19 . 
§ eQ contra a demarca~ão processada nos termos dest 
artigo não caberá a concessão do interdit 
posse5sÓrio, facultado aos interessados contra el 
recorrer à ação petitória ou à demarcatória." 

A Lei nQ 6.001, de 19 de dezembro de 1973, qu 
dispõe sobre o Estatuto do Índio, produto de regular preces~ 
legislativo, a cargo do Congresso Nacional, veio ao mundo jurídic 
com a san~ão feita pelo Poder Executivo, leia-se, Presidente e 
República. Seu conteúdo ajusta-se como luva aos objetive 
perseguidos pela Carta Magna de 1988, inclusive quando adota 
conceito estatuído no art. 20,. XI, da Constitui~ão, de que são ber 
da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índio~ 
estabelecendo em seu art. 19, que: 

"Art. 19. As terras indígenas, pc 
iniciativa e sob orientação do Órgi 
federal de assistência do índic 
serão administrativament 
demarcadas, de acordo com o procesf 
estabelecido em decreto pelo PodE 
EHecuti vo". 

O processo administrativo demarcatório figura r 
Decreto nQ 22, de 04 de fevereiro de 1991, prevendo a participaci 
de Órgãos públicos federais, estaduais e municipais, no âmbito e 
suas respectivas competências, a quem incumbe prestar informa~õe~ 
relativas à condução dos· trabalhos. E como se observe 
diferentemente do que afirma o Impetrante, como exaustivamen1 
demonstrado, não cabe invocar o princípio do contraditório. 

Finalmente, esclarece-se que tramita na 17ª Var 
Federal da Se~ão Judiciária do Distrito Federal ação declaratóri 
proposta pelo Ministério Público Federal com o fim de determinar 
declara~ão como de posse permanente dos povos das famílias Tukanc 
Aruak e Maku da área objeto da presente impetra~ão (inicial aneKa 
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Estas as informa~ões que, se aprovadas, sugiro seja, 
encaminhadas ao Ministro do Superior Tribunal de Justic;:a, Dr 
Américo Luz. 

Brasília, 12 de janeiro de 1995. 

~Ísâ!:~s 
Coordenador de Contencioso Judicial 

Aprovo. 
A superior considerac;:ão do ExmQ Senhor Ministro d. 

Justic;:a. 

CJ, 12 de janeiro de 1995 

~~~ 
WILMA RIBEIRO BASTOS PEREIRA 

Consultora Jurídica Substituta-MJ 

-. 
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ESTADO DO AMAZONAS 

MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

MANDADO DE SEGURANÇA. DELIMITAÇÃO E 
DEMARCAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS POR 
INDÍGENAS. LEI 6.011/73. CONSTITUIÇÃO, ART. 
231. O WRIT NÃO SE PRESTA A AMPARAR 
PRETENSÃO QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA 
(PRECEDENTES DO STF e STJ). COMPETE À 
UNIÃO DEMARCAR AS TERRAS E PROTEGÊ-LAS. 
PROCESSO DEVE SER JULGADO EXTINTO. 

O Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público, 
ingressou, em caráter preventivo, com esta ação de pedir de segurança contra 
iminentes atos a serem expedidos pelo Ministro da Justiça e que aprovariam os 
Relatórios da Fundação Nacional do Índio, propondo a declaração dos limites das 
terras indígenas e subseqüente demarcação com transferência para o domínio da 
União, terras situadas nas áreas do Médio Rio Negro, municípios de São Gabriel da 
Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, do Rio Têa, município de Santa Isabel do Rio 
Negro e do Rio Apaporis, município de Japurá, todos do Estado do Amazonas. 
Acoima esses procedimentos de incompatíveis com a Lei Básica Federal, e de abusivos;!\ / 

tfr 

Imprensa Nacional 



MINISTÉRIO PUBUCO FEOERAl 

MS3803-6/AM 
2 

de poder no pertinente à declaração de posse permanente indígena com vistas à 
demarcação das áreas neles especificadas, importando na federalização desses bens 
dominiais, com desapreço do processo legal e invasão privativa da competência do 
Poder Legislativo, e desrespeito à garantia constitucional do direito de propriedade. 

Em abreviado, sustenta caber à União demarcar as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios desde que se resguardem os princípios 
federativos, assinaladamente de respeito à autonomia dos Estados-Membros, que são 
por tradição da República, titulares de direitos de propriedade sobre a porção de 
terras devolutas do seu território (C.F. art. 26, IV). 

Nesse passo, à declaração de ocupação indígena das terras 
devolutas estatais hão de preceder atos de identificação e de demarcação, com 
observância do art. 231, do Texto Magno, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. 

E prossegue: " Efetivamente, é imperioso focalizar antes a 
questão à luz de princípios sensíveis consagrados na Constituição, princípios esses cuja 
sobranceria não pode nunca ser olvidada ou contrastada por cânones menores, sob 
pena de erosão de todo o arcabouço constitucional. É o caso do devido processo legal, 
do contraditório e da ampla defesa. É ainda o direito de propriedade, todos inscritos 
na Lei Básica entre os direitos e garantias fundamentais, a dizer, direitos e garantias 
hierarquicamente superiores, sacramentados em cláusulas pétreas. O fato de a Lei n. 
6.00~/73 conferir ao Poder Executivo Federal competência para estabelecer 
procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas, isso não significa que 
tal procedimento possa vir a ser estabelecido de modo a sacrificar princípios 
fundamentais da Constituição, acima mencionados" ... impondo-se a participação da 
unidade federativa no processo de delimitação das terras e subseqüente demarcação. 

Por fim, increpa de incompatível com a nova ordem ~ 
Constitucional, o Decreto 22191, baixado para dar execução ao art. 2°, inciso IX, da f ~ 

L 
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Lei 6.001, de 19.12.73, nos tópicos que relega ao oblívio princípio básico do devido 
processo legal. 

E conclui que os atos a serem praticados constituem lídimo 
abuso de poder, afetando o pacto federativo, já que esses atos teriam o efeito de 
desincorporar do patrimônio público estadual - como até mesmo de seus jus imperii - 
as terras devolutas de posse permanente de índios. 

A autoridade impetrada, em rebate às disceptações sopesadas 
pelo autor, sustenta, com base nos Relatórios da FUNAI, a origem imemorial da 
ocupação das áreas pelos índios, e, em preliminar, se dúvida houvesse, deduz ser 
inviável o exame da questão pelo l:fllt, de acordo com a jurisprudência dos Tribunais 
(STF e STJ). Ademais, o autor não impugnou a ocupação tradicional das terras pelas 

populações indígenas. 

3. Incursionando pela doutrina constitucional pátria no tocante à 
repartição de competência entre os três níveis de governo, e entre os Poderes 
Legislatívo e Executivo, afirma, com base no art. 67, da Lei Maior, competir ao 
Poder Executivo concluir a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, a 
contar da sua promulgação, segundo procedimento legal e respectivo regulamento 
baixado por decreto presidencial. Assim, a Lei 6.001/73 não é incompatível com a 
Constituição, e 'o processo demarcatório disciplinado no predito Decreto 22/91, no 
qual~ previsto concurso dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais no que se 
refere à prestação de informações - não infringe o Estatuto Fundamental. 

Afinal, os Estados, em regra, vem encambulhando o conceito de 
terras devolutas estatais. Isso, sim, incompatível com a definição da dominialidade da 
União adotada nas Constituições modernas sobre o habitat indígena, como no caso 
do Estado do Amazonas, cujas terras são ocupadas pelos fudios desde as mais priscas 
eras, consoante assinalados nos Relatórios .. ~ 

, 
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PARECER 

Sobre terras devolutas, dá o il. prof. Paulo Garcia este 

"3) Em sentido genérico, terras 
devolutas são as que integram o patrimônio dos 
Estados, como bens dominais. 

Em sentido estrito, são as terras que, 
tendo passado ao domínio dos Estados, por força 
do art. 64, da Constituição de 1891, não se 
achavam, em 1850 no domínio particular nem 
haviam sido objeto de posse por qualquer do povo." 
(Terras Devolutas, p. 156, Ed. 1958). 

A Lei nº 601, de 1850, no art. 3°, assim as conceitua: 

"Art. 3°. São terras devolutas: 

§ 1 ° - As que não se acharem aplicadas 
a algum uso público nacional, provincial ou 
municipal. 

§ 2° - As que não se acharem no 
domínio particular por qualquer título legitimo, nem 
forem havidas por sesmarias e outras concessões do 
Governo Geral ou Provincial, não incursas em 
comisso por falta do cumprimento das condições de 
medição, confirmação e cultura. 

§ 3 ° - As que não se acharem dadas por 
sesmarias, ou outras concessões do Governo, que,w 



apesar de incursas 
por esta lei. 
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§ 4° - As que não se acharem ocupadas 
por posses , que, apesar de não se fundarem em 
título legal, forem legitimadas por esta lei." 

4. Alega o autor que, por força do art. 26, inc. IV, da atual 
Constituição, os Estados - Membros têm incluídos entre os seus bens as terras 
devolutas. 

Ora, para serem devolutas e integrarem ~ patrimônio do Estado - 
Membro , não deverão achar-se aplicadas a algum uso público nacional ou não se 
acharem ocupadas por posses que, apesar de não se fundarem em título legal, forem 
legitimadas pela lei ( art. 3 °, § § 1 ° e 4 °, da Lei 60111850). 

Em tomo do tema, brotou certa corrente doutrinária sustentando 
que ao Estado - Membro não se exigiria a comprovação do seu domínio sobre as áreas 
de terras consideradas devolutas; desde que ninguém provasse a titularidade do 
domínio, automaticamente pertenceriam à unidade da federação. É a teoria da 
exclusão. Vista sob princípios jurídicos - processuais, tomou-se insubsistente, e os 
órgãos do Poder Judiciário não vacilaram em assentar que: o Estado é obrigado a 
provar o seu domínio quando contestado, " porque ele não se presume nem se apura 
por exclusão" (Apelação 34.692, de 24.06.48 - Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, apud Paulo Garcia. ob.cit. p. 145). 

5. No caso, com a vestibular não veio comprovação alguma da 
dominialidade do ente estatal-autor sobre as glebas, objeto dos atos ministeriais 

impugnados~ . 

Imprensa Nacional 
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Desse modo, outro encaminhamento não se impõe, senão o de 
extinguir o processo por ausência de uma das condições da ação. (art. 267, VI, CPC). 

6. Pelo Alvará Régio de 1680, as terras não distribuídas por 
sesmarias, nem aquelas que, por motivo de guerra justa, houvessem sido perdidas, não 
se consideravam como devolutas. Eram consideradas terras dos índios, o domínio era 
seu pelo título legitimo a apropriação congênita, o indii:enato. 

A propósito, pontifica José Afonso da Silva: 

"Terras tradicionalmente ocupadas não 
revela aí uma relação temporal. Se recorremos ao 
Alvará de 1 ° de abril de· 1680 que reconhecia aos 
índios as terras onde estão tal qual as terras que 
ocupavam no sertão, veremos que a expressão 
ocupadas tradicionalmente não significa ocupação 
imemorial. Não quer dizer, pois, terras 
imemorialmente ocupadas, ou seja: terras que eles 
estariam ocupando desde, épocas remotas que já se 
perderam na memória e, assim, somente estas 
seriam as terras deles. Não se trata, absolutamente, 
de posse ou prescrição imemorial, como se a 
ocupação indígena nesta se legitimasse, e dela se 
originassem seus direitos sobre as terras, como uma 
forma de usucapião imemorial, do qual é que 
emanariam os direitos dos índios sobre as terras por 
eles ocupadas, porque isso, além do mais, é 
incompatível com o reconhecimento constitucional 
dos direitos originários sobre elas. 

Nem tradicionalmente nem posse 
permanente são empregados em função de 
usucapião imemorial em favor dos índios, como 
eventual título substantivo que prevaleça sobre 

111 
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títulos anteriores. Primeiro, porque não há títulos 
anteriores a seus direitos originários. Segundo, 
porque usucapião é 'modo de aquisição da 
propriedade e esta não se imputa aos índios, mas à 
União a outro título. Terceiro, porque os direitos 
dos índios sobre suas terras assentam em outra 
fonte: o indigenato (infra). 

O tradicionalmente refere-se, não a uma 
circunstância temporal, mas ao modo tradicional de 
os índios ocuparem e utilizarem as terras e ao modo 
tradicional de produção, enfim, ao modo tradicional 
de como eles se relacionam com a terra, já que há 
comunidades mais estáveis, outras menos estáveis, e 
as que têm espaços mais amplos em que se 
deslocam etc. Daí dizer-se que tudo se realize 
segundo seus usos, costumes e tradições." 

(Curso de Direito Constitucional 
Positivo, 5ª ed. p.716). 

E com remissão a João Mendes Júnior, acentua: 

"É que, conforme ele mostra, o 
indigenato não se confunde com a ocupação, com a 
mera posse. O indigenato é a fonte primária e 
congênita da posse territorial: é um direito 
congênito, enquanto a ocupação é título adquirido. 
O indigenato é legítimo: por si, "não é um fato 
dependente de legitimação, ao passo que a 
ocupação, como fato · posterior, depende de 
requisitos que a legitimem." "O indigenato, 
primariamente estabelecido, tem a sedum posítío, 
que constitui o fundamento da posse, segundo o 
conhecido texto do jurisconsulto Paulo (Dig, titul. 
de acq vel. amitr. possess., L.1), a que s~ 



Savigny, Molitor, Mainz e outros rom 
o indigenato, além desse ius possessinis, tem o ius 
possidendi, que já lhe é reconhecido e 
preliminarmente legitimado, desde o Alvará de 1 ° 
de abril de 1680, como direito congênito". S6 a 
posse por ocupação está sujeita a legitimação, 
porque, "como título de aquisição, só pode ter por 
objeto as coisas que nunca tiveram dono, ou que 
foram abandonadas · por seu antigo dono. A 
ocupação é uma apprehensio rei nullis ou rei 
derelictae ... , ora, as terras de índios, 
congenitamente apropriadas, não podem ser 
consideradas nem como res nullius, nem como res 
derelictae; por outra, não se concebe que os índios 
tivessem adquirido, por simples ocupação, aquilo 
que lhe é congênito e primário", de sorte que, em 
face do Direito Constitucional indigenista, 
relativamente aos índios com habitação permanente, 
não há uma simples posse, mas um reconhecido 
direito originário e preliminarmente reservado a 
eles." 

8 MINIST~RIO PUBLICO FEDERAL 
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{ob. cit. p. 717). 

7. Em "Os direitos dos índios, ensaios e documentos", ed. 
Brasiliense, 1987, p. 76, Manuela Carneiro da Cunha assinala: 

"Embora sem amparo legal, em muitos casos 
começam-se a tratar nesse período as terras 
indígenas como terras devolutas, prática que será 
reprovada com todas as letras no Decreto 736, de 6 
de abril de 1936, que incumbe o Serviço de 
Pro~eção aos Índios de impedir que as terras 
habitadas, pelos silvícolas sejam tratadas como se 
devolutas fossem"(art. 3°, ª(~ 

Imprensa Nacional 



MINIS TERIO PUBLICO FEDERAL 

MS3803-6/ AM 
9 

8. Fernando da Costa Tourinho Neto, no verbete Os direitos 
originários dos índios sobre as terras que ocupam e suas conseqüências jurídicas, "in 
Os Direitos Indigenas e a Constituição - 1993 p. 19, sublinha: 

"Atente-se, mais uma vez, que as terras 
ocupadas· pelos índios não eram e não são 
devolutas." 

Por isto, acentua José Maria de Paula ( Terra dos Índios p. 73): 

"A incorporação, por parte dos estados, 
ao seu domínio privado, como devolutas, das terras 
dos índios, que indiscriminadamente tinham 
recebido da União, ex vi da Constituição Federal de 
1891, constitui clamoroso esbulho do patrimônio 
indígena, sendo que deveriam tais estados, desde 
logo, definir a situação dessas terras dos índios, a 
fim de as extremarem daquelas que, como 
devolutas, lhes tinham sido cedidas pela União, ao 
invés de, sem nenhum exame, passarem, como 
fizeram, desde logo, a considerá-las como suas e 
delas iram dispondo, mediante processos 
administrativos estabelecidos pelas respectivas 
legislações." 

9. Não há falar, pois, em terras devolutas, essas constantes das 
áreas declaradas como de posse permanente indígena, para efeito de demarcação, 
referidas nos Relatórios retroditos, máxime no caso do Estado do Amazonas, 
porquanto, segundo comprovado, são de ocupação imemorial. 

1 O. Afinal remanesce o aspecto da alegada incompatibilidade do 
Decreto 22/91 e da Lei 6.001/73 com a Constituição vigente, isto porque a função 
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normativa das terras indígenas compete ao Congresso Nacional, e não ao Poder 
Executivo, consoante ocorria sob o regime da Lei Maior recém-revogada, salienta o 
autor. 

Ora, o poder normativo sobre o índio foi devidamente 
exercitado pelo Congresso Nacional que aprovou o anteprojeto enviado pelo 
Executivo, convertendo-se na Lei 6.001, de 19 .12. 73, o chamado Estatuto do Índio. 
E o Decreto 22/91, nada mais fez do que, como ato regulamentar, facilitar-lhe a 
execução, complementando-o, sem inovar ou criar, secundum legem e não contra 
legem ou praeter legem. 

Por conseguinte, inexiste usurpação da competência do Poder - Legislativo. E essa legislação permanece na vigência da atual Constituição. 

Lê-se em "Tutela aos índios: "proteção ou opressão", do Prof. 
de Direito Agrário e Ambiental da PUC-PR, Carlos Frederico Mares de Souza Filho: 

"A leitura do final do art. 231, da 
Constituição, que dispõe competir à União proteger 
e fazer respeitar todos os bens indígenas, nos coloca 
duas perguntas: 

1) foi recepcionada a tutela do Estatuto 
do Índio? 

2) pode uma nova legislação omitir 
totalmente a tutela? 

A primeira resposta 
evidentemente positiva." 

, (Os Direitos 11!;:nas 
pág. 311, vários au~) ifÍJ 

parece ser 

e Constituição, 

Imprensa Nacional 
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Do que se antecede, é de se julgar extinto o processo, por não se 
prestar o mandado de seguraça a amparar pretensão cuja comprovação reclama dilação 
probatória. (Precedente MS 3052 - 1 ª Seção - Rei. Min. Demócrito Reinaldo). 

Vencida esta preliminar, impróspera é a pretensão deduzida. 

Brasília, 14 de fevereiro de 1995 

(Çq/~ c.i 
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA 

SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLIC 

aps,rpn 
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MANDADO DE SEGURANÇA N. 3.803 (94.040511-1) - AMAZONAS 

RELATÓRIO 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ADHE;MAR MACIEL: 

O ESTADO DO AMAZONAS ajuíza a presente ação de mandado de 

segurança preventivo, com pedido de liminar. Aponta como autoridade coatora o 

MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. 

2. O impetrante insurge-se contra atos de aprovação dos relatórios da 

FUNAI a serem apresentados pelo Ministro de Estado da Justiça, que, mediante 

portaria, declarará os limites das terras indígenas (Área Indígena Rio Negro), as quais, 

após demarcadas, serão transferidas para o domínio da União, segundo o disposto no 

§ 9°, do art. 2° e nos arts. 9° e 1 O, do Decreto n. 22, de 04/02/91. A área em questão 

pertence ao Estado do Amazonas. Trata-se de terras devolutas inseridas em seu 

patrimônio pelo art. 64 da Constituição de 1891, disposição mantida pela Constituição 

de 1988 em seu art. 26, IV. 

A seguir, o impetrante assevera que é da competência da União a 

demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, resguardados os 
... 

princípios federativos, notadamente do respeito à autonomia dos Estados-membros, 

titulares de direitos de propriedade sobre a porção de terras devolutas do seu 

território. 

Aduz, ainda, que, à declaração de· ocupação indígena das terras devolutas 

estatais devem preceder os atos de identificação e de demarcação, observado o art. 

A <.--- 
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231, do Texto Constitucional vigente, respeitados os princípios do contraditório e da 

ampla defesa. 

Por fim, assevera o impetrante que o Decreto n. 22/91, que tem por objeto a 

execução do art. 2°, IX, da Lei n. 6.001/73 (Estatuto do Índio), o qual confere ao Poder 

Executivo Federal competência para estabelecer procedimento administrativo de 

demarcação de terras indígenas, mostra-se incompatível com a nova ordem 

constitucional no ponto em que deixa de observar o devido processo legal. 

3. O pedido de liminar foi deferido, às fls. 22. 

4. A autoridade coatora prestou informações, às fls. 26/39. Preliminarmente, 

sustentou a inviabilidade do exame da questão em sede de mandado de segurança. 

Ressaltando a origem imemorial da ocupação das áreas pelos índios, argumentou que 

o autor a ela não apresentou impugnação. 

5. O Ministério Público Federal, em parecer do ilustre Dr. José Arnaldo da 

Fonseca, então Subprocurador-Geral da República, hoje engrandecendo o STJ como 

seu integrante, manifestou-se no sentido de ser julgado extinto o processo, por não se 

prestar o mandado de segurança a amparar pretensão cuja comprovação reclama 

dilação probatória .. 

É o relatório. 

{dbf 2 
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MANDADO DE SEGURANÇA N. 3.803 (94.040511-1) - AMAZONAS 

VOTO 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ADHEMAR MACIEL (RELATOR): 

Como se acabou de ouvir do relatório, o impetrante, vale dizer, o ESTADO 

DO AMAZONAS, quer impedir o impetrado, MINISTRO DA JUSTIÇA, de declarar, 

mediante portaria, os limites da Área Indígena Rio Negro. Alega, como fundamento 

jurídico, que a Constituição Federal de 1988 recepcionou dispositivo constitucional da 

primeira Constituição republicana (1891 ), o qual atribuía ao Estado-membro a 

propriedade das terras devolutas nele situadas. 

O Ministério Público Federal, em substancioso parecer, se reporta a 

precedente do Ministro DEMÓCRITO REINALDO. Pede a extinção do processo sem 

julgamento de mérito. 

A ementa invocada diz: 

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DO 
MINISTRO DA JUSTIÇA (PORTARIAS NS. 318 E 320). 
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. NULIDADES DOS ATOS. 
IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PETIÇÃO INEPTA. 
TERRAS SECULARMENTE POSSUÍDAS E RESERVADAS DOS 
ÍNDIOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 
Inepta é a petição de mandado de segurança cujo objeto envolve 
querela sobre matéria fática e importa em saber-se se existem terras 
devolutas, se estas terras estão ou não ocupadas por particulares, ou 
se administradas, pelo Estado, se incluídas em áreas a serem 
demarcadas, carecendo todos esses fatos de dilação probatória, 
providência impossível no âmbito da ação mandamental. 
Denegada a segurança, por maioria" (MS n. 3.052-3-DF, julgado em 
14/12/93. Vencido o Min .. PEÇANHA MARTINS). 

Senhor Presidente, a primeira observação a ser feita é quanto ao Decreto 

22/91, mencionado pelo impetrante. Depois que ele ajuizou o mandado de segurança, 

em dezembro de 1994, o mencionado diploma foi abrogado pelo Decreto n. 1.775.rae 

/dbf 



MS 3.803/AM (VOTO) Cp> /.,,.._ II y:- ~. 
J~,,.~ ,_Â~~ aÍ ~a 

08/01/96 (art. 11 ). O procedimento administrativo mudou um pouco. Mas, 

113 
no que~ 

interessa, ainda toca ao ministro da Justiça declarar, mediante portaria, "os limites da 

terra indígena e determinar a sua demarcação"( art. 2°, § 10, 1). 

Feita essa consideração preambular, continuemos. 

Embora o substractum da presente ação e a relatada pelo eminente 

Ministro DEMÓCRITO REINALDO seja o · mesmo, os petita são diferentes. Na 

presente ação, o que se quer é impedir o impetrado de baixar a portaria declaratória. 

No caso trazido como precedente, as portarias já tinham sido baixadas. 

Tenho para mim que o tema posto em debate envolve questão de direito, e 

não de fato a ser demonstrado. Não se acha na berlinda saber-se se a área a ser 

declarada pelo impetrado como indígena, para futura demarcação, tal como dispunha 

o § 9° do art. 2º do Decreto n. 22/91 e tal como dispõem os arts. 1 ° e 2° do Decreto n. 

1.775/96, é ou não devoluta. Os fundamentos do ato jurídico que se quer evitar -a 

declaração da área para demarcação- têm outro assento constitucional que não o 

invocado pelo impetrante. A declaração se fará com base no art. 231 da Constituição 

em vigor, que trata do indigenato, e não do instituto de terras devolutas. Diz o art. 231 : 

"São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, 
proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 

Assim, Senhor Presidente, não interessa saber se a área declaranda e 

demarcanda é ou não bem devoluto do Estado (art. 26, IV, da CF). A declaração e a 

conseqüente demarcação se fará porque se trata de "terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios" (CF: art. 20, XI, e/e art. 231 ) . . 
Com essas rápidas considerações, denego a segurança. Em decorrência, 

cassada fica a liminar. 

É como voto. 

/acb 
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Consolação 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3803-AMAZDNAS 

VOTO VENCIDO 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - 

Senhor Presidente, ouso divergir mais uma vez. Aliás, V.Exa. já 

leu um pronunciamento meu nesse sentido. Naquela ocasião, permitia-se 

que a União declarasse tratar-se de terra indígena a área, sem que sequer 

se desse oportunidade às partes de discutir ou contestar a natureza dessas 

terras. 

Julguei um caso em que, numa grande fazenda montada com 

financiamentos outorgados pelo BNDES, Banco do Brasil e Banco do 

Nordeste, com cerca de nove mil reses, não sei quantos mil hectares 

plantados de cana-de-açúcar e etc., os prepostos da empresa proprietária 

foram simplesmente impedidos de entrar na gleba, porque o Sr. Ministro da 

Justiça a declarou terra indígena. 

Não posso conceber que sob o império de uma Constituição 

que rege um estado de direito democrático assegurando o contraditório, se 

possa negar ao cidadão o direi,de opor-se ao Estado, na defesa da sua 

posse ou propriedade. . 

/b-t 



•• 

Pois bem, o que o Estado do Amazonas está a declarar 
sendo como é, por força da Constituição, titular das· terras devolutas, quer 
ter o direito de discutir com a União a natureza dessas terras. Penso que 
ele tem todo o direito de fazê-lo, porque a isto conduz a Constituição 
cidadã. Tanto mais que não se pode deferir à União, que, em verdade, será 
a titular do domínio das terras dos índios, a possibilidade jurídica de ela 
própria declarar, em seu benefício, tal direito. E é isto que resulta da 
declaração unilateral do Ministro da Justiça de que aquela ou outra gleba é 
terra ocupada por índios. Se formos ao absurdo de considerar que o Brasil 
inteirei é terra de índio, tudo bem! Mas se, ao contrário, entendemos que a 
tradição tem que ser entendida em termos, como afirmado pelo ilustre 
Ministro Cordeiro Guerra, sem contestação, no Supremo Tribunal Federal, 

quando apontou a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, 
construída em terras indígenas, teremos que respeitar o direito ao 
contraditório, característica básica do devido processo legal no Estado 
Democrático de Direito. 

V.Exa. 
Esta ~zão por que me posiciono em contrário ao voto de 
/\ / L:·, 

---,/ ~) 1·-L 
O EXMO. SR. MINISTRO ADHEMAR MACIEL 

· (APARTE) : - Senhor Ministro, gostaria de esclarecer: este novo Decreto 
~· --- 

nº 1.775/96, assim como o Decreto nº 22/91, tem o procedimento todo de 

um contraditório administrativo. 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DELGADO: - A 

autoridade juntou o processo administrativo? 



.. 
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~,,,. rhna/ ..li cÁa 1.,J . 
O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS :\;-., 
Sabe quem declara que é terra ocupada por índios? A Unia . 

Então, estamos diante de um caso teratológico que é a negação, afinal, do 
direito ao contraditório, pois é a própria União quem declara que se trata 
de terra ocupada por índios, e, em conseqüência seria de seu domínio.,pois 
o índio continua tutelado. O fato é que a União legisla em seu próprio 
benefício, em prejuízo da titularidade do domínio das terras devolutas que 
a Constituição defere aos Estados. 

Entendo que, em resguardo ao princípio do contraditório e à 
regra do art. 5°, XXXV, da CF/88, não basta só a instância administrativa, 

porque toda ela é conduzida no interesse da União~ ~ 

Por isso mesmo é que continuo dizendo que voto deferindo o 
mais amplo direito das partes de discutir a questão relativa à ocupação 
dessas terras. 

Concedo a segurança. 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.803/AM 

VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO HOMBERTO GOMES DE BARROS: Sr. 

Presidente, parece-me que esta declaração abrirá ensejo a uma 

discussão judicial.~ venia ao Sr. Ministro Peçanha Martins, 

não podemos, em mandado de segurança, com os dados que aí 

constam, impedir que o Sr. Ministro faça essa declaração. 

Peço vênia ao Sr. Ministro Peçanha Martins, para 

acompanhar o Sr. Ministro-Relator. ~ 



.. 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 3.803 - AMAZONAS 

Voto 

.. O Senhor Ministro Milton Luiz Pereira: - Senhor Presidente, as razões postas 
pelo eminente Ministro Peçanha Martins, certamente, não podem ser olvidadas, porque são 
verdadeiras alvíssaras aos direitos individuais. Todavia, parece-me, em se tratando de 
Mandado de Segurança preventivo, que o pedido almeja proteção não adequada, 
procurando impedir o Sr. Ministro da Justiça de expedir ato da sua competência. Houve o 
processamento administrativo, concluído com a participação da outra parte. Se 
estivéssemos analisando ofensa ao exercício do direito de ampla defesa, aí sim, a 
impetração encontraria campo favorável. 

Discordo, por isso, do Senhor Ministro Peçanha Martins quanto à 
unilateralidade. ,$1 

O Senhor Ministro Peçanha Martins (Aparte): - ·Õ) problema não é só o ato 
declaratório, mas as conseqüências do ato declaratório. r. 

é·t'), L 
O Senhor Ministro Milton Luiz Pereira: - em relação a essas conseqüências 

ele poderá vir ao Judiciário. ~ 

O Senhor Ministro Peçanha Martins (Aparte): - Com a demarcação, as 
pessoas, os cidadãos ficam proibidos de trafegar nas áreas. Ora, no Amazonas, essas 
declarações abrangem territórios. 

Estive em Roraima e lá 'há um verdadeiro clima de indignação dos cidadãos 
contra a demarcação que lá se fez, porque são quase três quartos das terras do território. 

Uma declaração desse tipo abrange uma centena de propriedades, que estão 
embutidas na área dita de índios. E essas pessoas, com o ato demarcatório do Ministro da 

' Justiça, estarão impedidas de exercer o seu direito de ir e vir, naquilo que julgam ser seu. 
Essa é a conseqüência.sim. Essa é a conseqüência da simples declaração administrativa da 
terra indígena. Por isso é quepenso ser este ato inconstitucional, face .à negação do 

I , , 
contraditório Judicial. 



MS Nº 3.803 - AM 

O Senhor Ministro Milton Luiz Pereira: - Senhor Ministro, temos precedentes 
nesta Seção . . . O- 

O Senhor Ministro Peçanha Martins (Aparte): - Sim, precedentes há vários. 
Disse que era vencido e continuo vencido. ( !·~ l__ 

O Senhor Ministro Milton Luiz Pereira: - proferi voto-vista em Mandado de 
Segurança, porém, examinando ato concreto, que impedia terceiros de adentrarem à área 
de terras. A Seção reconheceu a ilegalidade do item 3° da Portaria - que proibia. $),_ 

O Senhor Ministro Peçanba Martins (Aparte): - Mas esse era um 
procedimento preliminar, neste aqui já se completou, vale dizer, naquele caso . . . /) .. 

-··\ ) 
' J . L 

O Senhor Ministro Milton Luiz Pereira: - no caso, estão querendo impedir o 
Ministro de editar a Portaria. ~ 

O Senhor Ministro Peçanha Ma~i~s _(Aparte): - Mas esta Portaria é a que 
regula a demarcação da terra indígena. __. / ~ L 

O Senhor Ministro Milton Luiz Pereira: - a Portaria, Senhor Ministro, ainda 
não foi editada. S), 

O Senhor Ministro Peçanha Martins (Aparte): - Esta Portaria já foi revogada 
em parte. Mas a minha posição não se refere só ao item 3°. Sou vencido no todo. Entendo 
que o processo não pode ser este, porque não se pode dar a quem quer que seja o direito de 
ser o seu próprio juiz, e, no particular, estaremos fazendo isto. Esta Portaria confere à 
União o direito de ser o seu próprio juiz, e, em seu próprio benefício, declarar terras 
indígenas, terras que irão se incorporar ao seu patrimônio, em detrimento do cidadão e do.1 
Estado Federado, que não poderão valer-se do direito de ampla defesa. Negar-se-lhes-á, 
pois, o direito ao contraditório e à ampla defesa, prerrogativas constituciona~/1 

. 71-~ 
O Senhor Ministro Milton Luiz Pereira (Aparte): - Datissima venia de todas 

as razões eloqüentes do Ministro Peçanha Martins, acompanho o eminente Ministro- 
Relator. 
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MANDADO DE SEGURANÇA N. 3.803 (94.040511-1) -AMAZONAS 
RELATOR : EX.mº Sr. MINISTRO ADHEMAR MACIEL 
IMPETRANTE : ESTADO DO AMAZONAS 
ADVOGADO : DR OLDENEY SÁ VALENTE 
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 

EMENTA 

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA COM O FIM DE IMPEDIR O MINISTRO DA JUSTIÇA DE BAIXAR 
PORTARIA DECLARATÓRIA DE ÁREA INDÍGENA ("RIO NEGRO"). EXISTÊNCIA 
DA CONDIÇÃO ESPECIAL DA AÇÃO (DIREITO LÍQÜIDO E CERTO). EXAME DE 
MÉRITO. INDIGENATO E TERRAS DEVOLUTAS. FUNDAMENTOS 
.CONSTITUCIONAIS DIFERENTES. WRIT DENEGADO. LIMINAR CASSADA. 
1 - O Estado do Amazonas ajuizou mandado de segurança com o propósito de 
impedir o ministro da Justiça de baixar portaria declarando como indígena área 
("Rio Negro") para futura demarcação (Decreto n. 22/91 ). Alegou que tais terras são 
devolutas e lhe pertencem, tudo de acordo com o art. 26, IV, da Constituição em 
vigor, que recepcionou, no particular, o art. 64 da Constituição Federal de 1891. 
li - No caso concreto, não existe necessidade de provar-se se a área declaranda e 
demarcanda é ou não devoluta. Logo, satisfeita se acha a condição especial da 
ação de mandado de segurança {"direito líqüido e certo"). 
Ili - A portaria a ser baixada pelo impetrado (ministro da Justiça) com base no 
Decreto n. 1. 77 5/96, que abrogou o Decreto n. 22/91, tem como supedâneo os arts. 
ns. 20, XI, e 231 da Constituição, que curam das "terras tradicionalmente ocupadas 
pelo índios". 
IV - Writ denegado. Liminar cassada. , 

ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, 

denegar o mandado de segurança, nos termos do voto do Sr. Ministro-relator, vencido o 
Sr. Ministro Peçan,ha Martins que o concedia, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes das autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Votaram 
de acordo os Srs. Ministros Ari Pargendler, José Delgado, Antônio de Pádua Ribeiro, 
José de Jesus Filho, Humberto Gomes de Barros e Milton Luiz Pereira. Ausente, 
ocasionalmente, o Sr. Ministro Demócrito Reinaldo .. 

Custas, como de lei. 
Brasília, 09 d~e outubro de 1996 (data do julgamento). 

Ml~M~SIMANN PRESIDENTE 

RELATOR 

/acb 
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EXCELr:NTÍSSU\'10 SENHOR J\JINlSTRO-PRESTDENTE DO EGR"ÉGIO 
Sl1Pfi:R10R TRIBUNAT. DR ,JUSTIÇA. 

1
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O ESTAI>O 00 AMAZOJ~AS, · pess()a juridica de 
direito puottco interno, representado em conformidade com o art. 132 da Lei 
Excelsa, pelo Procurador infrafirmado, 'impetrante nos autos do MS nº 3.803 
(94.04U511-l}, vem perante Vossa Excelência, inconformado com os termos do v 
acordão proferido pela l" Seção desse, Tribunal pelos quais foi denegada a 
segurança pretendida, interpor o presente RECURSO ORDIN.\RlO, com 
arrimo no art. 10:. inciso II, alínea a), da Constituição daRepúbllca e no art. 
539. inciso I ~ 5..JO do CFC. pelas razõesdeduzidas em anexo, pelo que requer o 
seu recebimento nos rcgulu) tJs. efeiioó bem como o suu'processanumto, visando à 
· amplo devolução cognitiva Jufeitu ao Supremo Tribunal Federal. 

• ~ • • ' • 4,<e ' ' 

Nestes termos ·' 

pede deferimento 

De Manaus para Brasilia. em 06 de junho de 1997. 
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Razões que formula o Recorrente, Estudo 
do Amazonas. em Recurso Ordinario interposto 
nos autos do Mandado de Segurança n" 3.803- 
AJvl. impetrado em face do Exm" Senhor Ministro 
de Estado da Justiça e decidido em untca 
mstância_pelo_, Superior Tribunal de Justiça. 

. ._ Consptcuos Senhores Ministros, 

D~\ S.\T1St'AÇ..:\O DOS PRES~t1POSTOS DE ADMISSIBILIDADE. 

Insta firmar preliminarmente tratar o caso em tala de 
recurso adequado, interposto a tempo e modo . 

. 
. Combate-se por esta via. conforme previsão insite no 

ar: J e:, inciso 11. allnca .:;) da Constituição da República, '? acàrdilo proferido 
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi denegada. cm única 
instância. "' segurança requerida pelo ora Recorrente em face de ato do 
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça. 

. . . 
O Estado-Recorrente acha-se representado naforma do 

art. 132 da Constiuuçâo da Republica pelo Procurador do Estado. membro da 
• P rocuradona-Geral do Estado do Amazonas> .. que. in·°ii~l" assina. 

<.. ,, ' • •• l : "~~.~--'~ 

O Recurso foi aviado ·cor,(observância do prazo de 30 
(trmta) dia.'> de que dispõe as pessoas juridicas de direito público, por força do 
art. 50~ combinado com o art. :188, ambos do Diploma Processual Civi !. 

D~\ !\1EMÓRL\ DOS FATOS. 

Cuida a espécie de mandado de segurança preventivo 
impetrado pelo ora Recorrente ante a iminência de ato do Excelcntissimo Senhor 
Ministro de Estado da Justiça, consubstanciando portaria que, sob o pretexto de 
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.. 

unilateralmente pela Fundação Nacional do Índio - FUNAL a localização, 
dimensão e limites de determinadas terras tidas como indigenas para fins de 
futura demarcação e registro da propriedade em prol da Uniãotart. 20. XD. em 
conformidade com previsão procedimental constante de sucessivos Decretos 
Presidenciais tDec. n" ]]lOJ e Dec. n" 1. 775/96!, editados. por sua vez, com 
P,\r,eque r,r, art. í 9 do Lei nº 6. IJ(J J /7 3 (Estatuto do Índio), que prevê a demarcação 
~an?'n1·.-cranva das fC'rras tndieenas. · · ... 

<,;.· 

Ocorre que essas areas, cm vias de serem objeto de ato 
acc! ....•.•. ntorio com autêntica eficacia de "confisco 11, situam-se encravadas em 
r.;»; •... 1., •, • ...., ...••• J,.,·o1•·,.,," .,...c .•. tcn entes ao Estado-Recorrente ex vi do art 76 JC..···\..- ~·"' , .•..• "'·' (,''" , •. L .•• t.U •. } r . "~, ... . .., ""' , L • _ , 

inciso IV, da Constituição. de 1988 que, neste talante, reproduziu o preceito 
constante da Lc1: Fundam entalís cc 1891. 

Assim. demonstrou-se que a prática do ato guerreado 
•.. o.-~.JJ4:. c:J violação de direito liquido e certo do Estado-Recorrente discernido à 
t • 5" . . 1T'tJ"J.,.. L LV b. "' ' "l ••• .,..... ,, "'J d iu: WJ art. incisos A..;l. ;, "" e em com tnaçaocom o are . ..,(j, ..i v e s:: u 
f'vi'-'gt'iu Carta. 

Argiau-se. na Exordial incidenter tantum a não 
.,..e~~p.,u.·lin. ,11eio Carta .de 1088 do art. 19 da Lei o.Ot) 1/7 3 no tocante a previsão da 
_,e,mrt1 de procedrmento admtmstrativo. para fins de discriminação das terras 
mdtoenas. Levantou-se, outrossim, a mconstitucionalidade do Decreto 
Pre;idencia! editado com base nessa norma p arciolmente revogada. Tudo com o 
objct+. •n dr co mrrovar o caráter abusivo do ato increp ado. ·, 

' 
liminar requeri de: pelo Recorrente .. 

Assinale-se ter sido concedida a fls. ....,...., a medida 

'. ::· 

DA DECISÃO RECORRIDA. 
DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFOR1\i1A. 

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, mediante 
o Acórdão recorrido, por maioria de votos, decidiu pela denegação do presante 
amparo . com cassação da liminar anteriormente concedida, sob o argumento de 
que, sendo distintos osfundamentos que albergam a propriedade da União sobre 
as terras indigcnas e a dos Estados sobre as terras devolutas, tem-se como 
:r.J;;,itimo o ato perpetrada pele Autoridade Impetrada com estribo nos art. 20, 

3 
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Data venia a decisão recorrida não soa em diapasão 
com as normas expressas nem com os princtpios ordenados à República 
Federativa do Brasil pela Carta Politica de 1988, cuja correta consideração 
reveia. à saciedade. a ofensa. pelo ato mcrepado. de direitos e garantias 
afirmados como fundamentats ao Recorrente, cuja demonstração constitui 
substrato propicio à concessão do remedio heróico. Comporta e merece reforma, 
ms. (1 aresto recorrido~ 

Denote-se que à compreensão da ofensa perpetrada 
pela Autorrdade Impetrada, não se pode olvidar os nortes da hermenêutica 
juridi ca, q uc estão sempre a exigir a atenção do exegeta à aplicação de critérios 
:; uc se afinem com e rntio cssca dí das normas estudadas . 

Nesse sentido é curial conceber a norma constitucionul 
n;..,,..'jwnle u investigucão do sentido e alcance de suas disposições. à vista de sua 
un~ii,.,~. dentro do contexto do todo sistêmico da Carta Constitucional. 
".Jnj."J,.Fr"du como um conjunto harmonioso de preceitos, cuja coerência advém 
,.,/o,) urincurio« que o fundamentam, emfunção das necessidades da época. 

Assim sendo. vejamos asrazões que arrimam a reforma 
do -4 resto recorrido. 

Primeiramente. denote-se que o nosso Direito 
{'ons't1tuc1onal Positivo asseguro ao Recorrente, assim como a todos os 
aomiciliados no Estado Brasileiro, o direito a propriedade individual, visto 
como verdadeiro postulado da soc~edade. capitalista. . .. , 

A Lex Mater de J_()88,,tr.ou~ insculpido no caput e no 
inciso XXII, do seu art. 5': o instituto da propriedade, 'como direito fundamental. 

~ • • ( • • ' ~ : 1 

Ressalte-se. que, .álém de -s« qualificar como direito 
[un •. [amcntal, a propriedade inspira toda uma principiologia aplicável na 
interpretação orgânica da Constituição de 1988 . 

.A consideração desse direito de propriedade, figuram 
entre os bens pertencentes ao Recorrente. desde JS91. as terras devolutas 
situadas em seu territorio. A Constituição mantém essa propriedade, conforme se 
depreende do art. 26, IV. que só excepciona ó seu comando em relação às terras 
devolutas definidas como bens da União. pelo texto do art. 20, inciso 11 

Destarte. o direito de propriedade do Recorrente 
./ 
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Por outro lado. de se assinalar que a Constituição 
garante. ainda. ao Recorrente. conforme ventilado supra, que. à privação de 
seus bens. é exigido o previo e devido processo legal que. por sua vez. deve 
agasalhar os principios igualmente constitucionais do contraditorto e da ampla 
aejesa. 

Eis os firmes ·e:.úeios do direito liquido e certo do 
Recorrente tndevtdamente recusado pelo Acordão Recorrido pela equivocada 
apreciação do preceito constitucional gizado a seguir. . 

· ._ Refere-se à prescrição constante do art. ~O, inciso XI, 
de CR/88 segundo a qual são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, conforme a disciplina constante do art. 231. Tal norma merece 
profunda reflexão e análisa sistémica ve= que possui domínio de regência 
temporal retroativa, com força bastante para invalidar domínios imobiliários 
devidamente constituldos no pretérito. 

Importa c:onsidcrar que -. o mencionado art. 231. 
segundo Si; infere, possui eficácia limitada. haja vista que a exata explicitação 
conceituai e delimitação geográfica das terrá's 'indígenas resta diferida à 
rewTizm.:iio de um previsto 'processo de demarcação à cargo du União. pelo qual 
consumar-se-ia o domini~ do Ente Federal mediante a discriminação e registros 

• • < ~ "'· 

dus terr(,s indivenas. · -' ,e_ •• 

.A proposito, mencione-se-que o constituinte elegeu, na 
aefmiçâo dessas terras, criterio essencialmente=abstrato, ·.subjetivo e técnico 
ctenttfico, cuja verificação exige 'um 'ariténosópr~cesJo legal multidisciplinar, no 
âmbito do qual fatalmente-se destacam.tlittgios. com: o~.-propnetários atingidos 

"pela demarcação e cujo Ô' domínio·-é,~ap-'rjjj<;âclo ~~-_--vt_-:~o art. :131 da CR/88. 
- .: •• : • .: • ;.. ••• • 'j .~ .•• : ~-- ••••• \. - '_? .'· ~:.? 

. . ., . .. ..: ~ .. 
.... ..··t'" 

Ocorre que· a Recorrida, a fim de dar cumprimento ao 
mencionado preceptivo constitucional, e, assim, efetivar o domínio sobre as 
mencionadas terras indígenas, considerou recepcionado o art. 19 da Lei n" 
6.001/7 3, q ue preceitua devam as terras indlgenas ser demarcadas 
administrativamente, mediante decreto regulamentar . . 

lluvendo a edição de Decreto especifico (Cf Dec. n" 
:2/91 e depois Dec. n" 1775/96j para tanto. passou-se a arquitetar em 
unilateralidade. no âmbito do Poder Executivo da União, com auxílio da FUNAI, 

5 
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Autoridade Coatora vem definindo. a pretexto de dar cumprimento a mandamento 
constitucional. quais seriam as terras de propriedade da União de acordo com a 
egtde do art. 231 da CR/88. não importando a invasão 'a esfera juridica alheia. 
Segundo () julgamento recorrido e a parte Impetrada, mero ato admtnistrattvo e 
bastante à elisão da propriedade de terceiros, sob o amparo da ordem superior de 
aqutsição ongmarw provinda da Magna Carta, 

Sublinhe-se, por oportuno, qu.a o Recorrente não ignora 
a possibilidade das normas constitucionais atingirem -a retroatividade máxima, 
com a inerente inoponibllidadc dos direitos adquiridos (vested rights doctrine). 
."!.PJ.--: .,'e contesta a propriedade da União sobre as terras indígenas. 

Busca-se o amparo mandamental na invalidade e 
inconstltucionalidade manifesta do malsinado ato pelo qual ~ Administração 
Federal unilateralmente, sem base legal, . infirma o direito de propriedade do 
•. r:.<.;;,:.:urrcntc, homenageado amplamente na CR/88. 

Nesse talante. afigura-se .l'1ta,uJJ.git.-·u e 
nosso ;)ireito Constitucional Positivo. colocar, nesses termos, 
iundamental de propriedade, garantido no cerne· da Lei Excelsa. 
smvular das A utoridades .da Administração Pública .l 

' ' . ~ 

inédito em 
o direito 

ao arbítrio 

De outro modo. observe-se não haver compatibilidade 
entre o art. 19 do Estatuto dó Índio (Lei 6UO i /7 3 J e a Constnutcão de 1988. Não ' . , 
nouve o recepção daquele dispostttvo. 

. ' . 
Isso porque o .mencionado dispositivo declina da 

prescrição do devido processo tegaldemarcatorio, .delegando simplesmente a 
• atribuição ao Poder Executivo .para, 'promover. ·_''administrativamente a 
demarcação das terras tndigenas. "i negar a· es:;~1/da do Estado de Direito, 
considerar a lei que um ato administrativo possa constituir, modificar e extinguir 
direitos, mormente um direito valorado pele/sociedade em sua Lei Máxima como 
fundamental. 

No devido processo discriminatório das terras 
indígenas deve ser observada, sob o supedâneo dos decantados axiomas 
constitucionais. a reserva legal. a estrita legalidade. Somente o ato emanado da 
Representação Popular pode disciplinar. definir e prescrever o processo de 
extinção do direito de propriedade. ainda que previsto este na Constituição, 
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Ndo é correto argumentar. por outro lado. que o ato 
mcrepado não extingue nenhum direito de propriedade sob o argumento de que 
este já teria sido extinto pela aphcabilidude do art. 23 I da CR/88. A 
dtscnminação das terras. a sua exata dimensão e limites. as áreas abrangidas, 
tudo isso esta legado ao campo infraconstitucional. A Constituição nem sequer 
tdtca regiões. tribos ou lindes da propriedade institutda. Limita-se a dar 

crttertos para o seu discermmento. E é no momento dessa discriminação que 
ocorre o potencial conflito resultante da imposição da exttnção de varias 
propriedades 

Tem inteira razão o preclaro Ministro PEÇANHA 
M ARTJNS, do STJ, ao asseverar: 

"Sav posso conceber que sob o império de uma Constituição 
que rege um estado de .direito democrático assegurado o 
contra.Iitório, se possa negar ao cidadão o direito de opor-se 
ao Estado, na defesa de sua posse e propriedade. Pois bem, o 
que o 'Estado do Amazonas está ·a declarar é que. sendo como 
é, porforça da Constituição. titular das terras devolutas. 
quer· ter o direito de discutir com a .. União a natureza dessas 
terras. Penso q~e 'ele tem todo o direito ~e fazê-lo, porque a 
istoconduz a Constituição Cidadã. .Tanto mais que não se 
pode deferir à 'União, que . em -verdade, sera a titular do . . 
domtnio das terras dos índios, 't-1 possibilidade juridica de ela 
própria declararemseu beneficio. ial;direito. E é isto que . . 
resulta. da declaração· uni f ateral do '):iíinistro da Justiça de 
que aquela ou outra g/r6i./é t~n:a~:9cupada por índios. Se . . . ""· ... formos ao absurdo de considerar-que o Brasil inteiro é terra 
de lndio, tudo bemJ..Mas};e,.'âo-córitrário, entendemos que a 
tradição tem que ser entendida em termos, como afirmado 
pelo ilustre Ministro Cordeiro Guerra, sem contestação, no 
Supremo Tribunal Federal, quando apontou a Faculdada de 
Direito do Largo do São Francisco, construída em terras 
indigcuas, teremos r./ uc respeitar o direito ao contraditório, 
caractcristicc búsica do devido processo legal no Estudo 
Democrático de Direi to." 
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suhstancwl(suhstantive due process of lawi. a abrangência da garantia de 
observância. em qualquer ensejo, dos direitosfundamentais, dentre os quais, no 
diretto patrio o de propriedade. pelo quê. mesmo na sede da aplicação de norma 
constttuctonal retroativa, que suprime o direito de propriedade de alguns em 
cerro aspecr(J, deve imperar a legalidade estrita, afim de garantira observância 
-1(1 ordem jurtdica regente. Essa conclusão obtém-se mesmo da interpretação da 
mteltgéncia combinada do art. 2 31 e art. 5°, XXII e LIV, art. 26, IV da CR/88. 

Não e porque o texto constante do art. 231 tem sede 
constitucional, e que normas desta natureza tem o condão de prescrever a 
supressão de direitos adquiridos, que se deve autorizar a sua aplicação, livre de 
ponderações acerca de direito de propriedade assegurado ao Recorrente na 
própria constituição, conforme exige o princípio do devido processo legal. 

Do exame das garantias fundamentais da CR./88 pode 
se ir além no embasamento do direi tu do Recorrente. O inciso XXXV, do art. 5<>, 
nos leva a tese de refutação da constitucionaiidade da lei infraconstitucional que 
permita à União demarcar e registrar como sua: ·terras cuja natureza indígenas 
se.fu contestada pelos primitivos proprietários. Sob o auspicio do princípio da 
lflúj~.'>'iúÓilidade da apreciação e tutelajurisdicír~~UJ{:" <:om.:ebe-se a ineficácia da 
demarcaçdo extraiudicial com o objetivo de reconhecimento de domtruo. quando 
ha_iu hrigio instaurado na relação. Neste caso deve a União· ingressar em juizo 
munido de provus que afirme"! a sua propriedade segundoos critérios do art. 231 
daCR./88. . '; 

Pensamento adverso, em ·que- .se-admita que todo o 
dominio possa ser resolvtdo mediante simples ato administrattvo declaratorio, 
implica em estabelecer que a lei adote a lesão efefiv~ e.~onsumada à direito como 
• ' . • ' l ·~ ~vt • ,,. 

pressuposto do excrcicio do direito de ação: E obrigar.que o terceiro recorra ao 
Judiciário impondo-lhe, eminversão, oõnus 4e pr.ó.~~-rque as suas terras não são 
indígenas. Ora a Constituição impõe esse ônus à Uniãoimediante a prescrição de 
demarcação), como fato constitutivo do .:seu direito de propriedade, não aos 
parti cu/ares! 

No te-se q ue ess0: mesma tese é esposada pelo legislador 
ao prescrever a sistemática das discriminações das terras devolutas federais no 
texto da Lei Federal n" 6.333. nu qual J estabelecido para os casos de verificação 
do existência de controvérsia ou lide nos procedimentos administrativos de 
dtscriminação de terras devolutasfederais o ub anc .. iono da via administrativa com 
ú determtnação de imediata propositura da competente ação judicial 
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Por fim, em reforço as razões de reforma, merece 
referência a alegação da Autoridade coatora segundo a qual ter-se-ia facultado o 
contradilorto e ampla defesa ao Recorrente no procedimento demarcatorio 
admmistrativo. Não merece a mtnima consideração o argumento. Basta dizer que 
... Fl.UvAl' não conseguiu em período superior avinte anos, definir e discriminarem 
-:.:ampn. com precisão. as terras ocupadas tradicionalmente pelos aborigines, 
assim sendo, como pretender apelidar de observância do contraditório e ampla 
defesa a concessão do insignificante ·pra:o de noventa dias para impugnar 
trcbalt=s c1.:1(! aferição demandaria vários meses de exaustivo exame técnico. 
N!Jc :;.'7 ;õdc~ olvidar · tem-se cm pauta a discussão da titularidade de mais de dois 
r:i!.l!.~~.r: dC' hectares, espalhados em plena Selva Amazônica, no maior Estado 
Membro da República Federativa do Brasil! 

Portanto, restando .demonstrado a violação à direito 
liquido e certo do Recorrente, com base constitucional, por ato de autoridade 
p ública impcndc a concessão do presente m andamus com espeque no art. 5º, 
:.XLY J« Constituição do Brasil. 

00 PEDIDO- 

À consideração das razões expo.stas, pede e espera o 
Estado-Recorrente da. Supre!'la Corte Brasileira ··p ·conhec~mento e provimento 
do pre..-::ente Recurso.com a conseqüente. reformo do Acordão recorrido para o 
efoitc de se conceder a segurança perseguida e assim -restabelecer a ordem 
constitucional postergada, por serato de Jll.STJÇi. ..: /: ·, 
. . ··. . · .. ·'"· .. ·.,• .. :. '. . ,'·.·;·:"\:· 

De u. 'anaus para B;asilia,. ~~ 06 de junho de 1997. 
•'' 

R'CT A.f .•. 
Pr, 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 
SAS QUADRA02 BL E9º ANDAR - FONE: (061)226-2215 FAX: (061) 226-2205 

CEP. 70070-000 - BRASÍUA- DF 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO VICE-PRESIDENTE DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

' l. 

'-: \. 

A UNIÃO, representada por seu Procurador-Geral, 

nos autos do Mandado de Segurança nº 3803-AM, Registro nº 94.0040511- 
1, em que é impetrante ESTADO DO AMAZONAS, e impetrado o Exmo. 

Sr. Ministro de Estado da Justiça, vem, respeitosamente, à presença de 
Vossa Excelência, apresentar suas anexas 

CONTRA-RAZÕES 

ao recurso ordinário apresentado, o que faz aos fundamentos ali constantes~ 



• 
2. 
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Requer o processamento e a juntada 

razões ao processo, e o seu prosseguimento nas providências ulteriores de 

direito. 

"-; 

P. Deferimento . 

Brasília-Df', de agosto de 1997. 

i/~· 
ROBSON ~;~IEL DOS SANTOS 

__...---- ..... ~~ OAB-DF 8019 
/ '~ 

L_~J~~r 
AMAUR'Y JOSE DE AQUINO C(RnLHO 

! Procurador-Geral da União 
Substituto í 
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EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MINISTROS 
TRIBUNAL FEDERAL 

·Ref. MS 3803/AM-STJ 

CONTRA-RAZÕES DA RECORRIDA, UNIÃO 

Trata-se de recurso ordinário lançado contra a 

denegação de writ impetrado pelo Estado do Amazonas. 

2. Aquela unidade da federação procurou impugnar, 

preventivamente, por meio de remédio heróico, eventuais atos aprobativos 

dos relatórios produzidos pela Fundação Nacional do Índio • FUNAI, 

relatórios esses referentes à demarcação de terras "indígenas" e sua 

transferência para o domínio da UNIÃO, após realizada a demarcaçãx. 



,..,13\.lNAl 
, ":- e«' 
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. ~ / 

3. O impetrante argumentou que os atos de apiõ~ ão 

dos relatórios da FUNAI, que seriam, quando da impetração, baixados pela 

autoridade impetrada, feririam o direito de propriedade, o devido processo 

legal, o contraditório e a ampla defesa. 

4. O em. Ministro Relator dó feito, apreciando o pedido 

, de liminar, entendeu por bem conceder esta, nos termos em que formulada ( 

fls.22). 

5. Posteriormente, a Eg, Primeira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça, julgando o feito, denegou a ordem e cassou a liminar 

d'antes concedida, conforme pode ser verificado pelo acórdão de fls. 

176/190 dos autos. 

6. Agora, irresignado, o Estado do Amazonas interpõe 

recurso ordinário constitucional contra a decisão proferida pelo Tribunal a 

quo, na esperança de ver reformada aquela, em que repisa nos mesmos 

argumentos da inicial do writ. 

7. A questão fundamental, nestes autos, diz respeito à 

possibilidade de o Poder Público; ao fim de processo próprio e específico, 
, 

demarcar áreas indígenas e incorporá-las ao seu domínio, bem assim a 

alegação, feita pelo recorrente, de que ao demarcar terras e incorporá-las Ã _ 



• ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 

seu domínio, a UNIÃO estaria desrespeitando o direito de 

contraditório e da ampla defesa. 

8. Sem razão -o recorrente, porquanto os procedimentos 

efetivados pelo Poder Público estão em conformidade com as normas 

aplicáveis à espécie, e não apenas harmonizam-se com os dispositivos 

constitucionais, mas, antes disso, realizam o que ali se contém. 

9. De efeito, a Constituição da República impõe tal 

mister à UNIÃO, porquanto estabelece, em seu art. 231, competir a esta o 

dever de demarcar as terras tradicionahnente ocupadas pelos índios. 

10. E mais: as terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas, 

imprescritíveis. Este o comando do § 4° do referido art. 231. 

11. De tal sorte que, uma vez concluído pelo Poder 

Público que esta ou aquela terra, por ter sido tradicionahnente ocupada por 

grupo indígena e obedecidos os requisitos do § 1 ° do art. 231 da Carta 
Federal, é de posse permanente daquele referido grupo, esta ou aquela terra 

passam a ser bens da UNIÃO, nos exatos termos do art. 20, inciso XI, da 

Carta Politicaf _ · 
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12. Em sendo assim, desmerece 

. ·J.·····-·---~ ~6 

qualquer'~; ;-: 

irresignação apresentada pelo recorrente, quanto a esse ponto. 

13. Outro ponto a merecer consideração diz respeito a 

wna eventual ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa, por parte da decisão recorrida . 
. ._ 

14. O próprio impetrante/recorrente reconhece ter havido 

procedimento administrativo, fundado nas leis de regência, do qual foi 

intimado a contestar os levantamentos efetuados, no prazo de 90 (noventa) 

dias. 

15. Realmente, em sua petição de recurso, às fls. 200, § 

1 º, o recorrente mostra-se contrariado com o prazo que lhe fora ofertado 

para impugnar os trabalhos realizados pela FUNAI, dizendo, até, que a 

concessão de tal prazo não poderia ser entendido como observância do 

contraditório e ampla defesa. 

16. Ve-se, portanto, que o Poder Público obedeceu aos 

princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto o impetrante, ora 

recorrente, conhecimento dos procedimentos e oportunidade teve, para fins , 
de impugnação dos relatórios apresentados pela FUNAI, apenas entendeu 

que o prazo ofertado não lhe era satisfutóriof;v, . 



('.)<" 

.; .. _ c2)_J 

\~-.,_~- , .7 

'<. 
1 7. Por tal prisma, interessa notar que a impe aç o 
deveria ter sido proposta contra o prazo oferecido para impugnação, que o 
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recorrente entendeu ínfimo, e não contra os atos que seriam baixados pela 

autoridade impetrada. 

18. Face ao que foi exposto e argumentado, a União 

· espera o não conhecimento do recurso ordinário apresentado pelo Estado do 

Amazonas, e, se conhecido, que a ele seja negado provimento. 

19. 

a mais lidima 

Assim julgando, esta Excelsa Corte estará realizando 

JUSTIÇA! 

Brasília-DF, f :::Z7 . 
. ROBSON NE~~/IEL DOS SANTOS 

OAB-DF 8019 

l 
~UIN 

Procurador-Geral da UDíav-,... 
Substituto ' 

., 
/ .•.. 

CR-MS3803-DF 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO, RELATOR. DO RM~"N-o.. ·:.,- ~L-~;;..) 
22.913~0, DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL o·o ESTADO 
~ .• 

.... . : . :1, ! 

••• ·,1 ~ ; .. 
í :; I' '. ' 

' .. 
.J ~ 
"l ; ~t:: \ ..... 

c.:1 
-~ 

•• ~ .# ••• ': • 

'!.~~. -: 

o EST ,ADO .. n.o/AMAZO~Ás, pessoa jurldica de 
• •• ,. • •• ·: ~ • .' Ô; • ,,• ••••••• "'·• "',,, ,.-.,"- 

•, ' •• ' ~· • • • • J' 

direito público interno, representado em· conformidade com o art. 132 da 
• ::: +•~ A,::~:j~ ' ' 

Constituição da República pelo Procurador do Estado que adiante assina, vem 

perante Vossa Excelência propor, com espeque no art. 798 do Código de 

Processo Civil e art. 304 do RISTF, a concessão de MEDIDA CAUTELAR 

em sede de Recurso Ordinário(art. 102, Il, a da CR) em epígrafe, por ele 

interposto ao decisum proferido pelo e. Superior Tribunal de Justiça nos autos 

do Mandado de Segurança nº 3.803(de origem), impetrado em face do 

C.G.C. 04.312.369/0011-62 
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" 

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Justiça, pelos 

fundamentos que passa a expor. 

DA ANAMNESE DOS FATOS. 

.., O Estado-Requerente impetrou, perante o Superior 

Tribunal de Justiça, o susoreferido Mandado de Segurança, de caráter 

preventivo, contra ato iminente do Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado 

da Justiça, que se afigura violador · de direitos seus, líquidos e certos, 

estatuídos pela Lei Excelsa. 

~ ato increpado constitúi~se e~ portaria ministerial 

pela qual discriminar-se-ão adminístra~va e unilateralmente, e com base em 

trabalhos técnicos de autoria da Fundação Nacional do Indio - FUNAI, as 

terra~ consideradas indígenas.da área."Río Negro", .'qu/si~ encravadas em 
,, . .. ' 

área devoluta pertencente ao Estado do Amazonas e~ vi do art. 26, IV, da 
1 w • • .• ..- ' • • • ;° ,, • • •••• ' ~ ' : ~ • 

Constituição da República, para fins de determinar a-sua demarcação bem 
• • • '"· ,'t •• • ,w.• _1··· ' .. . .... J .• ,· 

como o seu trespasse incontinenti ao domínio da .. ,_.··ài#4o, conforme dispõe a 

sistemática, sublinhe-se ~co~~~~ci~nal, -~:~dot~~:;,;~ sucessivos decretos 

presidenciais que regulam a matéria .. Q)ec:·· ;·~/91 e Dec. 1.775, de 8.01.96), 
nos quais se escora a Autoridade Impetrada, a pretexto de dar concreção ao 

preceito constante do art. 231 combinado com o art. 20, XI, da Constituição da 

República. 

Por efeito concreto e imediato do ato impugnado, 

portanto, deixará de ser a área discriminanda terra devoluta pertencente ao 

C.G.C. 04.312.369/0011-62 
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.• 

Estado do Amazonas (art. 26, IV, da Constituição), passando a constituir ipso 

facto propriedade da União, a quem será imediatamente transferida. 

Conquanto não. tenha questionado em momento 

algum o Estado-Recorrente a propriedade da União sobre as terras 

tradicionalmente ocupadas pelos indígenas bem como a sua atribuição de 

demarcá-las, deduziu a inconstitucionalidade manifesta do ato administrativo 

em pauta, que à guisa de cumprir esse mandamento constitucional de 

demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos aborígenes, 

paradoxahnente, fere de morte elementares garantias e direitos :fundamentais 
,• 

preceituados na Lei Maior, atingindo a esfera jurídica do Estado-Impetrante, 

enquanto titular desses direitos. · 

Denote-se, ainda, · a respeito '-. do infinnado 

procedimento administrativo adotado pela União, que virá a ser materializado 

por força do guerreado ato de atribuição da Autoridade -1mpetrada, ter sido 
. . ·:... . * 

invocada a não-recepção do art. 19.do Estatuto do Indio=l.ei n" 6.00/73(arrimo 
· .. ,,, ' . ·. . . . •, ~ 

legal da Impetrada), no tocante à previsão de demarcação de terras indígenas 
. . . ' ,• 

. mediante procedimento sumário, administrativo ·e_ divorciado dos princípios do 

devido processo legal e do con;adit~rio~~~--m~~~~~--- tendo se em conta que 
.. ~ ~:·>'.. . 

esses casos dizem respeito, na maioria- dos casos, à concreção da perda ou 

supressão do direito de propriedade individual alheia, garantido pela Lei 

Máxima; não se pode olvidar que a combatida declaração é capaz de operar 

verdadeiro confisco ilícito à propriedade, sob a veste aparente de obediência 

ao art. 231 da Constituição de 1988. 

* Lei n9 6.001/73 

Rua Ferreira Pena n.? 356 / 366 - Centro 
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Dessa feita, está sendo asseverado que essa 

declaração, que tem a amplitude de transferir imediatamente a propriedade 

sobre imensas áreas do patrimônio imobiliário do Estado do Amazonas ao 

domínio da União, fere o seu direito CO!}~ti~cional de propriedade, além de 

violar os princípios do devido processo legal (substantive due process ou 

princípio da legalidade estrita), do contraditório, assim como, e em última 

análise.o da isonomia. 

Insurge-se, assim, contra a ilicitude e o abuso de 

poder manifestamente consubstanciado · em · simples ato administrativo, que 

aprova pareceres emitidos unilateralmente por ente daAdministração, dotado 

de pretensos poderes de elidir, por essa forma, o direito de-propriedade alheia, 

com menosprezo absoluto ao devido 'processo .. legal (substanttve due process ), 
' . 

e ao direito de propriedade,' agasalhados no texto-do art. 5° da Lex Mater. . ,• . . ·, 
l .- 

. . 

Com esses fundamentos, foi pleiteada a concessão da 

segurança em face da . Autoridade Coatora. 
1 ~· 

liminar. 

. ' ' 
~ • • • • . • • • .. •• - - • ~ • ' • t ',.. • • 

.Assím aviado, assinale-sê' ter· .sido concedida medida 
.·: ~ .. _ .. \' ,:.< :.: ~/-~. 

' .. ~ - 

Após o oferecimento das informações a cargo da 

Autoridade Impetrada, foi o writ julgado pela 1 ª Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, que, por maioria de votos, decidiu em denegar a segurança, 

cassando a liminar antes concedida in limine, sob a assertiva de que o ato a ser 

praticado pela autoridade impetrada tem arrimo no art. 231 da Constituição da 
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''· 

República, cujo o preceito é distinto do comando constitucional que assegur 

propriedade do Impetrante sobre as terras devolutas (art. 26, IV). 

a- ... 
. , r. ,ç 

Não se conformando com esse julgamento, foi 

interposto o Recurso Ordinário em menção, ora em processamento no Tribunal 

aquo. 

~. 

Ocorre que o referido Recurso Ordinário foi recebido 

no efeito devolutivo tão-só. Daí impende a presente medida como imperativo . . 

de acautelar contra iminente dano de dífícil reparação o direito do Estado do .. 
Amazonas e, sobretudo, contra os -riscos de ineficácia da decisão a ser 

. . 
proferida por esta Suprema Corte no futuro julgamento dó Recurso Ordinário 

. ' . . ~ ' . . "'' ~· . 
sub analisis, que restitui in totum a cognição ·do ··presente""Amparo" a esta 

'I ' • ' , .. 
Corte Excelsa. 

1 .~ • 

,, 

DOS FUNDAMENTOS DA MEDIDA: 
••• -~:· •• • w • :' ' 'l. ·,:: ,.· w 

• • ..,· .-.· 8 -.~: ••• :-:';·,:.: >·::.<· ,:;,j 
·-tem .si~Ó. endossada tanto~:.piljl doutrina como pela 

•.••..••• :~ ·.• ~ . :· .. • '\t:';-----:o·, .·~:'.-:.:-;:v:,:-;;,:--'\' 1· 
jurisprudência desta Augustà Suprema Corte, aindaque em caráter limitado e 

T"OC t.. •f ~,· •• ~·' V A 

excepcional, a admissibilidade da concé's~·ão de medida cautelar incidental 

aos recursos, tendente a outorgar efeito suspensivo à espécie recebida somente 

no efeito devolutivo, desde que em cores fortes transpareçam os pressupostos 

autorizadores do exercício do poder geral 'de cautela (fumus bani juris et 

pericu/um in mora). 
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ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
.. 

Assim, sobre a doutrina do cabimento de 

cautelar em mandado de segurança denegado em primeira instância com o fito 

de restabelecer a liminar cassada mediante a concessão de efeito suspensivo a 

recurso ordinário, destaque-se a lição . incisiva de SÉRGIO FERRAZ, 

externada em sua festejada obra Mandado de Segurança: " a liminar tem (. .. ) o 

fim precípuo de assegurar a realização, específica, de uma garantia 

constitucional. Por isso, inegavelmente terá ela de perdurar por todo o tempo 

em que seja cogitável a concessão do writ.(Op. Cit. 3ª ed., p.150). 

Não discrepa desse . entendimento Michel Temer, 

para quem "tratando-se de mandado de segurança garantia constitucional 

insculpida no capítulo dos direitos e garantias individuais, não se pode 

interpretar o sistema n~nnativo sem assegurar" aquilo ··q~e o constituinte 
' . 

pretendeu e que o legislador ordinário especificou (Lei_nº (533, art. 7º, II): 

·paralisar a prática do ato lesivo até o pronunciamento definitivo do Poder 
. . .·· . '· ' 

Judiciário. Não tem .suporte jurídico 'a interpretação · que restrinja essa 

paralisação do ato apenas à instância e~ que aordem foi postulada. Essa 

exegese leva à ineficácia ·da. medi~--~~ _'.a~· instâncjas:.'s~periores vierem a 
' . . . :~.. . .•.•. ·. . .,.,\; . . . . ,• ': .. ·· 

·• concedê-la.( ... ) Para ressaltara viabilidade do que 'se. sustenta basta atentar 
• • .. ' ' • • ·~·: ~::·v .. : ~ >·· ... w' ,,..,:· .:.• 

para a circunstância de que, nos demais-procediméntos, enquanto houver 
•l ~' •·•·::,rl- 

recurso, a execução da sentença, quandoprocedida, é provisória e demanda 

caução (CPC, art. 588). Tudo para impedir urna lesão irreparável ao direito do 

litigante a quem a sentença foi desfavorável. Como admitir que no mandado de 

segurança a lesão possa ser irreparável simplesmente porque houve 

pronunciamento de um dos graus de jurisdição?( ... ) É com tal modo de 

proceder que o Judiciário dará ao mandado de segurança a posição que, 

efetivamente, lhe deu o legislador constituinte: a de medida paralisante da 

Rua Ferreira Pena n.º 356 / 366 - Centro 
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eficácia do ato administrativo, impedindo lesão irreparável a direito individq_~-~--- · .. - -::.-~-- · 

ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

até final pronunciamento daquele Poder. "(Elementos de Direito Constitucional, 

13ª ed, p. 184 a 187) 

Por outra via, da análise dos compêndios de 

jurisprudência, citem-se as seguintes ementas precedentes deste Supremo 

Tribunal Federal que revelam os critérios em que se pauta esta Corte para a 

concessão de medidas cautelares dessa jaez: 

"Recurso . Extraordinário. Medida Cautelar. 
Concessão deefeito suspensivo ao apelo extremo. 
Despacho- concessivo . de -. efeito suspensivo em 
recurso extraordinário 'ad referendum, da Turma do 

· STF. Aspecto do bomdireito e "periculum in mora, 
-presentes. Decisão referendada. ,'(REMC nº 116117, 

· j. 29.11.1988,-DJU 3..9.89,'p~ 02521). 
• • • t ~. i' .··~ ! 

'. 

"Cautelar. Efeito Suspensivo em Recurso 
. Extraordinário. Referendo da ;, Turma à liminar 

.·: · · concedida .. pelo. relatorr arts..ê, I,~-21, IV e V, 304 e 
. ·. 371, par. 4,'.do.Regimento Interno, Precedentes. 
/Como,,, 'o . · ~êc~~ô ., êxtrà?!9~º não tem efeito 

· suspensivo.iesta .Corte JeiJ(:àdmitido, em situações 
limitadas e ·eicepcio~ju~;;;medida cautelar para lhe 
dar este efeito, nashipóteses de 'proteção de direito 
suscetível de· 'grave dano de incerta reparação' ou 
para 'garantir a eficácia da ulterior decisão da causa', 
desde que ele já se encontre sob a sua jurisdição. 
Relevância jurídica do pedido: designação pelo 
Presidente do TR T -de juiz especial para acompanhar 
a execução até o arquivamento do feito, teor do 
mandado de penhora e provimento de agravo para 
processar o extraordinário em face da alegação de 
ofensa à coisa julgada. ~ · 
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Grave dano de incerta reparação: forma e valor ----- 
incomuns da penhora, ou seja, sequestro de depósito 
compulsório junto ao Banco Central para garantir 
execução trabalhista no valor de Cr$ 
350.818.591.326,81( ... ) Liminar referendada por 
decisão unânime."(-'PETMC nº 764, j. 21.9.1993, 
DJU 22.10.93, p. 22252). 

ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Saliente-se que esse_ Excelso Pretório já concedeu 

medida cautelar para o fim de dar efeito suspensivo a recurso extraordinário 

agitado em ações outras, sem ~~e~a· mandam~ntal, ante o suporte fático 

amplo da norma permissiva constante do art, 304 do RISTF. Assim sendo, de . . 
se ressaltar que no âmbito de recurso ordinário em mandado de segurança, em 

tese, cresce em importância os termos da necessidade da tutela cautelar, face a 
. .• : ,• ..... , . ' 

imperiosa necessidade de preservar o mandamus em consonância com a sua . . ' 
• • 4 ~r • • , 

natureza de garantia constitucional fundamental, confonn~ a inteligência do art. 

~º da Constituição da Repiíbli~á~ q~e o concebeu c6~o- instrumento de tutela 

jurisdicional de execução específica, i.e. cuja à satisfação subsidiária, em 
• "' :· •••• •••• '1-''C ~ • ' , •• • •• ~· :~: 

pecúnia, não foi almejada e previstana Zex Fundamemalts.Bsu: instituiu o MS 
' • ' • ' ~ •• • ; • ' • 1 ••• " ' • ~ ~- 

como instrumento para: :g~cmili ~fetivw~te: uni \Ii!~~to ameaçado por ato 
• ' • 'f •",""' • • \ '• < \ ••' ·:~ ~ ' o ••• ~.V ~:·:.::V~~ 

abusivo e ilegal de autoridade: ·.: :··. · · ·. :- . :·. · · · . :'(:, , 
, ......,,:, • , .• V-~ "1 ~(' 

Além· disso, se ressai a medida cautelar como 

alternativa disposta para também precatar o direito constitucional ao mandado 

de segurança, não se pode ter como afastado esse fundamento com o fato da 

denegação do remédio heróico no juízo originário (súmula 405 do STF). É 

assente que o recurso devolve à instância recursai a cognição integral do 

mandamus, tomando-a senhora única, inclusive, do juízo de cautela 

indispensável ao bom termo do processo. Enquanto não apreciado 
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ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADORIA GERAL o·o ESTADO 

e 

·, 
definitivamente pelo Poder Judiciário e for de existência provável o direit tt--.,...- 

pretendido deve-se manter resguardo ao sagrado direito constitucional de 

mandado de segurança. Nesse sentido, procede inconstitucionalmente, 

negando a prestação jurisdicional, a Instância recursai que indefere medida 

cautelar pleiteada sob a assertiva de que o Órgão Jurisdicional inferior afastou 

a fumaça do bom direito com a sua decisão, objeto do recurso . 

. .. 

DO DIREITO AMEAÇADO (FUMUS BONI JURIS). 

· . Ressai extreme de · 'dúvida '··a relevância da 
~ . . . 

fundamentação do prese~te writ, ass~ como do Recurso Ordinário aviado, é 
' 

facihnente percebida a plausibilidade do direito afirmado, · 
'• ~ • • r• 

r 

Debate-se em tomo da ofensa perpetrada ao direito 
. . r ~ 

de propriedade de que· é titular· uma pessoa jqpilica. dedireito público e o 
( • '•• ... •,.:w·,.,~.·J.;.•,• ,'•: '~;~.}~~ 

objeto da causa constitui-se ~9· -. destino .imedíato da propriedade sobre mais de 
..... ' ,,·..,. .·· ,."::··-~:. ' .. :-(: -· .. 1·-'~·~· 

·· dois milhões e seiscentos 'hectares, 'ínsertos.emterritório ... amazonense, e grande 
·.· ... " . ··:-. ~ ... ·. :, ··.·~~,>:" -.~.:!~·· ... ·. }-;.:, .. :~ 

parcela da qual está ocupada pela _popúl~çã_o.:. afeta ao setor de produção . . . . . ' ~.. ... . 

agrária. :, 

Arrima-se o Recorrente, na demonstração cabal da 

violação perpetrada a seu direito de propriedade incidente sobre terras 

devolutas, em conformidade com art. 26, IV, da Constituição de 1988, que, 

nesse talante, reproduziu norma constante da Constituição de 1891, em 

menosprezo aos princípios da isonomia e do devido processo contraditório. 

C.G.C. 04.312.369/0011-62 
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ESTADO DO AMAZONAS 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
-!~~ '/ ... ,. 

1/' ,~ w. '' '. 

( 
. . . , 'P ' .. \I ,r,t 

\
(• ; /) \ ·, '· 
e ;;)',. 1 

1. • i 

Não obstante tenha a Constituição definido as terr~ 

habitadas tradicionalmente pelos indígenas como de propriedade da União, não 

as delimitou geograficamente, atribuindo à União a tarefa de demarcá-las. Com 

o ato da demarcação é que só então se passa. a materializar a localização e os 

lindes das terras a serem trespassadas à União, muitas das quais pertencentes 

até então a terceiros. E justamente por esse ato discriminatório implicar no 

despojamento não raro da propriedade alheia, é que deve se amoldar à égide 

da garantia do devido processo legal contraditório, estabelecida como norte 

fundamental na Lex Fundarnentalis de 1988. 

· ·· 

Estatui a Cartà Políti~a que '~~guém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, sendo assegurado aos ,, . . . 

litigantes, em process~. judicial ou administrativo;·<., 6 contraditório e a ampla 
' ' •. . . . . 

' . 
defesa" (art. 5'\ LIV e -LV da Constituição) . Portanto, não havendo exceção 

• ". ' '• r 
, ,.. • 1~.? • 1 o ••• 1 : 

.subjetiva ou objetiva à mencionada norma, de se considerar· que o Recorrente 
. .. ... - . . ~ ;.~ . . ': ... .;:: -. ~ ; , .: : 

não pode ser privado · de seus bens, dé suas terras públicas sem o devido 
• 1 ' .'·' • • .-r. •' ·. ! 

processo legal, ainda · que à 'guisa de aplicar dispositivo da própria 
t l\.. _ · • ~·::.~: . .~ .... • .. ·:-r' -~ . : ~ · 1. ·./:. :·~ 

Constituição. Não se admitiria tal Pât:~~Q~~- namesmaunidade orgânica que se 
• ~-' ••••• ,, •• .--.~-·· '1-~ t~~-~ ., _ -» -. ••• i."' 

coloca no topo do ordenamento jurídico~\·,:_;:/.' . r/;;>:"L . / .. ; ' --~·- 7'; ;'}~/ 
Da interpretação sistêmica do art. 231, da 

Constituição, mormente à luz das susomencionadas garantias fundamentais, 

defende o Estado-Recorrente a inconstitucionalidade do ato increpado, que, 

consubstanciado em penada única, meramente adminstrativa e unilateral, não 

albergada em processo ínsito em lei formal (substantive due process of law), 

opera verdadeira subtração ao patrimônio público estadual imobiliário. 

~ 
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ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADORIA GERAL o·o ESTADO 

Não se diga que o ato increpado é legítimo por 

supedeanear-se em texto expresso da Constituição (art. 231) e afigurar -se 

dotado de presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos. A uma, 

à interpretação da Constituição vige . QS çritérios e princípios gerais de 

hermenêutica jurídica, recomendando ao exegete e aplicador a critica e 

interpretação sistemática e harmônica de suas disposições. Nesse passo é de 

todo pláusível o influxo que a norma supramencionada sofre dos preceitos que 

proclamam direitos e garantias fundamentais no Estado Brasileiro, in casu o · 

Devido Processo Legal, do contraditório e o da Isonomia. A duas, a presunção 

de legitimidade sede lugar frente a Imediata constatação incidental feita pelo 

Poder Judiciário de sua incompatibilidade vertical direta com a Constituição da . . 

República, tanto sob o aspecto formal quanto o material. 

DO RISCO DE GRAVE DANO .E DE INEFICÁCIA 'DE ULTERIOR . .. . . 

JULGAMENTO RECURS~L. (PERICULUM ~N MORA). 

· Importa demonstrar· a_ presénça no caso em tela do 

periculum in mora a autorizar a adoção d~.p~~~~~t~:.~~dida precautória . 
. ,· .... _.,.· , 

Denote-se que, destituído de efeito suspensivo o 

presente Recurso Ordinário, que deverá ser examinado oportunamente por Este 

Supremo Tribunal, nada impede, tudo indica, deva a Autoridade Impetrada 

executar à exaustão o ato preventivamente guerreado por meio do presente 

mandamus, circunstância esta que revela, por si só, o sério e fundado risco de 

C.G.C. 04.312.369/0011-62 
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ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADORIA GERAL o·o ESTADO 

todo ineficaz. 

Em decorrência da prática do ato increpado, tem-se, 

outrossim, a consumação de dano de dificil reparação concernente a perda da 

propriedade que sofrerá o Estado-Recorrente, posto· que irremediavelmente 

será trespassado o domínio das terras devolutas não-habitadas tradicionalmente 

pelos índios para a União e com ela advindo severas restrições impostas a seu 

uso, dificultando-se sobremaneira a reversão desse estado, vez que se trata de 

áreas gigantescas, cuja a discussão do-acerto: da discriminação administrativa, 

perpetrada imprópria e inconstitucionalmente, nas vias ordinárias, que . , 

sobejaria ao Impetrante, demandaria muito tempo, em prejuízo a contenção de 

imediatas e desastrosas conseqüências às atividades ·econômicas nessas áreas, . . . 
' V •. ' 

desenvolvidas sob tolerância do Impetrante, .representando .ameaça à ordem 
• • • • ,,v • • ' 

pública e econômica n~ âmbito do ·Estado do Amazonas,' mormente para a 
• . . • . ~ . ! ,· ~ ~ . . . /, . 

população interiorana vinculada ao setor primário de : produção que ocupa 
. . ". . ~ 

essas terras, que há .muito deixaram de ser objeto de .. posse indígena para 
• A • • V 

albergar a civilização ~~r intennédi~-d6 ~~bsistente _ê~bo~l~: amazônico. 

': - . · .. ·· ::·_, '.// :'. <('.,f 
···oo PEDIDO .. <<··_·.-<,/' ..•. · .. ' ., 

Por todo o exposto, mormente a urgência do pleito, 

pede e espera o Estado do Amazonas a concessão da pretendida medida 

cautelar liminarmente por Vossa Excelência, ad referendum da Turma 

competente, mediante a outorga de efeito suspensivo ao Recurso Ordinário em 

exame, com o fito de restabelecer por essa forma a referida liminar cassada, 
' ro 
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ESTADO DO AMAZONAS 
PROCURADORIA GERAL o·o ESTADO 

emitir o ato hostilizado até julgamento do recurso por ser ato de inteira 

JUSTIÇA ... ! 

De Manaus para Brasília, em 03 de setembro de 1997 . 

... - . 
., . ~' 

~~ :.; 
"- 

.r• 
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T E:R M o D E e o N e L u s Ão 

Aos AG dias do mês de ktê~ de 19 c:Jt 
faço · estes autos conclusos ? ao Exmo. Sr. Ministro r . , .• 

~ OÚÃ- ~O\/ • 

Eu, , Diretora da Divisão de Processos 
Origin ;_ · os, lavrei este termo. 



· Ptl/lA flJ!r)LICAÇlO 

2 2 SET 1991 
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22913 
RECORRENTE: Estado do Amazonas 
RECORRIDA: União Federal 
.~RIGEM: Mandado de Segurança nº 3.803/STJ 

Senhor Ministro, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos autos 
do processo em epígrafe, mantive, até julgamento 
definitivo do recurso ordinário, os efeitos da cautelar, 
inicialmente concedida e comunicada pelo Superior 
Tribunal de Justiça, mediante Telex nº 09162, datado de 
16.12.94, para que a ora recorrida se abstenha de 
praticar os atos de aprovação das ~emarcações (Despachos 
de nºs 36, 37 e 38, proferidos pelo Presidente da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI no dia 19. 08. 94 e 
publicados no Diário Oficial da União de 22. 08. 94), ou 
que desfaça ou suste a sua eficácia, caso já os tenha 
consumado. 

Esclareço, ainda, que o deferimento desta 
cautelar não altera a eventual situação de anterior 
ocupação das terras por indígenas, até o julgamento 
final do mandado de segurança, ora nesta fase de 
recurso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência_ expressões de elevado apreço. 

Ministro NÉRI DA SILVEIRA 
Relator 

Excelentissimo Senhor 
Doutor IRIS REZENDE 
Ministro de Estado da Justiça 
N E S TA 

/afp 

. 'f,. ":~l 
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RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22913 
RECORRENTE: Estado do Amazonas 
RECORRIDA: União Federal 
.QRIGEM: Mandado de Segurança nº 3.803/STJ 

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos autos 
do processo em epigrafe, mantive, até julgamento 
definitivo do recurso ordinário, os efeitos da cautelar, 
inicialmente concedida e comunicada por esse Tribunal ao 
Ministro da Justiça, mediante Telex nº 09162, datado de 
16.12.94, para que a ora recorrida se abstenha de 
praticar os atos de aprovação das .demarcações ( Despachos 
de nºs 36, 37 e 38, proferidos pelo Presidente da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI no dia 19. 08. 94 e 
publicados no Diário Oficial da União de 22. 08. 94) , ou 
que desfaça ou suste a sua eficácia, caso já os tenha 
consumado. 

Esclareço, ainda, que o deferimento desta 
cautelar não altera a eventual situação de anterior 
ocupação das terras por indígenas, até o julgamento 
final do mandado de segurança, ora nesta fase de 
recurso. 

Aproveito a oportunidade para renovar a 
Vossa Excelência expressões de elevado apreço. 

Ministro NÉRI DA SILVEIRA 
Relator 

/afp 

Excelentíssimo Senhor 
Ministro AMÉRICO LUZ 
Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
N E S T A 
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RBCCRSO QRD. BM MANDADO DE SliiGQRANÇA Nº 22, 913-0/fi?SO - AMAZONAS. 
, 

RJiCLA':l'OR i Hnr.ISTRO NÉR:I' DA SILVEIRA 
RECORRENTE: ESTADO DO AMAZONAS 
ADVOGADO 
RECORRIDA 
ADVOGADO 

PGE-AM - RUY MARCELO ALENCAR DE MENDONÇA 
UNIÃO FEDERAL 
ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

DBSPACHO: - Vistos. o Estado do Amazonas recorreu, 
ordinariamente, da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, 
que indeferiu mandado de segurança preventivo contra atos do senhor 
Ministro da Justiça referentes a demarcações de áreas indígenas, os 
quais estão assim descritos na inicial, às fls. 2/3: 

·As páginas 12606 a 12611, do Diário Oficial da 
União, de 22 de agosco do ano corrente, em cópias 
xerográficas anexaa, publicam os Despachos de nªs 36, 37 
e 38, proferidos pelo Sr. Presidente da Fundação Nacional 
do tndio - FUNAI no dia 19 daquele mês. No tópico 1, de 
cada um dessas docwnentos, a referida. autoridade 
resolveu, verbis: 

a) ~Aprovar as conclusões objeto do citado 
Parecer para, afinal, reconhecer os estudos e 
adequações à delimitação da Área Indígena 
MÉDIO RIO NEGRO, de ocupação doa respectivos 
grupos tribais: B~ré, Baniwa, Tuka.no, TUyuka, 
TUriano, Desana, Dâw, Na.dêb, Ara.paço, 
Piratapuai, Siussi e Warequena, com a 
superfície e perímetro aprovados de 2.142.000 
ha e 1,033 Km respectivamente, localiza.das 
no~ Municípios de São Gabriel da. Cachoeira e 
Santa Isabel do Rio Negro, Est;ado do 
Amazonas"'; 
b) •Aprovar as concl.usões objeto do citado 
Parecer para, afinal, reconhecer os estudos e 
adequações à delimitação da Área Indígena RIO 
TÊA, de ocupação dos respect:ivos grupos 
tribais Nac~b, Pirat:apuya, Desana, Tukana e 
Baré, com superfície e períme~ro ap.rovüdos de 
414.300 ha e 580 Km respectiva.mente, 
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localizada no Munic:ípio de Sant:a Isabel do 
Rio Negro, Estado do Amazonas". 
e) ••. Aprovar as conclusões objet::o do citado 
Parecer para afinal, reconhecer os estudos e 
adequações à delimitação da Área Indígena RIO 
APAPORIS, de ocupação dos respectivoa grupos 
tribais Yuhup (Maku), Tukano, Desana, Tuyuka, 
f!l Yepá Mahsa, com a aupe:rEície e perímet:.ro 
aprovados de ii3.2DD ha e 150 km 
respectivamente, localizada no Município de 
Japurá, Es~ado do Amazonas•. 

Em todos esses Despachos, além das a.provações 
transcritas, foi ordenada a publicação do Parecer a que 
se r~Eerem e determinado: 

~Encaminhar o respeccivo processo de 
demarcação ao Ministério da Justiça, 
acompanhado da Minuta de Portaria 
Declaratória, para a apravaçãoN (item 3). 

Os Despachos aprovat6rios sob exame referem-se a 
processos administrativos ins~aurados e reaiizados 
unilateralmente pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 
com escopo demarcatório, dentro do território am~zonense, 
v.isando a identificação e determinação da.a cerras 
ind.f~enas mencionadas, num total de 2. 669. 500 ha (DOIS 
MILHÔES, SEISCENTOS e SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS 
HECTARES) que, por força deae~ medida., deixarão de ser 
terras devolutas do ESTADO DO AMAZONAS e passarão a 
constituir propriedade da UNIÃO, a que serão 
imediatamente transEoridaB.· 

'i 
1 

Sustenta o impetrante 'li.o legitimo direi to de propriedade 
do Estado do Ama.zonas, sobre as t:erraa afetadas pelo impugnado 
procedimento' demarcatório, bem corno a ostensiva 
inconstitucionalidade dos atos guerreado$• {fls. 11). Pleiteou 
medida liminar •a fim de ser ordenado à autoridade impetrada que se 
abstenha de praticar os a.~os de aprovação das mencionadas 
demarcações, ou que O$ desfaça ou suste a sua eficácia, caso já os 
tenha conswnadoN (fls. 11). 

~- Em àespacho de fls. 22, o ilustre Relator, no STJ, deferiu 
a cautelar, nestes termos: r . 0··~~ ' 
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~concedo a medida liminar nos termos do pedido (fis. 11). 
So~icitem-se informações. 
Publíque-se.111 

3. No julgamento final, em 9.10.1996, a Corte ag_yQ indeferiu 

o Mllll, possuindo o ac6rdão esta ementa (fls. 187): 

..,..CONSTITUCIONAC,, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL, 
MANDADO DE SEGURANÇA COM O FIM DE IMPEDIR O MINISTRO DA 
JUSTIÇA DB BAIXAR PORTARIA DECLARATÓRIA DE ÁREA INDÍGENA 
(JUQ NEGRO) . EXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO ESPECIAL DA AÇÃO 
(DIREITO LÍQüIDO E CERTO). EXAME DE MÉRITO. INDIGENATO E 
TERRAS DEVOLUTAS. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DTFERENTES. 
WRIT DENEGADO. LIMINAR CASSADA. 
I - O Estado do Amazona,1;1 ajuizou mandado de segurança 
com o propósito de impedir o ministro da Justiça de 
baixar portaria deolarando como indígena área (B.i.s;z. Negro) 
para Eutu.ra demarcação (Decreto n " 22/9l). Alegou que 
tais terras são devolutas e lhe pertencem, tudo de acordo 
com o art. 26, IV, da Constituição em vigor, que 
rf!tcepcionou, no particular, o art. 64 aa Const;.i tuiçlio 
Federal de l89l. 
II - No caso concreto, não existe necessidade de provar 
ee ee a área declarada. e demarcada é ou não devoluta. 
Logo, satisfeita se acha a condição especial eia ação de 
mandado de segurança (direito líqilido ~ certo). 
III - A portaria a ees: baixada. pelo ímpetz·ado (Ministro 
da Jusciça) com base no Decreco nª 1.775/96, que abrogou 
o Decreto nº 22/91, tem como supedâneo os arts. nºs 20, 
XI, e 231 da Constituição, que curam das ~terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índiosH. 
IV ~ .li[CÜ' denegado. Liminar cassada.• 

4. Int~rposto o recurso ordinário ( f ls. 193/200) e admitido 
no efeito devoiutivo (fls. 213), encontrando-se os autos no STF, já 
com·vista à Procuradoria-Geral da República {fle. 224/225), o Estado 
do Amazonas, em fundamentada petição de fls. 227/239, requereu a 
concessão de medida cautelar, colimando restabelecer a liminar 
cassada, .•• notificando-se dessa decisão a Autoridade impetrada, para 
que se abstenha de emitir o ato host.:i..Zjzado até julgamento do 
recurso• Cfls. 239). 

1~"'\~ 
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s. Às fls. 272 e v., deferi o pleito acima, nestes termos: 

1. At:.é o jul.gamenro f.:ina..1. desce recurso ordinária 
em mandado de segurança, mantenho os cfeítoa da cautelar, 
inicialmente, concedida, às fla.221 tal como pleiteada às 
fls. 11., ou seja, para que a impetrada "'se abstenha de 
prat:icar os atos de aprovação das mencionadas 
delnilrcaçõea, ou que os desfaçct ou suste a sua eficácia, 
caso já os tenha corununeâor , Defer:ida, inítio ~. a 
aautelar, tudo aconselha se mantenha essa provisão, para 
evitar irrepa~-áveis danos ao Estado impecrante, na 
hipótese de proviment:o do recurso e concessão da ordem. 
Releva, ainda, cer em conta que o deferimento da 
caut:elar, na eQpécie, não alt:era a event:ual situação de 
anterior acupação das terras por indígenas, até o 
julgamento final do mandado de segurança, ora 11est:a Ea.se 
de recurso. 
2. Submeta-se a decisão à apreciação d.a. Turma. 
3. Comunique-se. Intimem-ae.• 

6. Feitas as comunicações e publicação do despacho, a 
Comunidade Indígena Curicuriari, com base no art. 232 da 
Constituição, requer seja admitida no feito ao lado da União 
Federal. Alega que as comunidades indígenas requerentes "'ocupam 
tradicionalmente a.a áreas que foram administrat:.ivamer1.te demarcadas 
através das portarias ministeriai6 impugnadas pelo Recorrente", 
sendo, desse modo, "beneficiárias diretas dos at:os impugnados pelo 
recorrent:.e, e o eventual provimento de seu recurso ordinário as 
afetará sobremaneira sendo jurídico e legítimo o seu interesse em 
int:.ei:-vir no reito na qualidade de litiaconsartes passivas, ao lado 
da recorrida, a União Federal• (fls. 269). 

?. Quanto a situação das terras, objeto da demanda, e os 
trabalhos demarcatórios, alega "A Comunidade Indígena Curicuriari", 
às fls. 290/~9a, yt;rb~: 

~1. O Ministro da Justiça, Né1son Azevedo Jobim (que 
hoje integra o Pretório Excelso), através das Port:arias 
n~ l.558/95, 1.559/95, 3~3/96 e 106/96 (does. n~2, 3, 4 
e 5), determinou à FUNAI que promovesse a demarcação das 
Áreas Indígen~s Médio Rio Negro (I e II), Rio Apapóris e 
Rio Téa, · com base nos extensos escudos e relatórios 
antropológicoQ apresentados pelo órgão indigenista 
oficial comprovando a posse tradicional indígena sobre as 
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referidas .§.reas. o reconhecimento oficial de tais áreas 
veio ao encontro de uma antiga aspiração e reivindicação 
doa índios da região do Médio Rio Negro, no Estado do 
Amazonas. 
2. Em cumprimento às determinaçõés das portarias 
miniateriais, a Funai iniciou, em abril de 97, os 
trabalhos de demarcação das áreas ind:ígenas já c i tada.(l 
acima, que foram divididas em três etapas: 

1 • et:apa - De terminação dos pontos 
geodésicos, através de rastreadores de 
satélites, executada de contrato de prestação 
de serviços com a Firma P6rtico-Engenharia. 
Ltda., vencedora de licitação realizada pelo 
órgão indigenista. O valor do contrato foi de 
R$ 139 .159, .94 (cento e trinta e nove mil, 
cento e cinqüenta e nove reais e noventa e 
quatro centavos). O extrato do contrato roi 
publicado no D. O. U., seção 3, de 12/05/97, 
pág. l0052 (doe. rr " 6). Assim, 24 pont:os 
geodésicos já foram abertos pela referida 
empresa, com a colocação de marcos e placas. 

- a• eta~a - Digitalização e confecção 
das peças t:.écnicas para homologação, sob a 
respon~abilidade direta da Funai. Com a 
finalidade de orientar os trabalhos 
demarcatórios, a Funai elaborou um "Manual de 
Especificações Técnica~ para Demaz·cação das 
Terras Indígenas Alto Rio Negro, Médio Rio 
Negro I e II, Rio Táa e Rio Apapóris•, e 
criou uma Comissão de Fiscalização 
encarregada de acompanhar e fiscaliz~r a 
execução dos trabalhos, em conformidade com o 
Manual (doe. n~ 7). 

3• etapa - Marcação fí$}Ca dos 
limi te1;1 nas linhas seca.a, com abertura de 
picadas seguida. de implantação de marcos e 
placas sinalizadores, e plaquean'lento do~ 
rios, com a colocação de placas ind.icat.ivas 
doa limit;es ao longo de rios e iga.rapés, e 
elaboração de um plano de vigilância para a 
terra indigena. demarcada. Para a realização 
desta etapa, foi aesinado contrato FUNAI-ISA 
PNUD (doe. n" 8) no valor de R$ 375.J.31,89 

?-'Vl~ 5 
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(trezentos e setezita e cinco mil, cento e 
trinta e um reais e oiteµca e nove centavos) 
para fazer frente às despesas com os 
trabalhos demarca.t6rios. ora, esta terceira 
etapa encontra-se em pleno aurso. Quarenta e 
cinco (45) placas of~cíais de sinalização j~ 
~oram aolocadas nas bocas de igarapés e iiba• 
do Médio Rio Negro e na Fo• do Rio Iç&na. O 
tézmino desta 3 • •tapa está previsto para 
março de !JB, oo.nfoZ111e c:ro.nogr.una qtie consta 
do co.ntrato assi~ado pela .Funai (pág. 7. do 
Anexo I, do doe. n• 8, j' citado aclmaJ. 

3. Vária• equ.Íl'f'B de téeziicos ( engenbelroa • 
agríme.n•ore•), membros o líd•res de comunidades 
indígemas, a.ntroJ)61ogos e ~uncionárioa da l'unai 
•ncontram-•e mobilisados eJD vários .J)C)ntos dos terr1t6rio• 
1ndíg1JZ1as, a grande• distâ.i:tcías da sede do •uniofpio .mai• 
pr6xilao~ que~ s•o Qabr1el da Cacboeíra (sjtuado • c•ro• 
de 1.000 Jcm de Manau•J. 
4. Trata-se de áreas indígenas situadas no extremo 
noroeste do país, em regiões de difícil acesso, de 
complex& logística, e os trabalhos de demarcação implicam 
e~ grande esforço de mobiiizaçào de pessoas e 
equipamentos técnicos. T•l mobJljsaç401 •e sus.PeJl•• por 
ordem judicial, 1mplicará e..ai preju!•os materiaí• 
irr•p;ar,veis, e em custos adicionais inestimáveis .P4ra • 
eventual re~omada dos ~rabalhos demarcatórios. 
5. As despe••• com as três etapas dos trabalhos de 
demarcaçao somam R$ 5l4.Z9l,83 111 Para que se tenha uma 
idéia, s6 os gastos com p~saagens aéreas, para o 
deslocamento das equipes, som.:im R$ 32. 004,02 11 Só de 
helicóptero, toram R$ 1.3. 000,00 gastos com o transporte 
àe equipa.mantos e técnicos, para locais de difícil acesso 
onde não existe aviação comercial regular ! ! tcontiorme 
orçamento que consta d& pág. 5 do contrato já rererido). 
•stes awaero• d&o a d.im•o•ão dos prejuísos que a 
su•pena•o do• trabalho• demarcatórios ~carretaria p.ar~ o 
•rário p~blico. Todos estes recursos públicos ser1aaa 
d••.Perdíçados com a suspensão dos ~rabalbo• 
d(!llla~cat6ríos, pois a U~iao terja que trazer as equipes 
tilfan.1ca• • equipamentos (caros e pesados) de volta ao• 
•eua locais de origem, para depois deslocá-los novamente. 
O• mes.mos gasto• ••riam Leitos duas v•~esll 
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6. .Bill awaa: t:odos os esforços empreendi.dos •t4 
agora para v:l.abJ.l:isaz:- os t:ra.ba..lhos de de.marcação de11 ta• 
~r•• Areas ~nd~genas, e.m uma regxão t:ao d1s~az1t• • 
1n•a•••~~•l do ~•rrit6r1o bras:l.le:l.ro, estariam perd1do•. 
Iaco sem ~a1ar noo prejuízo• morai• que tai 
d•,uaobilí~ação trar:ia às comunidades :l.ndígenas, qu• 
••..P•rara.m por tanto tempo o reao.nb.ec.ii11e.nt:o oficial d• 
•u•• terras trad1cd.onais, e estão mobilizadas • 
diretamente envo1vidas no• eraba1hos de.mareatórios.• 

a. Noutro passo, ao sustentar o pleito de revogação da 
liminar, a suplicante anota {fls. 292): 

•.. 7. A requerente cambém não pôde àeixar de: ponderar 
que nenhum prejuízo efetivo tais trab~lhos demarcatórios 
acarretam para o Estado do Amazonas, pois não impedem ou 
restringem o exercício de quaisquer direi tos quo 
aiegadamente possua sobre cai gleba de cerras. O Escado 
do Amazonas não está. exercendo qualquer at:ividade ou 
posse efetiva sobre tais terras, que pudessem ser 
prejudicadas pelos trabaihos demarcatórios em curso. 
8. Ademais, as chances de provimento do recurso 
ordin~rio são muito pequenas, posto que o Pret:6rio 
Excelso já firmou jurisprudência no sentido do não 
cabimt:tn tio do mandado de segurança quando há quea tões 
factuais - como a ocupação indígena ou não sobre una 
dets.rminada gleba. de terras - cuja ex.at:a averiguação e 
comprovação demandam dilação probatória. B•t• é 
ax•tamente o oaso do• autos." 

Depois de discorrer sobre o mérito da demanda, sustentando 
que o Estado do Amazonas não fez qualquer prova de seu domínio sobre 
as ~erras, nem •apresentou qualquer contestação no âmbito do 
contraditório administrativo instituído pelo Decreto 1775/966 (fls. 
292/297), requer a cassação integral da liminar ou, caso assim não 
se entenda, a ·çassac;o parcial da medida cautelar ~para preservar a 
efic~cia da.s portarias ministeriais no que diz respei eo à 
detei:minâção para que a Funai promova as demarcações administrativas 
(ora em curso)•. 

9. A União Federal, manifestando- se 
estar a Comunidade Indígena requerente 
seguintes do CPC, Qposto que indiscutível 

às f Le . 349, reconhece 
amparada no art. 50 e 
seu interesse jurídico no 
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resultado da demanda~ invocando, ainda, o disposto no art. 232, da 
Constituição, pondo-se assim de acordo com o pleito da suplicante. 

10. Com efeito, a petição da Comunidade Indígena Curicuriarí 
veio inatru1da com oe documento~ de tis. 299/343, sendo de destacar 
o Contrato ~ Serviços, de fle. 3.21/329, que entre si celebrarum o 
Programa das Nações Unidas para o Desenvo1vimento - PNUD, em nome do 
Projeto BRA/96/018 executado pela Fundação Nacional do Índio, e o 
Instituto Socioambiental - IS~, vísando à execução do Projeco 
•consolidaç~o da Demarcação Física e Formulaç§o de um Plano de 
.Proteção e Fiscalização das Terras Indígenas Al t:o Ri.o Negro1 Médio 
Rio Negro I1 M6dio Rio Negro II, Rio Téa e Rio Apapóris•, datado de 
2 de abril de 1997. Cuida-se, assim, de contrato de serviços 
firmado posteriormente ao acórdão do cole~do STJ que, indeferindo 
o J&l!i!, cassara a liminar, inicialmente, concedida ao Estado do 
Amazonas. Esse contrato de serviços, de outra parte, tem como objeto 
a demarcação das terras indígenas Alto Rio Negro, Médio Rio Negro I1 
Médio Rio Negro II, Rio Apapóris e Rio Téa (fls. 321). Na Cláusula 
3.1., consta, de outra parte, que ~o Contratado deverá íniciar a 
execução dos serviços nQ HJ.í!.i.R. tardar J:IIJ trinta ..1.3..Ql !J.lila. após a 
da~a da assinatura deste Contrato•. Definem-Ge, minuciosamente1 no 
instrumento contratual aludido, os direitos e obrigações das Partes 
na execução dos serviços demarcatórios. 

11. Estando legitimada a suplicante a 
no processo (CP, art. 232; CPC, arts. 
relevantes os fundamentos deduzidos pela 
acima, quanco à inconveniência e prejuízos 
suspensão, a esta altura, meses já fluidos, 
demarcatórios . 

. Releva observar, de outra parte, que o prosseguimento da 
execução dos serviços jã iniciados não trará, em princípio, prejuízo 
ao Estado impetrante. na hipótese de deferimento do !M!il, eis que, 
apenas, discute,em mandado de seg1,1rança, o domínio sobre aa terras 
em referência. 

intervir, como requer, 
50 e seguintes), são 
requerente, transcritos 
irreparáveis advindos da 
da execução dos serviços 

1~. Do exposto, defiro o pedido de assistência formulado pela 
Comunidade Indígena Curicuriari, e reconstdero, em parte, os termos 
do despacho de fls. ,72 e v., tão-s6, para que possam continuar, até 
o julgamento final deste recur:so, os trabalhos de demarcação, com 
ba.i:c~ no contrato~ SeLviçop, referido no item 10 su_p.r:c1., celebr~do a 
2.4.1997, apõs o indeferimento do unit pelo STJ e cassação da 
liminar, nP.RSa Corte, inicialm~nte concedida. 
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É óe ter presente, ademais, que o julgamento definitivo do 
recurso ocorrerá, 1ogo emita a Procur~doria-Geral da Rep0b1ica, seu 
parecer acerca do apelo interposto pelo Estado recorrente. 

lJ. Submeta-se, de imedi~to, a decisão à apreciação da Tu:rma. 
por aua natureza ~autelar, ~ teor do item 2 do despacho de fls. 272 
e v .. 

l.4. Publique-se. Comuniqu~-se e intimam-se. 

Brasília, 6 de novembro de 199?. 

<1~! ~~ hl j_;.~ 
11.+~R.O HÉRl: DA SJ:IiVJURA 

Relator 

s 
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