
Excelentíssimo Senhor Ministro Néri da Silveira 
Digníssimo Relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 
22.913 

A COMUNIDADE INDÍGENA CURICURIARI, com 
legitimidade para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses 
garantida pela Constituição Federal, artigo 232, representada segundo seus 
usos, costumes e tradições por seu líder Braz de Oliveira França, da etnia 
BARÉ, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade nº 265.040, 
CPF nº 054484092-53, residente e domiciliado na Terra Indígena Médio Rio 
Negro I, localizada nos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa 
Isabel do Rio Negro, no Estado do Amazonas, vêm, por intermédio de seus 
procuradores que ao final subscrevem ( doe.oº 1 ), nos autos acima 
epigrafados, em que é recorrente o Estado do Amazonas e recorrida a 
União Federal, com fundamento na Constituição Federal, artigos 231 e 
seguintes, expor e ao final requerer o que se segue. 

I - DA QUALIDADE DE LITISCONSORTES DAS 
c·oMUNIDADES INDÍGENAS 

1. Trata-se de Recurso Ordinário interposto com o objetivo de reformar 
decisão do Superior Tribuna] de Justiça que denegou Mandado de Segurança 
impetrado pelo Estado do Amazonas com o objetivo de determinar ao 
Ministro da Justiça que se abstivesse de praticar os atos de aprovação das 
demarcações de áreas indígenas, ou que sustasse a sua eficácia, caso já 
tivesse consumado estes atos demarcatórios. 



2. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ e cassou a liminar que 
havia previamente concedido em favor do impetrante. Inconformado, o 
Estado do Amazonas recorreu ordinariamente ao Pretório Excelso, tendo o 
Ex.mo. Sr. Ministro Relator restabelecido a liminar cassada pelo STJ, 
determinando a suspensão da eficácia dos atos demarcatórios das Areas 
Indígenas Médio Rio Negro (I e II), Rio Apapóris e Rio Téa, ocupadas pelas 
comunidades indígenas ora requerentes. 

3. As comunidades indígenas ora requerentes ocupam tradicionalmente as 
áreas que foram administrativamente demarcadas através das portarias 
ministeriais impugnadas pelo Recorrente. A Constituição Federal, em seu art. 
231, par. 2º, assegura a estas comunidades indígenas a posse permanente e o 
usufruto exclusivo das riquezas naturais existentes em suas terras tradicionais. 

4. Portanto, estas comunidades indígenas são beneficiárias diretas dos 
atos impugnados pelo recorrente, e o eventual provimento de seu recurso 
ordinário as afetará sobremaneira, sendo jurídico e legítimo o seu interesse 
em intervir no feito na qualidade de litisconsortes passivas, ao lado da 
recorrida, a União Federal. 

5. Inquestionável é, por outro lado, a plena capacidade processual das 
comunidades indígenas, nos termos da Constituição Federal: 

"art. 232 - Os índios, suas comunidades e organizações 
são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus 
direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os 
atos do processo". 

6. Outrossim, enquanto beneficiárias juridicas e diretas dos atos 
ministeriais impugnados pelo recorrente, as comunidades indígenas requerem, 
pela presente, a sua admissão no pólo passivo, ao lado da recorrida. 

II - O MINISTRO DA JUSTIÇA JÁ EXPEDIU AS PORTARIAS 
DECLARATÓRIAS DAS ÁREAS INDÍGENAS 

OS TRABALHOS DE DEMARCAÇÃO ESTÃO EM CURSO 
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1. O Ministro da Justiça, Nélson Azevedo Jobim (que hoje integra o 
Pretório Excelso), através das Portarias nº 1.558/95, 1.559/95, 313/96 e 
106/96 ( does. nº 2,3,4 e 5), determinou à FUNAI que promovesse a 
demarcação das Áreas Indígenas Médio Rio Negro (I e II), Rio Apapóris e 
Rio Téa, com base nos extensos estudos e relatórios antropológicos 
apresentados pelo órgão indigenista oficial comprovando a posse tradicional 
indígena sobre as referidas áreas. O reconhecimento oficial de tais áreas veio 
ao encontro de uma antiga aspiração e reivindicação dos índios da região do 
Médio Rio Negro, no Estado do Amazonas. 

2. Em cumprimento às determinações das portarias ministeriais, a Funai 
iniciou, em abril de 97, os trabalhos de demarcação das áreas indígenas já 
citadas acima, que foram divididos em três etapas: 

- 1 a etapa - Determinação dos pontos geodésicos, através de 
rastreadores de satélites, executada através de contrato de prestação de 
serviços com a Firma Pórtico-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 cinquenta e nove reais e noventa e quatro 
centavos). O extrato do contrato foi publicado no D.O.D., seção 3, de 
12/05/97, pág. 10052 (doe. nº 6). Assim, 24 pontos geodésicos já foram 
abertos pela referida empresa, com a colocação de marcos e placas. 

- .2ª etapa - Digitalização e confecção das peças técnicas para 
homologação, sob a responsabilidade direta da Funai, Com a finalidade de 
orientar os trabalhos demarcatórios, a Funai elaborou um "Manual de 
Especificações Técnicas para Demarcação das Terras Indígenas Alto Rio 
Negro, Médio .Rio Negro I e II, Rio Téa e Rio Apapóris", e criou uma 
Comissão de Fiscalização encarregada de acompanhar e fiscalizar a 
execução dos trabalhos, em conformidade com o Manual ( doe. nº 7). 

- 3ª etapa - Marcação fisica dos limites nas linhas secas, com abertura 
de picadas seguida de implantação de marcos e placas sinalizadores, e 
plaqueamento dos rios, com a colocação de placas indicativas dos limites ao 
longo de rios e igarapés, e elaboração de um plano de vigilância para a terra 
indígena demarcada. Para a realização desta etapa, foi assinado contrato 
Fw1ai-ISA-PNUD (doe. nº 8) no valor de R$ 375.131,89 (trezentos e setenta 
e cinco mil, cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos) para fazer 
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frente às despesas com os trabalhos demarcatórios. Ora, esta terceira etapa 
encontra-se em pleno curso. 45 placas oficiais de sinalização já foram 
colocadas nas bocas de igarapés e ilhas do Médio Rio Negro e na Foz do 
Rio Içana. O término desta 3a. etapa está previsto para março de 98, 
conforme cronograma que consta do contrato assinado pela Funai (pág. 7 
do Anexo Ido doe. nº 8, já citado acima). 

3. Várias equipes de técnicos (engenheiros e agrimensores), membros 
e líderes de comunidades indígenas, antropólogos e funcionários da 
Funai encontram-se mobilizados em vários pontos dos territórios 
indígenas, a grandes distâncias da sede do município mais próximo, que 
é São Gabriel da Cachoeira (situado a cerca de 1.000 km de Manaus). 

4. Trata-se de áreas indígenas situadas no extremo noroeste do país, em 
regiões de difícil acesso, de complexa logística, e os trabalhos de demarcação 
implicam em grande esforço de mobilização de pessoas e equipamentos 
técnicos. Tal mobilização, se suspensa por ordem judicial, implicará em 
prejuízos materiais irreparáveis, e em custos adicionais inestimáveis 
para a eventual retomada dos trabalhos demarcatórios. 

5. As despesas com as três etapas dos trabalhos de demarcação 
somam R$ 514.291, 83 !!! Para que se tenha uma idéia, só os gastos com 
passagens aéreas, para o deslocamento das equipes, somam R$ 32.044, 02 ! ! 
Só de helicóptero, foram R$ 13.000,00 gastos com o transporte de 
equipamentos e técnicos, para locais de difícil acesso onde não existe aviação 
comercial regular!! (conforme orçamento que consta da pág.5 do contrato já 
referido) Estes números dão a dimensão dos prejuízos que a suspensão 
dos trabalhos demarcatórios acarretaria para o erário público. Todos 
estes recursos públicos seriam desperdiçados com a suspensão dos 
trabalhos demarcatórios, pois a União teria que trazer as equipes 
técnicas e equipamentos (caros e pesados) de volta aos seus locais de 
origem, para depois deslocá-los novamente. Os mesmos gastos seriam 
feitos duas vezes!! 

6. Em suma: todos os esforços empreendidos até agora para 
viabilizar os trabalhos de demarcação destas três áreas indígenas, em 
uma região tão distante e inacessível do território brasileiro, estariam 
perdidos. Isto sem falar nos prejuízos morais que tal desmobilização 
traria às comunidades indígenas, que esperaram por tanto tempo o 



reconhecimento oficial de suas terras tradicionais, e estão mobilizadas e 
diretamente envolvidas nos trabalhos demarcatórios. 

7. A requerente também não pode deixar de ponderar que nenhum 
prejuízo efetivo tais trabalhos demarcatórios acarretam para o Estado do 
Amazonas, pois não impedem ou restringem o exercício de quaisquer direitos 
que alegadamente possua sobre tal gleba de terras. O Estado do Amazonas 
não está exercendo qualquer atividade ou posse efetiva sobre tais terras, que 
pudessem ser prejudicadas pelos trabalhos demarcatórios em curso. 

8. Ademais, as chances de provimento do recurso ordinário são muito 
pequenas, posto que o Pretório Excelso já firmou jurisprudência no sentido 
do não cabimento do mandado de segurança quando há questões factuais - 
como a ocupação indígena ou não sobre uma determinada gleba de terras - 
cuja exata averiguação e comprovação demandam dilação probatória. Este é 
exatamente o caso dos autos. 

9. Assim, a comunidade indígena requer, pela presente, a cassação da 
liminar concedida por V.Exa., que determinou a suspensão da eficácia das 
portarias ministeriais demarcatórias. 

III - O ESTADO DO AMAZONAS NÃO APRESENTOU 
QUALQUER PROVA DE SEU DOMÍNIO SOBRE AS TERRAS. 

1. O Estado do Amazonas alega possuir direitos dominiais sobre as áreas 
indígenas demarcadas, por serem, supostamente, "terras devolutas estaduais". 
Ocorre, entretanto, que não apresentou qualquer prova - mesmo documental 
de tal alegação. Frise-se bem: o recorrente não apresentou absolutamente 
nenhuma prova - de qualquer natureza - de suas alegações. 

2. Esta razão seria, por si só, suficiente para o improvimento de seu 
recurso. Não há como negar a necessidade de realização de provas - 
documentais, testemunhais, e até periciais- para se comprovar o domínio 
estadual sobre uma determinada gleba de terras, bem como para se contestar 
a sua posse tradicional indígena. Tal dilação probatória complexa, exigida 
pela natureza dos fatos controversos, não seria cabível no âmbito de um 
mandado de segurança, conforme jurisprudência já assentada desta Corte. 
Mas o recorrente sequer tentou produzir qualquer prova. 
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IV- O RECORRENTE NÃO APRESENTOU QUALQUER 
CONTESTAÇÃO NO ÂMBITO DO CONTRADITÓRIO 
ADMINISTRATIVO INSTITUÍDO PELO DECRETO 1. 775/96. 

1. Curiosamente, o recorrente, embora alegue ofensa aos seus direitos à 
"ampla defesa" e ao "contraditório", não os exerceu no momento oportuno. 
Conforme bem salientou o ministro Adhemar Maciel, relator do Mandado de 
Segurança impetrado pelo Estado do Amazonas perante o STJ, o Decreto 
22/91, que regulava o procedimento administrativo de demarcação de terras 
indígenas, foi abrogado pelo Decreto 1.775/96 (já em vigor à época da 
interposição do recurso ordinário ora impugnado). Este diploma legal 
expressamente prevê o contraditório administrativo, estabelecendo prazo de 
90 dias para que os interessados apresentem suas contestações às propostas 
oficiais de demarcação de áreas indígenas. 

2. Ora, o Estado do Amazonas reconhece, em sua própria petição, ter 
ciência do contraditório administrativo. Chega a criticar o prazo de 90 dias 
que lhe foi concedido pelo referido decreto para apresentar sua contestação. 
Entretanto, não apresentou qualquer contestação no âmbito do contraditório 
administrativo, optando, ele próprio, por não exercer os direitos que alega 
terem sido violados, à "ampla defesa" e ao "contraditório". 

3. Com efeito, a única contestação apresentada contra as propostas 
oficiais de demarcação das áreas indígenas em questão foi a da Prefeitura de 
São Gabriel da Cachoeira (AM). Não houve outras contestações. 

4. Com efeito, o então Ministro da Justiça, Nelson Jobim, (que hoje 
Integra o Pretório Excelso), signatário das portarias impugnadas pelo 
recorrente, julgou improcedente a contestação apresentada pela 
Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira. Assim se manifestou o ministro 
Nélson Jobim, em despacho publicado no D.O.U. de 10/7/96 (doc.9): 

"A alegação (da Prefeitura de São Gabriel da Cachoeira) 
não tem força jurídica para descaracterizar a natureza indígena 
das terras em questão, uma vez que os dados constantes do 
processo, colhidos e analisados por equipe técnica, evidenciam 
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tratar-se efetivamente de área ocupada tradicionalmente por 
comunidade indígena •••• " 

5. Vê-se, portanto, que a edição das portarias ministeriais foi precedida 
de processo administrativo em que foi comprovada a ocupação tradicional 
indígena sobre a área. O Estado pretende se contrapor a tais evidências 
alegando, simplesmente, que tais terras são devolutas, e lhe pertencem, sem 
oferecer qualquer prova de suas alegações. Ora, as terras indígenas nunca 
foram devolutas, porque constitucionalmente destinadas à posse permanente e 
usufruto exclusivo das comunidades indígenas que nelas vivem. 

A - V - A JURISPRUDENCIA DO STF NAO ADMITE MANDADO 
DE SEGURANÇA PARA DISCUTIR QUESTÕES DE FATO. 

1. Como se não bastasse, as chances de provimento do recurso são 
ínfimas, devido à pacífica e uniforme jurisprudência do Pretório Excelso nesta 
matéria. Vejamos apenas alguns exemplos. 

1. "CONSTITUCIONALIDADE - TERRAS - DOMÍNIO 
ORIGINÁRIO DO ESTADO OU DA UNIÃO. DECRETO N. 84.337, QUE 
FIXA OS LIMITES DA RESERVA INDÍGENA DENOMINADA "PARA 
BUBURE".RECLAMAÇÃO DE TITULARES DE DOMÍNIO DE GLEBA 
QUE _ESTARIAM ALCANÇADAS PELA REFERIDA FIXAÇÃO. 
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA 
REPÚBLICA, EXPEDIDOR DO DECRETO. 
INVIABILIDADE DO PEDIDO, POR EXIGIR O EXAME DA 
MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDO. 
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO" 
(MS n. 20.235/MT, Pleno do STF, relator Ministro CUNHA PEIXOTO, 
julgado em 04/06/80, publicado no ementário do STF 1.177 /129). 

2. "MANDADO DE . SEGURANÇA. DEMARCAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DA RESERVA INDÍGENA KADIWEUS. 
RECLAMAÇÃO DE TITULARES DE DOMÍNIO DE GLEBAS QUE 
TERIAM SIDO ATINGIDAS PELA DEMARCAÇÃO. MATÉRIA DE 



FATO CONTROVERTIDO, INSUSCETÍVEL DE EXAME EM 
MANDADO DE SEGURANÇA. 
ILEGALIDADES DE PROCEDIMENTO INOCORRENTES. MANDADO 
DE SEGURANÇA INDEFIRIDO" 
(MS n. 20.453/MS, Pleno do STF, relator Ministro OSCAR CORRÊA, 
publicado no DJU de O 1/02/85). 

3. "-DECLARAÇÃO DE OCUPAÇÃO INDÍGENA. 
DENEGA-SE A ORDEM DE DESCONSTITUIÇÃO DO DECRETO 
PRESIDENCIAL, PORQUE O DESLINDE DA MATÉRIA DEPENDE 
DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. MS INDEFERIDO" 
(MS n. 20.556/DF, Pleno do STF, unânime relator Ministro CÉLIO BORJA, 
publicado no DJU de 19/12/86). 

4. "- MANDADO DE SEGURANÇA, CONTRA DECRETO DO 
SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, QUE DECLAROU DE 
OCUPAÇÃO DE INDÍGENAS, ÁREA DE TERRAS SITUADAS NO 
MUNICÍPIO DE ARIPUANA, NO ESTADO DE MATO GROSSO, ONDE 
A IMPETRANTE É PROPRIETÁRIA DE GLEBA. 
O MANDADO DE SEGURANÇA PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO, APOIADO EM FATOS 
INCONTROVERSOS, E NÃO EM FATOS COMPLEXOS QUE 
RECLAMAM PRODUÇÃO E COTEJO DE PROVAS. 
ORA, A COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE POSSE 
INDÍGENA NÃO PODE SER FEITA DE PLANO, EXIGINDO A 
PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICA E PESSOAL, COMO 
PERÍCIAS E·INVESTIGAÇÕES QUE NÃO SE COMPATIBILIZAM 
CPM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. 
ALÉM DISSO, O REGISTRO PÚBLICO DE TÍTULO AQUISITIVO DE 
PROPRIEDADE NÃO REPRESENTA POR SI DIREITO LÍQUIDO, 
CERTO E INQUESTIONÁVEL, UMA VEZ QUE ESTÁ SUJEITO À 
IJvfPUGNAÇÃO. OS INSTRUMENTOS DE AQUISIÇÃO E O REGISTRO 
PÚBLICO CORRESPONDENTE CONSTITUEM UMAPRESUNÇÃO 
JURIS TANTUM E NÃO JURIS ET DE JURE. 
DENEGAÇÃO DO WRIT, RESSALVADAS AS VIAS ORDINÁRIAS" 
(MS n. 20.723/DF, Pleno do STF, unânime, relator DJACI FALCÃO, 
publicado no DJU de 18/03/88). 
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5. "MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO 94.603, de 14.7.87, 
QUE HOMOLOGOU A DEMARCAÇÃO DA ÁREA INDÍGENA 
PANKARARU. 
SABER SE AS ÁREAS OCUPADAS PELOS IMPETRANTES SÃO, OU 
NÃO, TERRAS INDÍGENAS PARA EFEITO DE SUA INCLUSÃO NO 
DECRETO QUE HOMOLOGOU A 
DEMARCAÇÃO DA ÁREA INDÍGENA PANKARARU É QUESTÃO DE 
FATO QUE, POR SER CONTROVERTIDA, NÃO PODE SER 
DESLINDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO ARTIGO 2º DO 
DECRETO 88.118, DE 23.02.83, SOB CUJA DISCIPLINA SE REALIZOU 
EFETIVAMENTE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
DEMARCAÇÃO. 
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO, RESSALVADAS AS 
VIAS ORDINÁRIAS" 
(MS n. 20.751/DF, Pleno do STF, unânime, relator Ministro MOREIRA 
ALVES, publicado no DJU de 19/08/88). 

6. '~MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO HOMOLOGATÓRIO 
DA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA INDÍGENA 
DENOMINADA "GUASUTI '\ NO ESTADO DE MATO GROSSO DO 
SUL. ALEGADA ILEGALIDADE, POR TRATAR-SE DE TERRAS 
PARTICULARES, DETIDAS ·POR PRODUTORES RURAIS, COM BASE 
EM TÍTULOS DE DOMÍNIO QUE REMONTAM A 1920. 
CONTROVÉRSIA SUJA DILUCIDAÇÃO IMPLICA A NECESSIDADE 
DE APURAR,SE, CONQUANTO DESOCUPADAS PELOS ÍNDIOS HÁ 
CERCA DE 50 ANOS, COMO ALEGADO, AS TERRAS EM QUESTÃO, 
EM ALGUMA ÉPOCA, TERIAM SAÍDO DO DOMÍNIO DA UNIÃO, 
CIRCUNSTÂNCIA SEM A QUAL NÃO SE PODERIA RECONHECER 
LEGITIMIDADE À ALIENAÇÃO QUE, SEGUNDO SE ALEGA, DELAS 
FEZ O ESTADO-MEMBRO, INICIANDO A CADEIA DOMINIAL ORA 
EXIBIDA PELOS IMPETRANTES. 
QUESTÃO INSUSCETÍVEL DE SER DILUCIDADA SEM AMPLA 
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, QUE O RITO DO MANDADO DE 
SEGURANÇA NÃO COMPORTA. 
CARÊNCIA DA AÇÃO" 
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(MS n.21.575/DF, Pleno do STF, por maioria de votos, relator para o acórdão 
Ministro ILMAR GAL VÃO, publicado no DIU DE 17 /06/94 ). 

VI - DO PEDIDO 

1. Por estas razões, a requerente pede vênia a V.Exa. para ponderar que a 
suspensão dos trabalhos demarcatórios ora em curso na região do Rio Negro 
acarretaria gravíssimos prejuízos -materiais e morais - para as comunidades 
indígenas, que aguardaram a demarcação oficial de suas terras tradicionais 
por tantos anos, e para o erário público, que teria que arcar com as despesas 
adicionais que tal paralisação seguramente acarretaria. 

2. Assim sendo, as comunidades indígenas requerentes vêm, pela 
presente, requerer: 

a) a cassação da liminar concedida por V.Exa., que determinou a suspensão 
da eficácia das portarias ministeriais; 

b) ou, caso V .Exa. assim não entenda, a cassação parcial da liminar para 
preservar a eficácia das portarias ministeriais no que diz respeito à 
determinação para que a Funai promova as demarcações administrativas ( ora 
em curso); 

e) o improvimento do recurso, por ausência de fundamentação jurídica e por 
não prestar o mandado de segurança ao deslinde de questões factuais 
controvertidas, conforme jurisprudência pacífica desta Corte. 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

Brasília, 9 de outubro de 1997. 
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Juliana Ferraz R.Santilli d Paulo Celso de Oliveira 
OAB (DF) 10.123 OAB (DF) 12.405 
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• • DOCUMENTOS ANEXADOS À PETIÇÃO APRESENTADA 
PELA COMUNIDADE INDÍGENA CURICURIARI, NOS AUTOS DO 
ROMS nº 22.913 

Doe. nº 1 - Procuração outorgada pela Comunidade Indígena Curicuriari aos 
seus advogados. 

Does. nº 2, 3, 4 e 5 Portarias demarcatórias assinadas pelo então Ministro da 
Justiça Nélson Jobim, de nºs 1.558/95, 1.559/95, 313/96 e 106/96. 

Doe. n º 6 - Extrato do contrato firmado entre a Funai e a Firma Pórtico 
Engenharia, para determinação dos pontos geodésicos para fins de 
demarcação. 

Doe. nº 7 - "Manual de Especificações Técnicas para Demarcação das Terras 
Indígenas Alto Rio Negro, Médio Rio Negro I e II, Rio Téa e Rio Apapóris", 
elaborado pela Funai. 

Doe. nº 8 - Contrato Fllllai-ISA-PNUD, para repasse de recursos para a 
realização dos trabalhos demarcatórios. 

Doe. nº 9 - Despacho do então ministro da Justiça Nélson Jobim julgando 
improcedente contestação apresentada pela Prefeitura de São Gabriel da 
Cachoeira, publicado no D. O. U. de 10/7 /96. 


