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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 93.013114-0/DF 
IMPETRANTE:EXPORTADORAPERACHILTDA 
IMPETRADO : JUÍZO FEDERAL DA 4ª V ARA-DF 
LITISCONSORTES PASSIVOS: N.D.I, FUNAI, IBAMA e UNIÃO. 

EMÉRITOS füLGADORES DA V~ SEGUNDA SEÇÃO DO EG. TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL DA 1 ª REGIAO. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , vêm , por seu 
representante legal, à presença de V.Exªs, pronunciar-se sobre o r. despacho juntado às 
fls.516 dos autos , assim redigido : 

" A concessão da liminar suspendeu a decisão da Juiza que 
determinara a retirada dos prepostos , dos acampamentos e de quaisquer 
instalações das terras de propriedade da impetrante, Exponadora 
Perachi Luta . Ou seja: determinou o retomo ao status quo ante. Não 
autorizou a exploração de mogno (nesta parte confirmou o ato 
impugnado) e nem proibiu o IBAMA, A FUNAI e nem a Polida Federal 
de continuarem a exercer as funções administrativas que lhe são 
próprias. 

Aliás , é interessante anotar que o Núcleo de Direitos lndf genas 
ajuizou Ação Civil Pública contra a FUNAI , exatamente porque esta 
não estaria cumprindo o seu dever, e , agora, o órgão encarregado da 
proteção dos indios vem alegar que a liminar deste relator é que está a 

. impedi-la de exercer a sua função. Em nenhum momento, contudo, 
proibiu-se a FUNAI de exercitar as suas atribuições. 

Portanto, nada há a reconsiderar quanto a liminar deferida. 
Por outro lado, a interrupção dos prazos concedidos à União não 

podem impedir o julgamento deste mandado de segurança, até porque o 
litisconsôrcio passivo, no caso, é uma prática salutar. mas não é 
tecnicamente perfeito. • 

Assim sendo, dê-se vista dos autos ao dtgno órgão do MPF, para 
seu parecer conclusivo. " 
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Em primeiro lugar , o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL já 
se pronunciou, de forma conclusiva e definitiva, sobre o mandado de segurança 
interposto pela PERACHI- EXPORTADORA LTDA , através do Parecer nº 
2.195/WG, juntado às fls. 89/100, de lavra do ilustre Procurador da República, 
Dr.Wagner Gonçalves, pelo não conhecimento da ordem e , no mérito , pelo 
indeferimento do mandamus. 

Aliás, as manifestações posteriores dos litisconsortes passivos da 
autoridade impetrada reforçam , ainda mais, os sólidos argumentos expostos naquele 
douto Parecer , já que demonstram sérias controvérsias sobre matéria de fato , 
impossíveis de serem sanadas na via estreita do mandado de segurança. 

Para se ter uma idéia da dificuldade posta ao eminente Juiz 
relator dos autos , o Núcleo de Direitos Indígenas e a Fundação Nacional dos Indios - 
FUNAI, inquinam de falsas as alegações aduzidas na inicial, informando que a 
Exportadora PERACHI retirou seus empregados, bem como seus pertences e animais ( 
o gado saiu tocado), de dentro da área indígena Apyterewa , tendo depois retomado à 
área. 

Como se vê , não será tarefa das mais simples saber com quem 
está a verdade , se não for tomada, por termo, as declarações dos prepostos da 
impetrante e das testemunhas de ambas as partes, para que se possa confrontar as 
palavras escritas na C.I. nº 035/ ADRA/93 , assinada pelo Administrador Regional da 
FUNAI em Altamira-PA (documento juntado às fls.185) , que contradizem as 
alegações da inicial. 

Entretanto , os fatos posteriores descritos pelos litisconsortes em 
nada alteram os fundamentos do zeloso Parecer ministerial que, com acuidade e de 
imediato, percebeu a inviabilidade do mandamus para cuidar do presente caso. 

A única questão· significativa contida no r. despacho em exame 
foi levantada pelo proprio relator dos autos , ao justificar que a liminar por ele 
concedida não autorizou a exploração de mo~o nem proibiu o IBAMA, a FUNAI e a 
Polícia Federal de continuarem a exercer as ftm~ões administrativas que lhes são 
pmprias. 

Com a devida vênia , somos obrigados a lembrar o ilustre relator 
que, em outro mandado de segurança impetrado por Luiz Nogueira Araújo costa , de 
nº 93.0106378-6/DF , foi deferida por S.Exª ., em despacho publicado no Diário da 
Justiça , de 06 de Abril de 1.993 , liminar para suspender todas as determinações 
contidas nessa mesma decisão da v. 4ª Vara do D.F., e que , neste mandamus, 
apenas em parte, foram impugnadas. . 

Dentre as cominações previstas no r. despacho de lavra da ilustre 
magistrada , Drª Selene Maria de Almeida, proferida nos autos da Ação Civil Pública 
nº 93.0000267-8, constava; 
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"a) interditar as estradas abertas pelas madereiras rés nos 
trechos em que elas atravessam as Areas indígenas 
Apyterawa, Araweté/Igarapé Ipixuna e Trincheira Bacajá 
(especialmente a estrada principal, conhecida localmente como 
"Estrada da Perachi" e todos os seus ramais), bem como das 
pistas pouso instaladas clandestinamente dentro destas áreas 
indígenas; 

b) ordenar a FUNAI e ao IBAMA que instale, dentro do 
prazo de 10 dias, barreiras de vigilância nos pontos a que as 
referidas estradas adentram territõrios indígenas ( especialmente 
aquele localizado no extremo sul da Area Indígena Apyterawa), 
a fim de impedir o trânsito e ingresso nestes territórios de 
quaisquer pessoas ou veículos não autorizados e determinar ao 
IBAMA que aplique todos as sanções inerentes ao seu poder 
de polícia ambiental, com a lavratura de autos relativos às 
infrações lesivas ao meio ambiente e apreensão de produtos 
ilegais ... " 

As determinações da M.Mª. Juiza titular da 4ª Vara Federal do 
D.F. suspensas pela liminar deferida no mandado de segurança nº 93.0106378-6, 
inaudita altera pars, nada mais são do que mera repetição do óbvio, posto que não era 
necessária ação judicial para que os mencionados órgãos públicos cumprissem as suas 
atribuições legais. 

Somente a omissão ou conivência desses órgãos autorizaria a 
comunidade indígena solicitar da justiça que a FUNAI e o IBAMA exercessem o poder 
de polícia na reserva indígena, impedindo o desmatamento ilegal de madeiras de lei 
nas florestas que encobrem seus territórios. 

No caso , nota-se que o r. despacho do ilustre Juiz relator, ao 
suspender todas as determinações contidas no ato impugnado, impediu efetivamente 
que a FUNAI, IBAMA e Polícia Federal exercessem as funções administrativas que lhe 
são próprias , uma vez que a M.M.Jufza "a quo" entendeu estar caracterizada a 
omissão dos órgãos públicos , responsáveis pela fiscalização das áreas indígenas e das 
florestas de preservação permanente. 

Entretanto, saber se houve ou não omissão do poder público, bem 
como a individualização das responsabilidades , caso ela se comprove , é matéria a ser 
discutida nos autos da Ação Civil Pública. 

O que não poderia acontecer, salvo melhor juízo , é o ilustre Juíz 
do Eg. T .R.F. da 1 ª Região suspender, de forma genérica, com base em simples 
liminar, o exercício do poder de polícia da FUNAI, IBAMA e Polícia Federal na área 
indígena, autorizado pela v. 4ª Vara Federal do D.F., seja a que título for. 

Contudo, o presente mandado de segurança tem objeto bem mais 
restrito que aquele outro impetrado por Luiz Nogueira Araújo Costa. Neste, a 
Exportadora Perachi Ltda. pretendia, tão só , suspender a retirada de seus prepostos , 
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de seus acampamentos e instalações destinadas à extração de madeira das terras de sua 
propriedade. 

A reconsideração do r. despacho, que deferiu a liminar no 
presente mandado de segurança, não importará no restabelecimento do poder de polícia 
do IBAMA e da FUNAI, cerceado pela suspensão , em outro mandado de segurança, 
das determinações contidas no ato impugnado, que obrigou os mencionados órgãos 
públicos a instalarem barreiras de vigilância nas estradas que adentram nos 
territórios indígenas, a fim de impedir o ingresso de quaisquer pessoas ou veículos 
não autorizados. 

Ora, a suspensão da prudente e sábia medida tomada pela M.M. 
Juíza "a quo" , significa , na prática, que a FUNAI e o IBAMA não podem mais 
impedir o ingresso de pessoas e veículos não autorizados na área, fato que incentiva a 
exploração predatória de mogno na área indigena APYTEREW A, em afronta direta ao 
art.231 e§§, 1°,2° e 6° da Constituição Federal. 

Assim, percebe-se a necessidade de que haja o julgamento 
simultâneo dos dois mandados de segurança impetrados contra a mesma decisão, para 
evitar julgamentos díspares de ações correlatas. 

Do mesmo modo, torna-se urgente e imprescindível a 
reconsideração do r. despacho proferido nos autos do M.S. nº93.0l.06378-6, 
impetrado por Luiz Carlos Araújo Costa, pelo menos na parte em que suspendeu as 
determinações contidas no ítem "B" dar. decisão proferida pela v. 4ª Vara Federal do 
D.F. 

Por último , a interrupção sucessiva dos prazos concedidos à 
União autorizada pela Lei Complementar nº 73 , de 10 de fevereiro de 1.993 , 
prorrogada pelas Medidas Provisórias nº 321, de 14/05/93, e 325, de 15/06/93, é 
incompatível com o rito especial e sumaríssimo do mandado de segurança, writ 
constitucional previsto no inciso LXVIII, do art.5° da LeiMaior e .. na Lei 1.533/51, 
com prazos rigidos para o seu processamento e julgamento. 

Se admitida a possibilidade de interrupção sucessiva dos prazos 
da União por intermédio da edição contínua de medidas provisórias , estará , por 
certo, caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, em afronta direta ao 
dispositivo constitucional que determina que • a Lei não excluirá da apreciação do 
Poder judiciário lesão ou ameaça a direito," (art.5°, inciso XXXV). 

Por outro lado, poder-se-ia argumentar que o julgamento da lide , 
sem a citação da União para manifestar-se nos autos, na qualidade de íítísconsorte 
passivo necessário, implicaria em cerceamento de defesa contrário ao princípio · 
constitucional que assegura aos acusados, em geral, o contraditório e a ampla defesa 
(inciso LV do art.5° ). 

Posta a discussão nestes termos , restaria configurado o conflito 
de dois princípios protegidos na Constituição : de um lado, o direito à prestação 
jurisdicional para exame de lesão a direito , de outro, o direito a ampla defesa. 
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Entretanto , não é possível no nosso Direito haver o conflito de 
dois dispositivos constitucionais , de igual hierarquia , uma vez que a Constituição 
protege os dois bens jurídicos , com a mesma intensidade. 

A solução para o problema está na utilização da técnica de 
hermenêutica , denominada "concordância prática" ou " harmonização" das normas 
constitucionais , d~ modo a compor o eventual conflito entre os dois princípios . 

Sobre o tema referente a unidade da Constituição , ressalta, com 
precisão, o mestre português José Joaquim Gomes Canotilho : 

" Reduzido ao seu núcleo essencial , o principio da 
concordância prática impõe coordenação e combinação dos bens 
jurídicos em conflito ou em concorrência de forma a evitar o 
sacrifício o sacrifício (total) de uns em relação a outros. 

O campo da eleição do princípio da concordância prática 
tem sido até agora o dos direitos fundamentais ( colisão entre 
direitos fundamentais ou entre direitos fundaentais e bens 
juridicos constitucionalmente protegidos). Subjacente a este 
principio está a idéia do igual valor dos bens constitucionais ( e 
não uma diferença de hierarquia) que impede o estabelecimento 
de limites e condicionamentos recíprocos de forma a conseguir 
uma harmonização ou concordância prática entre esses bens". 

Desse modo , importa saber qual o ponto de equilíbrio ou 
harmonia entre os bens jurídicos em atrito. No caso específico , é certo que o direito a 
ampla defesa não pode opor-se ao livre acesso a Justiça , impedindo o Poder judiciário 
de apreciar a lesão de direito apresentado pela impetrante. 

Em se tratando · de mandado de segurança , a situação ainda é 
mais crítica, já que a lesão ou ameaça a direito pode ser irreversível, ocasionando o 
perecimento do bem jurídico que se pretende preservar, e , em conseqüencia, tornanco 
ínvalida qualquer medida judicial que venha a ser tomada a posteriori. 

Assim, não se pode protelar ad infimtum o julgamento do 
mandado de· segurança impetrado contra ato judicial, porque um dos litisconsortes 
passivos necessários não se manifestará nos autos em razão de que os prazos a ele 
concedidos estão interrompidos. 

Ademais, a União Federal somente poderia defender neste caso o 
interesse público, configurado na defesa dos direitos originários dos índios sobre as 
terras que tradicionalmente ocupam , uma vez que essas terras são bens da União , que 
cabe a ela demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens, nos termos do 
art.20, inciso XI, e art.231 da Constituição Federal. 

No caso, não se vislumbra prejuízo à União Federal , se o 
Ministério Público federal defende , com igual vigor, suas terras e seus bens , 
ameaçados pela invasão de garimpeiros e de madeireiras em virtude de práticas 
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depredatórias de exploração clandestina de riquezas naturais que pertencem ao 
patrimônio da União, embora sejam para o usufruto exclusivo das comunidades 
indígenas ali localizadas. 

Por todo o exposto, entende o Ministério Público Federal 
desnecessária , no caso, a citação da União para integrar a lide na qualidade de 
litisconsorte passiva necessária da autoridade impetrada , em razão da urgência de se 
julgar -definitivaníente o presente mandado de segurança , - de· modo a evitar a 
dilapidação contínua do patrimônio público e dos bens naturais das aréas indígenas 
Araweté , Apyterewa e Trincheira-bacajá. 

Pede o julgamento simultâneo dos mandados de segurança 
impetrados contra ato judicial uníco, tido como coator, para que não haja julgamentos 
distintos sobre a mesma matéria . 

Reitera, por fim, o pedido de reconsideração da liminar 
concedida neste mandamus , que suspendeu as determinações contidas na r. decisão , 
ora questionada. 

Nestes termos , 

Pede deferimento. 

Brasília, de junho de 1993. 

AURÉLIO VIRGíLIO VEIGA RIOS 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 


