
A EXMº DOUTOR JlJIZ FEDERAL OF. PRIMEIRA lNSTANCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA FEDERJ\.L DO DISTRITO FEDERAL. 
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<r6. 0001. <J~.('l .... 4 

l V A N V A I, R N T E, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domic-liudo na rua Caiacan~a, n~ 
108, São Paulo e título eleitoral nº 103324530 l - 41,. 
zona 2~9. seção 0027, vem, no exercício pleno da 
cidadania, por procurador adiante assinado, que pod~ ser · · 
encontrado no Gab. 671, anexo lll da Câmara dqs 
Deputados, Praça dos Três Poderes, Brasília, r;>F; · 
promover a presente 

AÇÃO POPULAR 

em face da 
NANDO 

/ 



r- 

ll, 
J)A LEGITIMIDADE ATIVAAD CAUSAM . 

• 
02. Pn::liminannçnte, insta perscrutar sobre a legitimidade 
ativa do autor popular no presente feito. Para tanto e necessário, de plano. fixar o 
objeto da presente ação. 

m. Tem esta o propósito de· ver declarada a nulidâdc do. 
Decreto n<> 1.775, de 08 de janeiro de 1996, (IUC dispõe sobre o f)rocedimento 
administrativo de demarcação da terras indígenas, por manifesta ilegalidade e 
lesividade ao erário. 
ll4. É que ~' terras nadicionalme11tc ocupadas pelos fndios 
estão inscritas entre os bens da União por expressa disposição constitucional: tal 
como Sé infere da simples leitura do arr 20, inciso Xl, da Carta da República; e, 
sendo a ação popular o remédio judicial posto à disposição do cidadão para anular o 
ato lesivo ao patrimônio público, tal como vem bem expresso no an. 5°, inciso 
LXXilT da Carta Cidadã; resulta verificada a legitimidade ativa do autor para 
provocar o Poder Judiciário e expor seu justo receio que venha o já citado Dec, nº 
1. 775/96 lesar o pa\rimônio público, c.0nforme restará demon,.tro.do. 

OI. 
DA LEGITIMIDADE 'PASSIVA AD.CAUSAM,. 

M. Impõe o art. 6(1 do. Lei nº 4.717, de 19 de junho da 196S, ~. 
que regula a ação popular, que seja. esta proposta contra as pessoas publicas· e M 
autoridades que houverem autorizudo, aprovado, ratificado ou praticado o ato 
impugnado, disto resu.ltamlo a legitimidade passiva dos réus indigitados. 

IV. DOD1REITO. 
'J' 

06. Como já referido, inscrevem-se as terras. 
tradicionalm~nrc ocupadas pelos índios entre os bens da União (art. 20, Xl, CF), 
co~petindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar os seus bens (art .. 231, 
c-ap11t, CP) ......1..1~.·~ •.. 

01. E ui! modo a não restar dúvidas sobre a supremacia do., · · 
interesse público, dispõe o~ 6° do art. 231, literalmente: 

"§ 6" São nulos e extintos, ,i/Jb prodwd11do efeitos Jurldlcos, 
os atos que tenham por obj,~o a ocupaçllo, o dnml1'lo e a posse das 

terras a que se refere este artigo (. . .) não gerando a nulldllú e a 
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extinção direito à indcnlzaçllo ou a açõe» contra a 

fornia (la. lei, qua.nto à.s he,ifeltoirias de boa-fé." • 
os. 'Muito embora tenham os interesses contr~S 
construído intrincadas e fastidiosas exegeses sobre os preceitos trazidos pelo artigo 
231 da Constituição Federal, mais precisamente contra o que dispõe seu § 6'", não 
impressionaram nossos tribunais Tal assertiva é constatada em remansosa 
jurisprudência, como a que se traz à colação, e.g: 

r- 

"EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ÁREA INDIGENA 
DECI.ARAÇÃO I>I'.' POS8t: E DEFJNJÇlO DF. LIMITES PARA 
DEMARCAÇJO ADMJNJSTJUTfl'A - PORTARIA .MINISTERJAL 
[)F.CORRF.NTE DE PROPOSIÇÃO DA Pl!NAI - JNTERDl(,'ÃO DA 
ÁREA - TITULO DOMIIVIAL PRIVADO -- CONSTl'flfl(,'ÁO 

F'EDt:HAL, AR1: 231 - A,ocr, A.RT. 67 - LEI N' 6.00111.l -. 
DECRETO FEDi:,'NAL N11 1 /191 - DECRETO PE»ERAL .N" 22/91. 

' . "" 

···················· 2. 0 direito privado de propriedade. segUittdt>"Se Q dogmática 
tradlciunal (CódlGo Cfril, arts. 514 e 517), à luz da Constltulçlo. 
Fed1ral [art. J", XXJI, C. F.), dentro das modernas relações Jurldlca.,, . 
poUtlcas, sociais e econômicas, com limitações de uso e gor.o., ~ s~, 
reconhecido com sujetçao u dtsctplina é <!'Clg8ncfo dn ~11n /•melo social 
(ans. 170, li e IJJ, 182. 183, J85 e 186, C. F.). É apa.uagem do E,tad~ 
proprietário para o R.ttado-soUdário, transportando-se do 
"numosslstema'·' para o "potlssístema" do uso do solo (arts. 5", XXIV, 
21, 11, 24, VI, 30, Vlll, 182, ~1§ 3" e 4", 1 R4 e 185, C. F.). 

r 

J. Na "âre« ltul(gcna ", estabelecida a dominlalldad« 
C F.), a Unlão é nua-proprietária e os Inatos sltwim-u como· 

w,.rrutuárlos, ficam/o excepcionado o direito adquirido do particular 
(an. 13 T, §§ 6º e 7", C. F.), porlm, com a tnaf; 'astâvel necessidade de ser 

~( 

: 
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PHONE 140. 06!+3174613 

a d~m111w11n,Ja no prazo de cinco anos (art. 67, ADC1). 

•··················· 
(STJ - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.835-5 • DF- RELATOR. 
ORIGINÁRIO MINISTRO OARClA VlElRA - RELATOR P/ 

ACÓRDÃO MINISTRO MILTON PEREIRA - D.J.U. 24.05.1993, citado 
por Paulo Machado Guimarães, organizador, in Ementário. e 

Jurisprudência Indigenista, Cíl\11, Brasília, 1993, págs. 58/59)." 

"EMENTA.· CJJ,1L E ADMINISTRATIVO-- DIREITO AGRÁRIO_:_ 

OCUPAÇÂO SOBRE ÁREAS /NDfGENAS -~ INDIOS PATAXÓ - 

DIREITO À TNDENIZAÇ40. 
1. A aqutsição ("compra'~ <le arrendamentos feito em terra lndlgena, 
de terceiros, sem o controle do órgllo de prnteclo ao itullo, 
descaracteriza a sua flnalidadc, ainda que orlginarlamente se trate tk 

ato legitimo. 

2. Em tais clrcunstãnclas, não cabe falar 
(justu], para flns de indenização, à luz do Código Civil, esµcl11l'IM.nte 

quando a Constttulção, declarando a nulidade e a extlnçlo do~ ~/~/to.e 
juridicos de. qualquer natureza (de domlnio, de posse e de ocupaçll,), 

proclama não ser possivel nenhuma indenização. (cf. art. 198, § ~-, - 
Carta de 196 7). 

3. 

CÍVEL N" 91.01.14298-4 ·· DF · - RELATOR 

' . 



FEDERAL OLINDO MENEZES - D.J.U. 09.03.1992, citado por Paulo 
Machado Guimarães, organizador, in Ementário 

Indigenista, cn-n. Brasília, 1993, pág. 70)." 

Nada obstante, sob o argumento de dispor sobre <' 
procedimento administrativo de demarcação das terras indígenas, o Presidente da 
República decretou que poderão terceiros "interessados manifestar-se, apresentando 
ao órgão federal de assistência ao tndio razões instruídas com todas as provas 
pcrd11ç11lca, ,..,,., c o rreo Hlff/.:)3 ,1..,,,._,1,/..,ls, IMH.io3 pcrh;-/.v/.:,1 p•rc~ 11-l•,w9/J- lld 

tPst"mu11hn.r, fotog,nfln.r: P mapos, para o fim d11 p/11/111.n, lnd"n.l:aç6n nu para 
deffll)nstrar vtctos, totais º" parctats, do relatório de que trata o par1J1rtifo 
anterior" (art. 2°, § 8º, Dec. nº 1.7?5/96). 

1 
10. . Ora, 11 Lei n(I 6.001, de 19 de dezembro de 1973. que 
institui o Estatuto do Índio, corninando ao órgão federal de assistência o dever de 
demarcar administrativamente as terras ocupadas por estes, nada dispõe quanto ao 
concurso de títulos dominiais admitidos pelo malsinado decreto. conforme 
dispositivo acima citado. 

t 1. .É não prevê por duas razões inafastáveis. A .wna, 
porque, na lição do Desembargador Federal Fernando da Costa Tourinho Filho: 

"Se aos índios é assegurada a posse permanente - sem llmlt, tl!"P<>ral 
- das terras que ocupam -- pos.re no sentido não civilista -, (lftU 

usas da União, não hd como perdê-la para terceiros, ainda .que'nt•Jom 
estes de boa/é. O§ 6" do art, 131 da Constituição estatul: 

~rifo ,m/().~ A (t)('t/H.//)~, 116.1> prnd11d1tlM 

jurldicos, os aios que tenham por objeto a ocupação, o dom/11/0 , 

a posse das terras a que s,l' refere este artigo (. .. ).' 

.A transcrição no Registro de Imôveis 1111<> expunge os vlclos. Nilo dd 

validade tu, ato." (in, Os Direitos Indígenas e a Constituição - 

coordenadora Juliana Santilli: Núcleo de Direitos indígenas e 
.•. 

Fabris Editor, Porto Alegre, 1993; pág. 36). 
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E, por segundo, nada prevê a Lei n~ 6.0~nf·aol)re Ô 
concurso de títulos inovado pelo decreto estiolado porque não poderia a lei, A 1Mr do 
art. 5°, XXXV. C. r., excluir da apreciação do Poder Judiciário as lesões ou ameaças 
que a admissibilidade de títulos nulos e extintos, assim declarados por imperativo 
constitucional, podem causar nos direitos clencados nos arts. 20, XI e 2311 da 
Constituição Federal. Tanto é assim, que o § 6º do art. 231, C. F.. prevê 
expressamente que as indenizações. de boa-te dar-se-ão na forma da lei. ln ,~,1s11, que 
o Presidente da República que se dê na forma de decreto regulamentar. Quid iurts, J 
admissível regulamentar a Constituição por decreto? · _. ' 

~,.f_ ···' 
~.~~ 

' 
H. \ Ad argumentandum, mesmo que superado este óbice. 
perguntar-se-ia: que agente ou órgão da Administração teria a competência para 
promover indenizações fundadas em títulos declarados nulos e extintos por 
imperativo constitucional? Quid iuris'! 

, . ., 
is. , Os questionamentos formulados não traduzem um mero - •t 
capricho do autor popular, senão que são da essência do que é posto à apreciaçro 
judicial. E assim é, visto que ao seguir os procedimentos previstos no decreto 
impugnado, tais títulos, já denominados de "provas" (cf §§ 8° e 90), deverão ser 
encaminhados no Ministro de Estado d.1:1 J ustiça que sobre eles "d~cidJrá". 

11 
1G. Tudo muito simples. O Ministro da Justiça d41Cldlr6. 
para efeitos de indenização, sobre provas produzidas com títulos nulos e extintos. , 

1'7. Tais títulos poderão, também, "Uffll),utr4r vidas, 
totais ou parciais, do relatôrio de que trata o parágrafo anterior" (art. 2º. § r). Ou 
seja, a presunção de legalidade que milita em favor do ato administrativo exarado 
pelo órgão federal, competente por expressa disposição legal para demarcar as terras 
indígenas (cf art. 19 da Lei nº 6.001/96), sucumbe no cotejo com títulos nulos e 
extintos. Tudo ao talante da magnânimo Ministro da Justiça, que atrai para si 
prerrogativas do Poder Judiciário. Ou, cm não sendo assim, poderia a Administração 
- a quem cube promover a demarcação e, "' pour cause, é parte ··-··, por ato 
unilateral de qualquer de seus agentes, reconhecer eficácia de títulos nulos e extintos 
para desconstituir ato que lhe incumbe legalmente levar a efeito?Quid iuris? 
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19. · · Ademais, a demarcação administrativa das terTal 
ocupadas pelos índios compete tão somente à Fundação Nacional do Índio. instituída 
cm virtude da Lei nº S. 371, de 05 de dezembro de 1967, como pessoa jurídica de 
direito privado, cabendo a ela estabelecer as diretrizes e o cumprimento da política 
indigenista é "'garantir a posse permanente das terras que habitam" (art. 1º. I. a, da 
Lei nº 5.371/67). Este é o comando legal, conforme vem bem expresso na Lei nº 
6.001/73, que dispõe sobre o Estati;,to do Índio, in verbis; 

"Art. 19. As terras lmflgemu, por inlclatíva ., sob orl•ntaçlo do· 
Ótfllô federal de assistência ao f ndio, serão admlnlst,at/iwlll6n"1 · 

dt11'U1rcadas, de acordo com o procttsso estabelecido 11m d,cr~I" tio 

Poder Executivo. " 

20. Em confronto com a expressa disposição legal acima 
transcrita, soa exdrúxula a competência que o Dec. n? 1.775/96 pretende conferir ao 
Ministro dn Justiça. Por óbvio que o decreto regulamentar não pode dispor contra a 
lei, 'nem tampouco incvã-la. Nada obstante, o decreto atacado pretende que o 
Ministro da Justiça decida, "dectarando, mediante portaria, os llmlt1s da t~rl'tl. 
lndlgena e determinando a sua demarcação" (art 2°, § IO, J). 

21. O Dec. nº l.775/96 malfere a Lei nº S.371167 e a Lei nº 
6.001173 ao conferir ao Ministro da Justiça a competência para detennlnar 'a·. 
demarcação da terras indígenas. Isto porque a determinação decorre da lei, que a 
comete expressamente à FUNAl, por iniciativa e orientação desta (art. 1°, 1, a, da Lei 
nº S.371/67 e art. 19, da Lei nº 6.001/73). Portanto, não há imposição legal capaz de 
subordinar a demarcação administrativa à edição de portaria ministerial. 

n. E mais, o comando legal inserto 112 expressão· ,.po, 
Iniciativa e sob orientação" do FlJNAI, implica que a esta cabe propor os limites da 
terra indígena o ser demarcada, não podendo o decreto, a pretexto de regulamentar a 
lei, suprimir esta disposição legal <) cominar competência ao Ministro da Justiça para 
estipular os limites da área indígena a ser demarcada administrativamente. 
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• 
23. Nem mesmo sob a ótica da organização 
Administração Federal e da supervisão ministerial de que trata os arts. 19, 20 e 
do Decreto-Lei nº 200, de 2 5 de fevereiro de 1967, é possível legitimar a pretensão de 
subtrair à f1JNA1 a atribuição legal de demarcar administrativamente as terras 
indígenas, tranferindo-a para o Ministério da Justiça. 

]. 

14. É que a 
Administração Indireta, está circunscrita à previsão do art. 
deverá incidir, tão somente, para asse~urur: 

"Art. 26 .•.•••..•..... 

~ntidade; 
li. 

setor de atuação da entidade; 

Ili. a eflctêncta admlntssratíva: 

IV. a autonomia administrativa, operacional 
enddade.,, 1, 

r- 
2). Tudo o mais 
casuisticamentc 
competência privativa do 
ingerência abrigo na lei. 

26. Tanto, que o recente Dec. nº l.361, de 1° de janeiro de 
19S5, ao dispor sobre a vinculação das entidades intergrantes da Administração 
Pública Federal aos órgão da Presidência da República e aos ministérios, o faz de 
modo a preservar a autonomia do órgão supervisionado, nestes termos: 

A vinculação de que trata este Decreto dar.se.:6 
forma dos artigos 10 ~ 11 do Decreto-Lei 11" 100/67." 

.( V 
.. 
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21. 0· Resta, pois, demosrrada à exaustão que,. refoge à · 
competência do Minstro da Justiça a delimitação e a determinção sobre demorcaçlo' 
de terras indígenas, posto que tais atos competem à FUNAI, por força do que dispõe a 
lei instituidora daquela Fundação e o Estatuto do Índio que dispõe sobre a matéria, 
posto que tais atos competem à FU'f'.;AI por força do que dispõem estes diplomas 
legais. I . ·""'~,,..-f. '··' •,, ,-...~ . ;e. .> .• . ~· ,. / 

ff'. 2:· .... ·?~: ~:'.> .. :;; : --~.:-, ~· À :.:n~.lusão, e~tá- 'o ~u;or popular convencido da 
I ilegalidade e lesividade do Dec. n? 1. 775/96 por afronta à Lei nº S.371/67, à Lei nº 

6.001/73 e ao Dec-Lei n? 200/67, carreando potencial lesividade regatear os bens 
públicos e periclitar ao erário, prevendo indenização lastreada em títulos nulos e 
inexistentes. 

DO FU!UUS BONJ JURIS 

29. Na lição do mestre Humberto Theodoro Júnior, "o 
fumus bonl turls deve, na verdade, corresponder, não propriamente tt proballdtuk 
de extstência de direito material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da 
ação principal --, mas sim à veriflcação efetiva de que, realmente, aparte dlsp6e d, 
âtreuo de ação, direito ao processo prlnctpal a ser tutelado" (tn, Processo Cautelar, 
1111 ed., Livraria Editora Universitária de Direito Ltda.: São paulo, 1989,. pá&, 76). 

( >< 

10. As razões já expendidas estão a indicar que o pedido do 
autor popular e juridicamente admissível e por isso receberá a prestação jurisdicional 
de mérito (cf. Humberto Theodoro Júnior, op. cit. p6g. 76), o que, de per si, 
caracteriza n aparência do bom direito cnsejador da concessão da cautela liminar. 

VI. DO PF.RIClll,l!M IN MORA 

~2. "Impõe, então, o comando constitucional que a Unilo 
proteja e fuça respeitar todos os bens inerentes às terras i11Jli5enas, de modo que a 
terra demarcada para usufruto indígena contenha os atributos previstos nos §§ 1 ° e 2° 
do art. 231, C. F., literalmente: 

rt 

• , 
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§ 1 eo São terras tradicionalmente ocupadas pelos tndlo« as por eles '• • habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 

necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução fl.dca e 
cultural, segundo seus usos, costumes e traâlções. 

§2" As terras traâiclonalmente ocupadas pelos fndlos dnti, I ,;.. 
I :" . 

~uu posse permanente, cabendo-lhes o usuf. ruto exclusivo da$ riquezas · 

do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

n, Ora, o Dec, n\) 1. 775/96 não assegura aos · fndio!I o 
usufruto exclusivo dos bens increntes às terras que ocupam. Antes, abre a temerária 
possibidade a que qualquer esbulhador venha apossar-se de terras rradicionahnente 
ocupada pelos Indios a passe ô explorá-la corno se sua fosse: bastando, para 
legitimar-se na posse e usufrui-la, apresentar ao órgão federal de assistência - e isto 
somente quando instaurar-se o processo demarcatório - seus "laudoi p~rleials, 
pareceres, âectaraçõe s de testemunbas, fotografias" et catervass (§ R°, an. 2°) e 
continuará no usufruto da terra, contando ainda com mm um plus de 90 dias (§ 8°, 
art. 2ª), 1: mais 60 dias (& 9\ art. 2°), e mais 30 dias (§ 10, art. 2°) e mais 90 dias (§ 
J Oº, I. art. 2°) e, assim, mantendo-se na posse; e na fruição de seus bens enquanto 
discute administrattvamcnte com a FUNAJ a i.:xcolência de seus títulos para efeito de 
indenização. Titules estes, cabe repetir, nulos e inexistentes. 

---- 
3'1. E mais, quer o Dec. n? 1.775/96 que o mesmo possa se, 
dar com todas as terras indígenas cuja burocracia não levou a efeito o disposto no art' 
67, ADCT, conforme vem bem expresso no urt. 911 do decreto ataccdo. Ou, trocando 
em miúdos, ao definir que a demarcação só se perfaz com o registro na Secretaria do , 
Patrimônio da União do Ministério da Fazenda é abrindo a possiblidade de uma 
neológica lide administrativa, o Dec. n" 1.775/96 derrama no ralo os recursos 
públicos gastos com as demarcações já reclizadas, pois estas podem ser rediscutidas 
por lhes faltar, tão somente, o registro na SPU/tvi'F. 

3S. Aqui reside o periculum ln mora · capaz ! de' 
consubstanciar. ad cautelam. !"'"conci!ssão da suspensão liminar dos efeitos do Dec. nº 
1.775/96. I. é, a lesividade vem bem crisl.ali1.ada pela exposição da! areas inclfgcnns a 
usufruto de quem a possuir ou venha a possui-la, bastando para tanto a alegação de 
razões em processo administrativo em que se inverte, em detrimento da 
Administração, todos os ônus dt:t:uHcntes. A lesividade capaz de propiciar a 



J 

J 

concessão de liminar reside, também, na previsão do dever de indenizar sem que a lei 
disponha sobre a matéria como impõe a Constituição ( § 6° art. 231, C. F.). E, 
lesividade também, porque, em abrindo novo procedimento demarcatójio das áreas 
indígenas) ao argumento de referenciar títulos que a Constituição decfârou nulos e 
inexistentes, impõe ao erário o perdimento dos vultosos recursos já gastos nestes 
demarcações. .... ... .1 

l6. A uma possível alegação de impossibilidade,., de 
concessão de liminar na espécie, traz-se à colação, e, g., o entendimento do Superior 
Trihuna! de Justiça, nestes termos. 

E,llENTA: PROCESSUAIJ -- MEDIDA CAl!Tl:.U - AÇÃO· 

POPULAR - VEDAÇÃO (l.El 8.437~1, ART. 1, - SUBSTITUTO 
PROCESSUAL 

J - O art, /º da Lei 8.437/90 veda timlnares em favor de qu~m liti~a com 

o Estado. A vedação nele contida não opera no processo de açlo 
popular. É que 111?.~tP. prnr.P..uui, o autor 11/fo e' adversár!o do Estado. #Ili$_ 
seu substituto processual. 
li - Denega-se a Segurança Impetrada contra medida limilu,,, de/~rida 
em 11ç/Jo popular, quando inexiste elegalidadc ou abuso do ato. - ~ i.,._.-~~:·,w 
(STJ· 1ª T'- RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5.62 J. ·~ (,,i;r. 
0/RS (95/0018359-5) - RELATOR MfNISTRO TTUMDDRTO ~PMn~ 
DE BARROS - D.J.tJ. 07.08.9:5). 

IV. DO PEDIDO. 

. 
37. Por todo o exposto e considerando ser a matéria posta à0 \ 

aprecição tão somente de direito, razão pela qual a promoção de justificativa · 
unilateral nada poderia agregar à letra do malsão Dec n? 1.775/96, requer o autor 
popular se digne Vossa Exccl~ncia, em recebendo esta ação popular> conceder 
medida liminar inaudita altera parte nos termos do§ 4° do art. S O da Lei .nº 4.717/6S, 
introduzido pelo art. 34 da Lei nº 6.513/77, suspendendo a eficácia e os efeitos do 
Decreto nº 1.775, de 08 de janeiro de 1996, D.0.U. 09/01/96, até a entrega definitiva 
da prestação jurisdicional; e mais: 

. } 
1 
1 
1 
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i. . requer sejam os réus citados para que se oponham, 
querendo, e se vejam processados na forma da lei; • ' · 

ii. seja declarada a nulidade do Dec. nº 1.77S/96, 
manifesta ilegalidade e lesividade ao patrimônio público: 

111. :>c.jis v 1éw r".-."'"''J.--. l lcnriq\.lo Cca •• dooo, 0R\ltol"ÍdAd• 

responsável pela expedição do decreto inquinado, condenado ao pagamento das 
perdas e danos causados ao erário em decorrência de atos levados a efeito com. base 

·/ no ato impugnado; · 

iv, seja imposta â ré União Federal a obrigação de abster-se ,. 
de praticar qualquer ato com base no decreto atacado: ' · . , ~ ·- 4 r-.,, 

. v, requer a notificação do Ministério Público Federal e dá 
à causa, provisoriamente, o valor de R$ l.000,00 (hum mil reais). requerendo seja 
arbitrado em sentença o valor definitivo. 

NEs11;s TERMOS 

PEDE DEFERIMRNTO 

: 
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MINISJhlO PÚBLICO PIDIRAL 

AÇÃO POPULAR Nº 1255/96 - (960001927-4) 
Autor Popular: l van Valente 
Réus: União Federal e Fernando Henrique: Cardoso 

Exm". Sr. Juiz Federal da Sexta Vara do Distrito Federal, 

O MINISTÉRIO PÚOLICO FEDERAL, vêm à presença de Vo 
Excelência, por seu representante legal, manifestar-se sobre a petição inicial do autor e. 
pedido de liminar. 

F 

O cidadão Ivan Valente ajuíza Ação Popular contra a un· 
Federal e o Excelenussirno Senhor Presidente <la Republica, Fernando Henriq 
Cardoso, com o objetivo de ver declarada a nulidade do decreto 1775, de 08 de janeirp 
de 1996, yue dispõe sobre o procedimento administrativo de demarcação de 
indígenas, aduzindo para tanto as seguintes razõe»: 

1) a atual Constituição Federal estabelece que as 
tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, competindo à. 
uemarca-tas, l.lc<.:ldl am.lll <l llllltl.kt\lC ,ll).,OlUU) Ó(°t,} aros que rcnnarn por uvj,·,v " V<.'Uf-<•~ 

o dominio e a posse das terras a que se refere este artigo, não gerando a nulidade 
extinção direito à indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da 
quanto às benfeitorias de boa fé, conforme dispõe o parágrafo sexto do art. 231 
Constituição; 

2) ao regulamentar o procedimento administrativo de demarca, 
de terras inérgenas, o Senhor Presidente da República decretou que terceiros interessa 
poderão manifestar-se no procedimento, apresentando ao árgão federal de assistência 
tndio razoes instruidas com rodas ()5 provas pcninerues, tais como titulos dominia 
laudos periciais, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, para o/li:a 
de pleitear indenização ou para demon strar vici o. rot ais nu parciais do relatório :, 
identificação de área indígena.Iparãgrafo oitavo do art . 2º do decreto 1775/96); 
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3) o autor estranha a inovação permitida no decreto ao estabele 
um concurso de títulos dominiaix, que não está previsto rui Lei 6001 /73 (estatuto 
Índio), e sobre os quais a Constituição não confere valor algum: Se são nulos e extintos 
os túulos de domínio e os atos ocupação de terras indígenas, como trazê-los 
Administração para efeito de se pleitear indenização ou para que estes títulos justifique 
os vícios de um procedimento adrninistrut ivo dl? tcrT,ii; indfer.na~? - indaga o indigna 
cidadão; 

MIN1srf1uo PÚIUCO PIDlltAl 

4) os títulos apresentados por terceiros não poderiam dar en~ejo: 
qualquer obrigação da Administração e muito menos dexconstiruir direitos assegurad 
na Constituição, estando sempre ressalvada a via judicial para se questionar os critéri 
da demarcação de terras indígenas; 

5) o decreto 177 5/96 afrontaria a Lei 5371/67 e a Lei 600 l /73, 
conferir ao Ministro da Justiça a competência para determinar a demarcação de te 
indígenas, cuja iniciativa e processamento estão expressamente acometidas à f.UNA1; 

6) o ato impugnado seria lesivo ao interesse público por possibili 
á União regatear bens que estão sob seu dornfnio, com prejuízo ao erário ao prev 
indenização lastreada em títulos nulos e inexistentes; 

7) o decreto n o 1775/96 possibilita que qualquer esbulhador ve 
a apossar-se de terras tradicionalmente ocupada pelos índios e a passar a explorá-la co 
se sua fosse, bastando legitimar-se na posse alheia, usufruindo-a de forma ilegal 
enquanto se discute administratlvamento a excelência de seus utulos e provas para efei 
de indenização, em prazos bastante alargados; 

l:l) " huroorAo,.o l.io Qn.,;,I pro~·od1n\~nt,~. n~,, l'/'\n<'lr'l""r!> r. ~!>rn 
União estar em mora quanto à sua obrigação constitucional dê concluir o processo 
demarcação de terras indígenas no prazo de 05 (cinco) anos após a sua vigência e ain 
permite a criação de novas lides administrativas ao possibilitar a manifestação retroativ 
de terceiros sobre arcas indígenas _já concluídas administrativamente, desperdiçando 
recursos públicos gastos com as demarcações já realizadas, pois estas podem ser revis 
por lhes faltar, tão somente, o registro na SPU/MF; 

9) por último, requer a concessão de liminar suspendendo 
cficacia e os efeitos do decreto 1775/96 ate u i,ntregn definitiva da prestação jurisdir-io 
e, nu mérito, seja declarada a nulidade do ato impugnado; seja o réu Fernando Henriq 
Cardoso, responsável pela expedição do decreto, condenado ao pagamento de perdas 
danos causados ao erário em decorrência do ato lesivo ao interesse ptfülico 
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Pelo r. despacho de fls. 17, a MM~. Juíza Federaêcm cxercrcio 
6" Vara Federal do Distrito Federal deu vista dos autos ao Ministério Publico Fed 
antes de analisar o pedido de liminar. 

Do que pude constatar, num exame preliminar do qul' contê 
petição inicial, os três requisitos para ;,i propositura da ação popular encontram 
presentes no caso. O objeto da acâo é a anulação de um ato administrativo de efeitoS 
concretos, contra o quul se insurge 1101 cidadão brasileiro, munido de seu rftulo de eleito, 
e do respectivo comprovante de quitação com as suas obrigações eleitorais (docurnent 
de fls.16). 

O requisito da ilegitimidade ou ilegalidade do ato é abordado 
inicial sob diversos aspectos: tais corno a não conformação do decreto à Lei 6001/73, 
Ul.l'ibuir compctênc ia e x c.ed-e nte a o Senhor Mini:H.ro <lá Justiç.o de ,l~tt-!rmin:ir 

demarcação de terras indígenas; a inconstitucionalidade do contraditório administratiV~--- ~- 
introduzido pelo ato impugnudo, em razão da incompatibilidade entre o art. 2°, ~ 8° ~ 
decreto 1775/96 com o§ 6° do art 231 da Lei Maior e a retrotividade do ato inquina, 
para atingir demarcações já concluídas e que ainda não tenham sido registradas na 
Secretaria do Patrimônio da União 

A lesividade do ato impugnado ou a sua potencialidade lesiva 
demonstrada no seu art. 9, parágrafo único, que permite a revisão administrativa 
terras ínoigenas nsica e icgatmemc llCIUi1r<..c1ú,1:> ptt1 ~ <1:-. y_ui.Ji~ ,, U11iãv rcJ.:.raJ di.5p,;n~ 

recursos públicos considerãveis para o efeito de delimitar os perímetros geodésicos das 
terras reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro como de ocupação tradicional 
povos indígenas. 

Para verificar os pressupostos para a concessão da 
requerida na inicial, impõe observar primeiramente que há mais do que uma simp. 
aparência de um bom direito nessa ação popular. Em princípio, dois dispositiv 

1 

constitucionais parecem ter sido agredidos mm c1 edição do decreto impugnado. O q1 
determine a nulidade e extinção dos atos de domínio ou de ocupação incidentes s 
tcnli~ uudiciouaímcntc ocupadas por índios (urt. :n 1, 6º) e a garanti, constitucional 
ato jurfdico perfeito consistente no respeito que as leis novas devem ter para com 
situações jurfdicas plena e legalmente consolidadas pelo regime jurídico anterior, 
simples pussibilidade de serem desfeitos decretos hornologatórios de demarcação f<s 
~U\;, já p1vJu .•. i,.., ••• v.> """"'-' .:.f.:.itú.'.3 j,.,r(diúc.c, oonr.tit-ui. :>frc,nt•J ,lir,>1-:. on :.rt "º XXX 

da Lei Maior. 
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Adcrnais , não se pode negar que o objeto 11.A liminar . 
suspensão da vigcncía de um ato normativo federal de alcance nacional, o que P 
gerar duplicidade de pedido. porquanto não se descarta a possibilidade de ser ajui 
ação direta de inconxtitucionalidadc contra o ato impugnado e uma eventual rnnc~sd 
liminar pelo Supremo Tribunal Federal nessa hipótese teria o mesmo efeito pretendido 
pelo autor popular, sem as dificuldades óbvias que decorreria de uma providência 4cssa 
seção Judiciaria deferindo a liminar neste processo e neste instante. 

MINISTtRIO PÚBLICO FID!RAL 

Resta o exame do periculum in mora e, sob esse fspecto, vcriti 
se há perigo de dano iminente e concreto a justificar a concessão preventiva da limi 
pedida, para suspender os efeitos do decreto 1775/96, até o julgamento final da ação. 

A liminar se justificaria, aos olhos do autor popular, pela amea 
de dano às comunidades indígenas, cujas terras ficariam expostas à cobiça de quem 
interesse de nelas permanecer, usufruindo de bens pertencentes às populações indíge 
e que estão sob domínio da União Federal. 

Não obstante haja a umcaça de lesão ao usufruto exclusivo 
índios às riquezas naturais das terras que tradicionalmente ocupam, não se vislumbra 
caso lesão ou dano eminente, direto e imediato que: pudesse causar perda irreparável 
erário público, e assim justificar a concessão da liminar inaudita altera pars. 

Os longos prazos estabelecidos no decreto l 755/96 também 
recomendam a medida, por hora. É que tanto o prazo para terceiros interessa, 
impugnarem o relatório de ídcnuticacao ui: arca inJígcua p1 oduzido pelo órgao fc 
de assistência ao mdio, como para rever ax demarcações em curso importam 
manifestação, por escruo, !ll> pnuu u1.- 11uwmci dias, contados da data <la public11çio 
decreto (08/01 /96). 

Após o.rranscurso desse prazo, em 08 de abril de 1996, a FU 
ainda terá um prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhar o procedimento ao Mini 
da Justiça, com os pareceres relativos às razões e provas apresentadas na forma do 
do art. 2° do decreto 1775/96. 

Portanto, somente no mês de Julho, o poder público poder! 
acordo com 11 nova sistemática do procedimento de demarcação, 
concretamente a revisão de arcas demurcadas ou :.tl'"-1ll1r,r ª·" razões de terce' 
desaprovando ú identificação sugerida pela FUNAI. Deste modo, não se acnnsel 
concessão da liminar requerida, antes da citação dos réus e dos supostos bcneficiãri 
ato impugnado. 
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Por ultimo, requer o Ministério P\lt>llco Fooeral, coru base uu 
do art. 4v da Lei 4717/65, ~eja aditada a inicial para nela incluir novos fundamen 
requerer o que se segue para o regular prosseguimento da ação popular. 

A presente ação popular trata de impugnar ato 
regulamentar, que estabeleceu novos parâmetros ao procedimento de demarcaçã 
terras indígenas. dispondo sobre o modo como a poder público reconhece, identi 
declara, delimita e registra terras tr.adiciunalmenre ocupadas por populações indrgenas 

A primeira observação é que o atualíssimo procedimen 
demarcação de terras indígenas, como os outros que lhe antecederam ou os que irã, 
substituir, não cria, não inventa, não constitui nenhum direito a quem quer que 
Não beneficia os índios e suas comunidades e nem poderia inovar, dispondo s 
direitos que são reconhecidos diretamente pela Constituição Federal, em div 
dispositivos, onde se destaca o art. 231 e seus parágrafos. 

Em razão disso, qualquer tentativa de se restringir esses dirc: 
que ü doutrina brasileira consagra corno indigenato, é vil, inadequada, ínconstitucion 
não encontra respaldo na jurisprudência e: nem na nossa tradição jurídica na qual, desde 
João Mendes Júnior, passando por Pontes de Miranda, Vítor Nunes Leal, não há qu 
com conhecimento da matéria e honestidade intelectual, sustente a igualdade 
tratamento entre os direitos originririos <los povo~ indígenas e o direito de proprie 
ou queiru aplicar ?l posse e a ocupação in<lígt>n:f conceitos do direito civil que lhet 
absolutamente impróprios. 

O decreto 1775/96 comete um ato falho, revelador de 
verdadeiros propósitos, ao permitir a amplu revisão das áreas indtgenas já reconh 
peJo Estado, identificadas por um grupo técnico de trabalho, declaradas e <lelimi'fas 
por Purtaria do Senhor Ministro da Justiça, dernurcadas pela FUNAT, homologadas por 
decreto presidencial, mas nau rt:~i.\lt<UÍ<lS r m cartário imobiliário ou no s~cretan~~-do 
Patrimônio da União. 

/\ idéia básica do contraditório administrativo é garan 
igualdade entre us partes para que possam produzir os meios de prova com <)S q 
poderá demonstrur ou não a existência de um direito. Mas como é possível cornprov 
pocce e a ocupação in<l(~~º"' com trruloc do min ia ic regi~tr~d11.:: t>m r:.u-tnrio ·~ 

De fato, não há, no ato impugnado, a contrapartida para os (1 

que p<>ssu wmpensar a generosa oferta aos interessados na composse ou no usu 
concorrente, nesse inusitado processo administrativo, que privilegia uma parte e 
oferece à outra a mesma oportunidude , dada a inadequação <los meios de prova post 
§ 8 do art. 2º do ato inquinado paro se determinar a legitimidade ou não da oc 
tradicional indígena. 
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A{ está o nó da questão. No entendimento do decreto, 
jurídico perfeito que consotida u demarcação de terras indígenas seria o regii,troJern 
cartório imobiliurio como acontece com todos os títulos de domínio privado. Sem tal 

/1. registro a propriedade purticulnr fica despida de ato essencial à \1.Ui legitimidade e o 
respectivo título de domínio perde sua eficácia 

Essa inadequada transposição de institutos do direito privado 
1)1\xcd;mc.,nto de mtir-.:o,:iio de ter-nu ind!gcnu:; purtc de um oquivocado pr~r:r:upor.to 

merece menção e reparo. Imaginaram os mentores do decreto que a demarcação. de 
terras indígenas constitui, em alguma de suas fases, direito de ocupação cm favor. dos 
(n<fin1; 

A jurisprudência e a doutrina há muito consagraram a natu. 
declaratória <lo ato de demarcação de terras indígenas, afastando a i mportância .do 
rcconnccrmcmo onerar por purte dei t:stnao para a vancaue plena aos atrettos onginanos 

. .. dos índios. Vejamos o que consagrados juristas dizem a respeito dessa matéria. 

José Afonso da Silva, em artigo denominado T~1 

tradicionalmeme ocupada» pt'/M indias , r,11hlic:1<l:1 na coletânea Os direitos ind(cena:J~ a 
Co,utituiçllo, enfrentou, com cm10i,=;ilo <.1 mac1.,tf·ia, a gueçtÃ.o da tradidon:llídade- ,él11-.: 
terras indígenas: 

,1 base do conceito acha-se no an. 231, § 1 °, fundado em qu, 
condições, todas necessárias e nenhuma suficiente sozln 
saber: 1 ª) serem por eles habitadas em caráter permanente; I") 
serem por eles utilizadas para suas atividades produtivas: 1ª) 
serem imprescindíveis à preservação dos recursos ambie"IPls 
necessários a seu hem-estar, 4ª) serem necessárias a :IJw 
reprodução ftstca e cultural, nulo segundo seus usos, costwnü , 
tradições, de sorte que não se vai tentar definir o que é hahft~ 
permanente, modo de utilização, atividade produtiva. ou qr,al~r 
das condições ou termos qul' as compõem, segundo a vlit& 
civilizada, a visão do modo de produção capitalista ou sociali 
a ri.Mo do bem-estar do nosso gosto, mas segundo o modo de. 
deles, da cultura deles. 

Terras- tradi cionalmento ocupadas não revela ai uma reld. 
temporal. Se recorremos ao Alvará de I O de abril de 1680 
reconhecia aos f ndios as ferras onde estão tal qual a.s terras 
ocupavam no sertão, veremos que a expressão ocu, 
tradicionalmente não significa ocupação imemorial. Não f/111" 
dizer. pois . serras imemorialmentr ocupadas, ou seja: urras i/µt 
eles estariam ocupando desde épocas remotas que já se perde 
na memória ,e, assim .. somente estas seriam as terras deles. Nd, 
trata, absolutamente, de posse ou prescrição imemorial, como 11 
ocupação indigena nesta se legitimasse, e dela se originassem .1 
direitos sobre as renas, como uma forma de usucapião imemo. 
do quat é 4u,r: emanariam os direitos dos tndtos sobre as terras 
eles ocupadas, porque isso , além do mais, é incompati vel e, 
reconhecimento constitucional dos direitos originários sobre e 
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Ne1t1 traatctonatmcn.o '"'"' pv,>,H' J>t!n11,~,,..,,~, .•.••• <'"'I''""'t~.->.dn.<: 
função de usucapião imemorial em favor dos índios, C1 
eventual tttulo substantivo que prevaleça sobre tltulos antena 
Pn'meiro, porque nao há tftu/os wue_riores a SPUJ dir~~ 
originá,los. St:gundo. porque usucapião é modo d1.• aquisição 
propn·edade e esta «ao se imputa aos índios, mas à Uni/lo a o, 
titulo. Terceiro, porque 0.1· direitos dos índios sobre suas te. 
assentam em outra fome: o indigenato (infra). 

O tradicionalmente refere-sr. não a uma circunstância temp 
mas ao modo tradicional de os Indios ocuparem e utilizare 
terras e ao modo tradicional de produção, enfim, ao 
rradir-ional d« como eles se relacionarem com a terra, já que_ 
comunidades mais esta veis. outras menos está veis, t' a.~ que 
espaços mais amplos cm que se deslocam etc. Dai dizer-se 
tudo se realiza segundo seus usos, costumes e tradições. 

Adiante, o eminente constitucionalista trata de definir o que 
posse permanente das terras habitadas pelos Indios. Ensina o consagrado autor: 

"A posse das terras ocupadas tradicionalmente pelos f ndios 
simples posse reguladas pelo direito civil, não é a posse 
simples poder de faro sobre a coisa, para sua guarda e uso, 
ou sem ânimo de tt9-la como própria. E. em substância, aq, 
~,io 11b origiee que, 110 inicio, para os romanos, l'ST(J\ 
consciência do antigo povo, e era não a relação material 
homem com a coisa. mas um poder. um senhorio. Por isso 1. 
João Mendes Júnior lembrou que a relação do indlgena com 
terras não era apenas um ius possessioais, mas também um 
po.1Sidcndi, porque ela revelei também o direito que têm 
titulares de possuir a coisa, com o caráter de relação jurl. 
legitima e utilização imediara. Podemos dizer que é uma 
como habitar no sentido visto antes. 

Essa idéia está consagrada na Constituição, quando considen 
terras habitodas, segundo os usos, costumes e tradições 
indios. Dai .a idéia essencial de permanência, explicituda 
norma constitucional. 

Quando a Constituição declara que as terras traaicionatm 
ocupadas ;//los indios S(' destinam a sua posse permanente, 
nao signica um pr<'HuposM do passudo com_q ocupaçc1o efe. "~.1 _especialmente, unJE_Karantia par_q_ o fururo, no senti ' 
que essas terras inalienáveis e inJi:;pvnlveis sllo destinadas, 
~,~lffprc, ao s eu M.biiat. St1 s o áP.ssrinum (,,/l>rrinnr ,·ÍlJnifi,.•a np. 
para o futuro) à posse permanente ; porque um direito sobre 
preexiste li posst mesma, e é o direito originário já mencion 

O reconhecimento do direito dos tndios ou comunidades indfg, 
à posse. permanente das terras por eles ocupadas, nos termo: 
art. 23 I, § 2°, indept.•nd<' de .W.Jll demarcaçiZo, e cabe 
assegurada pelo ôrgâo federal competente, au,ut(!__ndn à .,'itu. 
amai e ao consenso histórico." (grifei, opus ci( pg. 49/50). 

F'I 
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Raimundo Sérgio Barros Leitão, ao discorrer Sjhre a nature 
juridica do ato aâministrativo J,, reconhecimento de terra indigena, na referi, 
coletânea assim se manifesta: 

( .. .) o reconnecimento feito pela Constituição de 1088 1 no senti. 
de afirmar que presentes os elementos necessários para deji. 
uma determinada sorte dr terra como indígena. o direito à ela 
pünt: du sociedade indigcna qtu• a ocupo, ~xi.),,, ,, .,t'. Lr:giti 
indt!pendenrnr.rcn_fl' de qu_alquer ar~onstiluri vo(. .. ). 
demarcação de uma terra indtgena, fruto de reconhecimento J~i 
pelo E.\wdo. portanto, é ato meramente decúiratório. c_ujo ohinl 
é meru.meme.__J?recisar a rMI P.X1t~nsãn da posse para assegura 
plena eficácia do dispositivo constitucional, que impõe ao Esta, 
a obrigação de> protegê-la. ( grifei, opus cit, pg. 67). 

O eminente Juiz Fernando da Costa Tourinho Neto, do Tribu 
Regional Federal da l" Região, também compartilha da mesma opinião acerca 
natureza declaratõria da demarcaçüo de terras indígenas. ao concluir, no seu ensaíD 
sobre os direitos originários dos indios sobre as terras que ocupam e suas consequênci 
juridicas. que: 

As terras indígenas, como magistralmente explicou vitor M 
Leu! J<.lv o oobúiat do.,· rcnw.nc.sç,•mc•s_ das pop~!façt.il's in~lf v•noc: 
e,Ld:- (~·010 proferido no MS ln44.? DF. in RTJ 491295). LoRO, 
é O prO(eSS0 de át!/IUlfCU(CiO (JU(' VUÍ ct ÍUI uuu: p o ss« imcmorl. 

um habitat remanescente. Não. O processo demarcatário vai, IJ 
somente, delimitar essa área, dar os uus limites. ( ... ) 
demarcação ;'Ulo dá nem tira direito, apenas evidencia os lim. 
das terras indigenas. ( opus ctt , pg.39 e 41). 

Ora, se a demarcação não gera direito novo 
critérios consritucionais que definem os direitos originários dos índios às terras 'l1}C 
tradicionalmente ocupam, de onde se extraiu a idéia de que, sem o registro imobili~, 
não há ato jurídico perfeito pronto e acabado ? Como pode, então, o decreto impugna4P 
estabelecer como fato gerador do ato jurfdir o per+eito o registro no cartório imohili~ 
ou na Secretaria do Património da União, para efeito de possibilitar a revisão de :fr, 
indígenas jtt oficialmente reconhecidas e demarcadas pela União Federal ? 

Na verdade, o tal registro em cartório é a última e a m 
importante etapa do procedimento de demarcação de terras indtgenax. Ele serve 
somente aos interesses da Ali mini srraçào Federal, pois, através dele, a União federal 
leva ao connecirncnto de todos rn, possrveis interessados que detêm a nu-propriedade ()U 

o pleno domínio daquelas terras discriminadas no registro. Apesar da rt::.ileração 



F i . 

óbvio, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da Unifo Federal, ex 
do an. 20, inciso XI, <la Constituição, o registro em cartório pouco aproveita aos (ndios. 
ou suas comunidade, porquanto não são eles os beneficiários do registro e sim, repita-se§. 
a União Federal, dona e proprietária exclusiva de . xsa terras. 

MINISTiRJO PÕILICO PIDHAL 

Daí a absoluta impropriedade da menção ao registro em 
como conuição para o exercfcio de um inusitado contraditório retroativo de te 
indígenas já demarcada- contor rne preceitua o art. 9° e seu parágrafo único do decrete} 
nº 1775/96, restando violado os direitos originários dos índios às terras qut 
tradicionalmente ocupam (art. 231, caput) e frontalmente atacado o art. 5°, ínci 
XXXVI, quti estabelece a proteção legal cfn ~t1) j11r(<lico perfeito e do direito adquirido, 

Pur último, reitera o Ministério Público Federal os demais ter 
da inicial, requerendo, ainda, a citação Jos senhores Nelson de Azevedo Johi 
brasileiro casado, Ministro de Estado <la Justiça e José Eduardo de Andrade 
brasileiro, casado, Ministro de Estado <la Agricultura, ambos subscritores 
impugnado, pelo qual devem responder juntamente com o Excelentfssimo 
Presidente da República. 

Igualmente a Fundação Nacional <lo Índio - FUN A 1, não 
deixar de figurar no polo passivo da ação popular, por estar sob sua iniciativa 
coordenação u processo de demarcação de terras indrgenas, regulado pelo decreto 
1775/96, razão pela qual pede-se a sua citação regular, para, querendo, contestar' .,. 
presente ação, requisitando daquela fundação pública, dentro do prazo para concestaçlq, 
os seguintes documentos e informações: 

;;•---·!t":. ,r .J. 

1) quadro demonstrativo dos áreas indígenas do país, destac 
em que fase encontra-se cada uma delas e arrolando as · 
indígenas 4u<: podem sofrer impugnação nos termos do art. 9° 
decreto nº 1775/96; 

2) relação de custos e <las aplicações financeiras despendidas 
FUN AI n~ dcmarcução de ter me ind(gena~ não rt>giçtnufa~ 
cartório, l.:Uj>?it:.<. ~ rP.vi<:~o administrativa provocada pelo 
impugnado; 

3) rendo em vista a mudança de critérios pllra a 
áreas indrgenas, hem como os termos da Portaria n° 14, de 
Janeiro de 1996, de lavra do Senhor Ministro de Estado da JustW, 
publicada no DOU de 10/01/96, esclareça a FUNAI SO. 
questionário apresentado pelo Senhor Ministro de Estado 
Justiça altera os prazos e o cronograma pc)r ela previstos p. 



4) explique a F LJNAI como vai estruturar-se para ~oder respond 
no prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no parágrafo oitavo 
artigo 2° do decreto 1775/96, sobre o inteiro teor d 
impugnações reiras aos relatórios de identificação de. "r, 
indígenas e as demarcações já realizadas pelo órgão federal 
assistência aos índios; 

MINISTblO PÚILICO PID11Al 

critérios técnicos imprescindíveis ao reconhecimento oficial 
terras tradicionalmente ocupadas pelos índios; 

Por fim, requer a citação de todos os supostos beneficiários díre 
do ato impugnado por edital, na forma do an. 7°, inciso 11, da Lei nº 4.717/6\ a fi 
de se evitar a procrastinação do processo e ainda a juntada aos autos dos seguin 
documentos: cópias do decreto nº 1775/96 e da Portaria n" 14, de 09/01/96, 
Ministro de Estado da Justiça, copia do acórdão proferido na ADIN nº 977 proposta 
pelo Estado do Pará contra o extinto decreto n" 22/91, copia do Parecer do Advogado 
Nelson Jobim exarado naquele processo, artigos e ensaios sohre a matéria de aut~ 
dos Drs. Paulo Machado Guimarães, Júlio Gaiger e Paulo de Bessa Antunef~ 
manifestações de organizações indigenistas contrárias a edição do decreto 1775/96. 
cópias de recortes da imprensa sobre o assunto. 

Nestes termos, 

P. deferimento. 

Brasilía, 12 de fevereiro de 1996 

í /Í~ (19(__. 
AURÉLIO YlRGÍLIO VEIGA RIOS 

PROCURADOR REGIONAL DA REPÚRLICA 



EXCELENTÍSSIMO DR. JUIZ FEDERAL DA 6• VARA. 
SEÇÃO JVJ>ICIÁRIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL. 

·-~,. 
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AUTOS: 
REQUPRENTE: 
REQUERIDO: 

N' 9600019274 
IV A:~ V ALENTP. 
tTNt\O FF!1>ERA1, E OUl'ROS 

1 VAN VALENTE, autor popular J• 
qualificadl, nos autos da A9lo Popular 
epigrafada, ajuizada tm facc da UNIÃO 
f' E D :E n A L e O U T R O S, 'tucwílcat.Jo!! JUl 
inicial. vem, por seu proc,urador adiant~ 
usinado. A.presentar ru&s e, a afinal, requerer 

, como segue. 

1)-~~ 

--~----------------------------------------~-------------------------------------------------~' ---- 



02. Intervindo o Ministéno Públíco no presente 
feito, req\lere~ às f1s. 28, juntada de documentos. Deferida, veio aos autos o 
documento de fls. 101/111, no q~al o Requerido Nelson Azevedo Jobim> a época 
Deputado Federal, labora p(\reur para o Estado do Pará . . 
OJ, Tal parecer pretendia dcmoiutr1r a 
momr.tituc;Qn&1ida.de do Dec. Nº 22/91, que até a edíçao do malsinado Dec. N° 
l .775/96, ora. .J·t~h iudto«, régulant~ntava os proce.dimcnto1 de dcm,a.roa.ção de áreas 
indíienas. 

o.. V~-11e, entlo. que o interesse do requerido 
Neb<>n A. Jobim, hoje Miiústro ~ Justiça, pela quesUJ.o ,kldiiCUiij' faz história. 

úl Mas, história de tropeço11 visto qu~ a tese 
deE-dobrada no tal pare~er nlo convenceu a Suprema Corte Constitucional, como se 
vcrifl.c& no aeórdao trazido pelo vigilante Ministério Público. 

O(,. Nada obstante. é forçoso reconhecer que o 
Requerido N'é1son A Jobim, ao inv~stir novamontc contra o Dee. Nv 22/9 l, desta 
vez via ediçlo do Dec, NO 1.775/96, retom, • ,.,na de revogá-lo, já agora na 
condiçlo de M.inistro de F.stadô. Leva I termo, assim, o q,uo nlo logrou realizer 
como advogado do Estado do Pará e como Deputado ri;dcra1 relator da natimorta 
Revido Constitucional. 

u7. Mesmo extcn\~óran~amente, etitrogil a ~~u. 
olicn'tJ: - o EF.ta.do do ~arà- o objeto da prestayão de servlço a que se obriaara ao 
atr contra.ta.do: o. revoga9lo do Dec. Nº 22/91. 

OA. Já demoru:trada à exaustão ô interelS!ie do 
Ministério da .Tusriça no procedím<.:nto demarcatório das terras indigenu. Dai 
porque, ~m estando este procedimento posto A apreciaç.«o j~dicial, ê de cruci11.l 
ui.tportância. par, o di:$littd12 da lide, v~rifiear o ifau d.e imparci"°lidade do titular do 
órglo a quem oabe devidir o t,roc~s&D demarcetório nos teunos do decreto 
inquinado. Ora, o R.eqJJCrido N61$0n A Jobi.l:n, Ministro da Justiça, é, também, 
!ldvogado de parte notoriamente intctesuda em promover a revisão de demarcaçâo 
de tems indígena; • obstar as ainda em curso, 

1' 
09. 1 • Do exposto, r~tuér o autor popular so digne 
VO$sa ~x~clêt1oi& receber esti betição, o mais: 

> 1 
i. Hja tClJsitado ao E1,11:1do do Parâ os termos do contr11to de 

prestaç.lo de serviços 11dvocaticios aveeçados com o Requerido NóJión A. Jobll'I\, l 
re,peotiv"' Nota do Empenho e a comprOVliÇl\o das de,-pesias rcalizadu; 

- -K - - - - - - - - - - - - - - - - -_ - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...::_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~~- \_.i _ - - 



ii. vindo io autos o que se requer no it~Jl'\ anterior, seja oficiado 
ao Conselho Seccional da OABIDF1 nos termos do art, 72 do Estatuto da Ordem dos 
Advogados do Brasil. para que este. em tom.ando c1êoda do seu teor e do parecer de 
fl&. 111 e da certidão que ora se junta, cumpra o que lhe comete a lei à vista dos 
in,pcc!ltn~ntos a que estaria &ujeit,, o Req~cricio Nélson A. Jobim, nfl cond1çlo de 
membro do Legislativo Fedl!n\l; 

• 1 \ 
1 4 

ui. seja d.cela'. ~do o ímp~ime:nto do Requerido Nélson A, Jobim 
para conhecer dos processos ad~ ,misttativos de dtmarcaçao de terres indístnas; 

~ -L- . tv, requer. Pot fim, se.ia dado vista a.o Mini~1~a P~liv.o do 
pre •• nte rcctu<:, .i.iuc:mu para que este poHa aditá-lo. querendo~ pva os efeitos da. 
reara contida no t 4~ do an 6° da Lei N° 4.717/6~. tendo cn'I. vi$t& as robustas 
e,·id4ncias de improbidade adn,ituitrativ&. 

NESTES TERMOS 

PEDE DEFERIMENTO 

Brasília. 11 de março/96. 

Helio f.ladalena 
OAB/DF 12. 162 

'1 

-------- 
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PROCESSO Nº 96.0001927-4 
AÇÃO POPULAR Nº 1255/96 
AUTOR; IVAN VALENTE 
RÉUS: UNIÃO FEDERAL E OUTROS 

EX/viº SR. JUIZ FEDERAL DA 6ª VARA DO DISTRITO FEDERAL 

O autor popular Ivan Valente requereu junto a este Juízo fosse 
requisitada ao Estado do Pará cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios 
avençados entre aquela unidade da federação e o então advogado e deputado federal 
Nelson de Azevedo Jobim, com a respectiva Nota de Empenho e a comprovação das 
despesas realizadas. 

Em segundo lugar, pediu que fosse dado conhecimento ao 
Conselho Seccional da OAB/DF do Parecer de fls. 111 e de declaração anexa para as 
providências disciplinares que se fizerem necessárias. 

Além disso, o cidadão Ivan Valente requereu fosse declarado o 
impedimento do Ministro de Estado da Justiça Nelson Jobim para conhecer dos 
pedidos administrativos de demarcação de terras indígenas. 

Por último, o autor solicitou fosse dada vista, ao Ministério 
Público federal, do requerimento em questão, tendo e111 vista as robustas evidénciss 
de improbidade sdministrstivs (fls. 31 6/ 8). , t) I 

\""'> ' ( . 

-() J(-- 
1 ;,:, •••••• . . , ,,, . ,: 



Processo nº 96.0001927-4 2 

Após o transcurso do prazo para apresentação das contestações, o 
eminente Juiz Federal em exercício na 6ª Vara Federal remeteu os autos à 
Procuradoria da República no Distrito federal, para manifestação sobre o 
requerimento de fls. 316/8. 

II 

Embora ainda não seja o momento adequado para falarmos sobre 
o mérito das defesas apresentadas pelos réus, não podemos deixar de fazer 
referência a alguns pontos que são decisivos para se entender a origem e as 
conseqüências do ato impugnado, bem como para dimensionar a importância do 
requerimento do autor popular às fls. 316/8. 

Não há dúvida de que o Decreto nº 1775/96 foi concebido no 
âmbito do Ministério da Justiça e a justificativa oficial para a sua ediçãç foi dada 
com base numa suposta inconstitucionalidade do extinto Decreto nº 22/91, que não 
garantiria o princípio do contraditório às pessoas que, de algum modo, não tinham 
interesse em ver reconhecidas pelo Estado as terras indígenas, razão pela qual se 
imporia sanear o procedimento de demarcação para adequá-lo às exigências da 
Constituição e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Nesse passo, foi afirmado pelos ilustres patronos do réu Fernando 
Henrique Cardoso que a primeira turms do Supremo Tribunsl Federal, ao julgar o 
recurso ordinário em msndado de segurança 11º 22021-37 interposto pelo Estado do 
Pará e relatado pelo Ministro Ilmsr Gslvéo, teria tachado, de forma peremptáris, o 
Decreto 22/91 de inconstitucional, por smesçsr o direito de propriedade dos 
Iindeiros de áreas demsrcsdss como indígenas, sem a observância do contrsditorio 
(fls. 332). 

O réu Nelson Jobim utiliza-se da mesma fonte, referindo-se ao 
mesmo acórdão, para insinuar que o Supremo Tribunal teria considerado 
inconstitucional o Decreto 22/91, ao dispor sobre a necessidade de se reconhecer o 
direito daqueles que serão afetados diretamente pelo ato de demarcsção (fls. 3 70). 

Nada mais falso e capcioso. O Supremo Tribunal Federal, até este 
momento, nunca decidiu sobre o mérito de qualquer das impugnações feitas ao 
extinto Decreto 22/91. É estranha a expressão "pcrcmptôris e dctinitivs" atribuída 
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a esse acórdão proferido pela Primeira Turma do STF, que julgou coisa muito 
diferente do que afirma a Advocacia Geral da União. Melhor do que comentar o 
referido acórdão é transcrever a sua ementa em todas as suas linhas: 

RECURSO Elvi MANDADO DE SEGURANÇA Nº 22.0Z 1-3 
RELATOR: I'v1INISTRO ILIV1AR GALVÃO 
RECTE.: ESTADO DO PARÁ 
ADV.: ALFREDO ANTÔNIO GOULART SADE 
RECOA.: UNIÃO FEDERAL 
ADV.: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 

Decisão: A Turma deu provimento ao recurso em mandado de 
segurança para anular o acórdão recorrido por incompetência 
absoluta do Tribunal que o prolatou nos termos do voto do 
relator. Unânime. 1 ª Turma. 18.04.96. " 

Ementa: Terras trsdicionslmente ocupadas pelos indígenas. 
Condição declsrsds por meio de portsrias do Ministério da 
Justiça para fins de demsrcaçâo. Impugnação msniiestada pelo 
Estado do Pará por meio de mandado de segurança. E1n 
alegada defesa de terras devolutas de seu dominio. Msndsdo 
de segurança indcterido. 

A Ação de Mandado de Segurança ajuizada. por Estado 
membro contra eutoridsde federal, não obstante a controversia 
que ainda lavra entre os doutos acerca do papel 
desempenhado, na relação processual, pela pessoa juridics de 
direito público a que pertence o impetrado, tem, 
invsrisvelmcnte, por substrato, conflito entre Estado-membro 
e a União, de que decorre a competêncis absoluta do Supre1110 
T11bu11al Federal para sua apreciação e julgamento, co1110 
previsto no .srt. I 02, I, da Constituição Federal 

Nulidade do acórdão, proferido; 110 caso, pelo Superior 
Tribunal de Justiça. ~ 

( ~ 
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(Acórdão publicado no D. J. U, Seção I, pg. 17.236, de 9 de 
Junho de 1995) 

Pela simples leitura da ementa do acórdão nota-se que o Supremo 
Tribunal anulou o acórdão proferido pelo STJ, acolhendo a preliminar ali suscitada 
pelo único fundamento de que se tratava de um conflito de interesses entre Estado 
membro e a União, cuja competência originária, para sua apreciação e julgamento, 
é do Supremo Tribunal Federal. E somente isso foi decidido pela Corte, que não 
adentrou um milímetro sequer no mérito da causa, como se pode verificar das notas 
taqu igráficas do acórdão. 

O eventual extravasamento - observado no voto do Ministro 
Ilmar Galvão - quanto ao mérito daquela demanda, revela, no máximo, o viés 
ideológico do eminente relator ou, num exercício arriscado de adivinhação, uma 
tendência eventual de um dos ministros do Supremo em apoiar a tese defendida pelo 
Estado do Pará, fundada em parecer do festejado advogado Nelson Jobim. t 

Não deixa de ser curioso constatar a total inversão do papel da 
União e das autoridades que a representam nesta ação popular, se comparada a 
outras tantas demandas em que foi a União citada ou notificada como ré ou 
autoridade impetrada, como no mencionado mandado de segurança. Lá, a União 
defendia tese (coincidente com a nossa) da constitucionalidade do procedimento de 
demarcação de terras indígenas e diametralmente oposta a do Estado do Pará. Aqui, 
a União Federal e seus corajosos advogados não se deram conta de que estão 
defendendo interesses contrários aos da União, aos quais valentemente se opuseram 
em todas as impugnações anteriores feitas ao Decreto 22/91. 

Vale ressaltar que, apesar da citação despicienda de vanos 
estudiosos do direito constitucional sobre o devido processo legal, a tese que propaga 
a imprescindibilidade do contraditório naqueles procedimentos está longe de ser 
unânime entre os juristas e especialistas na questão indígena, como se pode ler no 
Parecer do ilustre e atual Presidente da FUNA1Júlio Gaiger.juntado às fls. 45/7. 

Por outro lado, devemos nos penitenciar pelo fato de que a nossa 
primeira intervenção nos autos, no diminuto prazo ofertado por esse r. Juízo, foi 
feita tão somente no sentido de evidenciar a possibilidade de uma ampla e genérica 
revisão de terras indígenas já demarcadas e homologadas por decreto presidencial, 
através da retroação, lesiva e inconstitucional, dos efeitos do Decreto nº 1 775/96, 

"? 
j 

------ 
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em prejuízo de situações jurídicas consolidadas em favor de diversas comunidades 
indígenas. 

Antes mesmo da resposta dos réus, já havíamos percebido que 
tanto a inicial como o seu posterior aditamento não cuidaram de demonstrar os 
vícios na origem do decreto impugnado. Não se conheciam ainda as verdadeiras 
razões da edição do decreto e nada tínhamos mencionado quanto a um possível 
desvio de finalidade na formulação do ato administrativo em questão. 

Somente com a publicação e a divulgação do parecer de lavra do 
ilustre Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Dr. Álvaro Augusto Ribeiro 
Costa, constatou-se que o caso era muito mais grave do se imaginava numa primeira 
e breve leitura do ato impugnado. 

De fato, o ponto mais importante do Decreto 1775/96 - o 
desvio de finalidade do ato - não foi por nós tocado e nem mesmo pelo ilpstre Vice 
Procurador Geral da República, Dr. Haroldo Ferraz da Nóbrega, que, numa análise 
prims tscie da. matéria, não viu inconstitucionalidade no ato. 

Sobre a controvérsia interna gerada pelo Decreto nº 1775/96, 
diferentemente do que. alegam os patronos do réu Nelson Jobim, a 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que trata de assuntos ligados 
às populações indígenas e minorias, não deliberou sobre o assunto, deixando a 
interpretação sobre a constitucionalidade do Decreto nº 1775/96 para a 1 a Câmara 
(que cuida da defesa da ordem jurídica), conforme consta da certidão em anexo, que 
pedimos seja juntada aos autos. 

O argumento de sutoridsde utilizado pelo réu Nelson Jobim para 
tentar desqualificar a nossa atuação na ação popular como assistente do autor não 
tem a menor procedência. 

O Ministério Público Federal rege-se por princí pios 
constitucionais muito claros, como a unidade e a indivisibilidade da sua atuação e a 
autonomia e independência funcional. Além desses há o princípio do promotor 
natural, que consagra os limites da atribuição institucional de cada membro em 
cada instância. Desse modo, o Procurador Geral da República não pode atuar nesta 
ação popular proposta na primeira instância do mesmo modo que nos é defeso 
propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. "' 

fü ) 
f-- 
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Portanto, ainda que outro tivesse sido o entendimento do então 
Coordenador da 6ª Câmara, de modo nenhum esse posicionamento - no caso, 
precário e artificial - impediria um membro do psrquet de exercer com 
independência o seu ofício no regular exercício de suas atribuições legais. 

De qualquer ângulo que se enfoque o problema de quem tenha 
razão no caso, essa somente poderá ser aferida ao final do processo e, é bom que se 
diga, estamos muito bem acompanhados por dois ilustres Subprocuradores-Cerais 
d.a República, o ex Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, 01'. Álvaro Ribeiro 
Costa, e o seu sucessor, Dr Wagner Gonçalves, que também escreveu um instigante 
artigo no Correio Brasiliense, de 22/04/96, no suplemento Direito & justiçs. 
questionando a introdução de um contrsditorio político no procedimento de terras 
indígenas, que pedimos seja juntado aos autos como parte integrante desse Parecer. 

Ao responder a representação contra o Decreto nº 177~/96 feita 
pela CAPOIB - Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do 
Brasil, entidade que congrega mais de cem organizações indígenas, o eminente 
Procurador Federal de Defesa do Cidadão, Dr. ÁLVARO AUGUSTO RIBEIRO COSTA, 
examinou, com profundidade, a matéria, através de uma reveladora manifestação 
escrita, à qual aderimos por inteiro, pedindo seja a mesma juntada aos autos como 
manifestação do Ministério Público Federal . 

Do texto em foco, que incorpora o nosso pedido de aditamento à 
inicial, destacamos a seguinte passagem que coincide, em gênero, com o 
requerimento do autor popular: 

A história do Decreto nº 1775/96 tem como data marcante o dia 1° de 
janeiro de 1995, quando Fernando Henrique Cerdoso assumiu a 
Presidência da República e, com ele, 110 cargo de Ministro da Justiça, o 
advogado e ex-deputado Nelson jobim. 

A relevância. da escolha do novo Ministro, quanto ao tema, decorre do fato 
de que o advogado Nelson Jobim - aliás, ainds quando 110 tnsndato de 
deputado federal - já sustentara, 110 exercício de sua atividade privade, que 
os atos sdministrstivos praticados com base 110 procedimento previsto 110 
Decreto n" 22/91 "estão eivados de nulidade, porque não Iegitimsdos pelo 
sistema constitucional" (v. doe. n" O 1, anexo). 

~! 

------------------------------- 
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Esse entendimento fora atirmado cm atividade de consultoria prestada ao 
Estado do Pará, extcrnsde em parecer subscrito pelo advogado Nelson 
Jobim psr» fundamentar o sjuizamento da ADIN n" 977-0, pelo mesmo 
Estado, contra decreto do Presidente da República que homologsrs a 
demarcação administrativa da área indígena Menkragnoti. 

Em síntese, o então advogsdo-consultor subscrevera, em favor de seu 
cliente, a tese de que "as normas relativas ao procedimento administrativo 
contidas no Decreto 22, na medida em que não asseguram, aos atingidos 
por seus efeitos - particulsres e órgãos públicos, inclusive Estados 
Federados -, o contraditorio e a ampla defesa, entram em choças com a 
Constituição de 1988" (v. doe. 11º OI, anexo). 

Os objetivos visados pela tese foram explicitados na petição inicial da 
aludida ação. 

Com efeito, ali se vê que o Oovernador do Estado do Pará, invocando 
expressamente as razões enunciadas "no substancioso Parecer do 
jusconstitucionelists Dr. Nelson Azevedo Jobim" ( v. doc.nº'Jl, anexo), 
pediu ao Supremo Tribunal Federo], liminarmente, a suspensão "da eficácia 
do Decreto Federal nº 22", "e de todos os atos decorrentes do processo 
administrativo de demarcação de terras indigenss por ele regulado", "em 
face do bano. S1: Presidente da República, com base neste ato normativo 
federal, iniludivelmente inconstitucional, haver homologado pelo Decreto 
de I 9 de agosto de 1993, a monumental área de 4. 914.254,8206 hectares 
do territôrio estadual, destinando-a a uma população de 601 indios, sem o 
devido processo legal, retirando-os das possibilidades da sua destinação a 
outros brasileiros, segundo as leis do Estado do P:111Í, numa ctetivs 
subtração, pels União, do que por direito, pertence ao Estado-membro" 
(sic). Além disso, pediu o autor que fosse "declarada a 
inconstitucionalidade do Decreto nº 22, de 04 de Ievereiro de 1991, 
cessando a sua eficácia, com efeito "ex tunc", até I 80 dias após a 
Promulgação da Constituição da República de 1988, e declarados nulos 
todos os atos decorrentes do Decreto 22/91, cuja inconstitucionalidade 
deve ser declarada, na f orma e para os fins de direito, os quais, por 
extensão, são srrolados, na relação anexa, por estarem sob a eivs da 
inconstitucionslidsde derivada" (sic, v. doe. n" 01, anexo) (a "relação dos 
atos normativos atingidos pela ADIN proposta pelo Governador do Estado 
do Pará junto 110 Supremo Tribunal Federal" abrangeu decretos 
presidenciais e portarias do Ministro da Justiça). 

Portanto, j:í esteve o advogado Nelson Jobim, na teoria e na prática, 
indiscutivelmente comprometido com interesses contrários aos direitos e 

------ ------------------------- 
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interesses indigcnss, ,70 patrimônio da Uniiio e a ordem administrstivs 
federal, quando veio a ser nomeado Ministro de Estado da Justiça. 

A pretensão de seu cliente - que era comum, no fundamental, j de todas as 
pessoas físicas e juridices que tinham e têm interesse em questionar o 
domínio da União e os direitos dos índios sobre as terras demarcadas após a 
Constituição de I 988 - não Ioi, no entanto, acolhida pela Suprema Coite, 
pois esta negou conhecimento Ji ação, considerando ser a mesma imprópria 
ao "ataque de atos meramente sdministrstivos", o que "ocorre quando se 
impugna decreto do Chefe do Poder Executivo com o qual se disciplina a 
demarcação de terras indígenas e se traçam parâmetros para a atividade 
edministrstive a ser desenvolvida" (v. ADIN nº 977-0). 

Depois de assumir a pasta, o novo Ministro da Justiça insistiu em 
reatirmsr a mesma tese, proclamando, inclusive a imprensa (v. does. nºs 
02-1 a 02-10, anexos), que o procedimento administrativo de demarcação 
de terras Ji1digenas 1i época vigente - regulado pelo Decreto n" 22/91 - era 
inconstitucional, por não permitir o amplo direito de defesa e o 
contraditório àqueles que discordassem dos critérios utitizsãos psra a 
identificação e a delimitação dessas terras. Além disso, passou a apregoar 
que o Supremo Tribunal Federal, com base no mesmo entendimento que 
sustentara. em favor de seu cliente e em detrimento dos direitos e interesses 
dos Indios e da União Fede1'8I, iria provavelmente declsrsr a 
inconstitucionslidsde do decreto que ele mesmo vinha atacando. 

Em resumo, não obstante o insucesso da ação fundada 1111 consulta que 
prestara como advogado, o novo Ministro - apesar de seus deveres e 
responsabilidades como agente do poder público federal (com a 
incumbêncis de promover a defesa dos direitos e interesses dos índios, bem 
como dos direitos patrimoniais e sdministrativos da União), manteve o 
compromisso com a causa que ajudou a patrocinar, continuando a 
defender sbcrtamcnte - e valendo-se de sua função ministerial - o 
inconstitucionalidade do Decreto nº 22/9 I e a necessidade de sua urgente 
substituição. 

Com essa postura, o Ministro da Justiça agiu como se disponível fosse o 
presunção de legitimidade que milita em tavor dos atos administrativos 
praticados pelos agentes da União Federal. E, o que é ainda mais grave, 
justamente em momento em que tais atos estavam sendo judicialmente 
questionados na Suprema Corte - com base JUJ mesma tese e em favor dos 
mesmos interesses que o atual Ministro anteriormente patrocinara como 
advogado. Relevsnte, ainda, é lembrar que - como não poderio deixar de 
ser - até então a União Federal, pela sua Advocscis Geral e pelo próprio 

) 
)- 

------- ------------------ 
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Ministário da Justiça (cm msnitcstsçâo da sua Consultoria [uridics) (nas 
gestões de seus antecessores)- mantinha a defesa de seus atos, de seu 
pstrimônio e dos interesses e direitos das comunidades indigenss. 

Não havia, portanto, justificativa aceitável pars que um euxilier direto do 
Chete do Poder Executivo adotasse - contra os deveres de seu cargo - o 
patrocínio de interesses e teses absolutamente a ele contrários. Insceitdvel, 
igualmente - se viesse a ser publicamente assumido - o "argumento do mal 
menor" (insinuado na discussão do assunto), segundo o qual a revogação 
do Decreto nº 22/91 seria necessária para. "superar os vários litígios em 
torno de algumas disposições vigentes", cuja constitucionalidade era então 
contestada (v. does. nº 02 e 03, anexos). A propósito, se tal insinuação 
dizia respeito ao julgamento pendente na Suprema Corte no "Caso Sattin", 
seria inequivocamente afrontoso à dignidade do Excelso Pretoria admitir-se 
que os seus membros tivessem antecipado seus votos ao Ministro da justiça. 

De qualquer modo, o certo é que, apesar da polêmica que tal 
comportamento suscitou, o titular da pasta da justiça finalmente conseguiu 
o seu intento, com a edição, no dia 08 de Janeiro de 1996,~do Decreto 
1775, que modificou o procedimento de demarcação de terras indigenss, 
revogando, por inteiro, o Decreto nº 22/91, e instituindo um 110110 regime 
jurídico para o reconhecimento oficial dss terrss tradicionalmente 
ocupadas por índios. 

Independentemente das considerações juridicas pertinentes ao novo 
decreto, certo é que - como bem destaco o Representeçâo -, "em termos 
práticos a norma contida no art. 9° do Decreto 11º 1775/96 favorece, não 
apenas a impetrsnte do Mandsdo de Segurança então em diligência de 
julgamento 110 STF, mas ao prôprio Governo do Estado do Pará, para quem o 
atual Ministro da justiça jâ havia irregularmente advogndo" (11. fls. 18). 

A veracidade dessa stinnação se mostra óbvia, em face dos termos do 
mencionado srt. 9~ porquanto - com bsse nele - o Estado do Para e demais 
interessados na revisão das áreas indigestas incluídas nas "demercsçôes 
em curso, cujo decreto homologatório não tenha sido objeto de registro cm 
csrtorio imobiliário 011118 Secretarie do Patrimônio da União do Ministério 
da Fazenda", poderão msnitestar-se" ('para o fim de pleitear indenização 
ou para demonstrar vicias, totais ou parciais", do relstôrio dos trsbslhos de 
identificação e delimitação (1'. §§ 6° e 8° do a11. 2)), ''110 pn120 de noventa 
dias, contados da publicsçãa deste Decreto" (v. srt. 9"). 

Alas não é só isso. Segundo o § 1 Oº do art. 2° do novo decreto, as 
manifestações contrárias a essas demsrcsçôes - que vierem a ser feitas pelo . 

) 
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Estado do Pará e demais interessados na redução das drcss do domínio da 
União (porque tradicionalmente ocupadas pelos índios) - serão decididas 
pelo próprio Ministro da [ustiçs, que poderá, após o recebimento do 
procedimento, declarar, mediante portaria, os limites da terra indigena e 
determinar a sua demarcação (inciso !); ordenar as "diligências que Julgue 
necessárias" (inciso li); ou, inapclsvelmente, desaprovar a identiticaçâo 
(inciso 1/1). 

Assim - e desvendados os srtiticios de "engenharia jurídica" que tais 
normas estruturam -, o que se revele é algo muito simples: o advogado que 
não obteve êxito na causa que patrocinou cria, depois disso, a norma para 
visbilizd-Ie , bem como para sobre ela vir ele mesmo a decidir. Em suma: 
advogado, legislador e juiz - em momentos subseqüentes - de interesses 
manifestamente contrários aos que lhe cabe defender como Ministro de 
Estado e auxilisr direto do Presidente da República, cujo principal dever - 
segundo o srt. 85 da Lei Msior - é respeitar a Constituição. 

Logo, impôe-se-llte, especialmente, cumprir e fazer cumprir o disposto no 
011. 231 da Lei Maior, cujo caput proclama: "São reconhecido! aos índios 
sua organização social, costumes, linguss, crenças e tradições, e os direitos 
origiruirios sobre as terras que trsdicionslmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens." Pela 
mesma razão, é seu dever zelar pelos bens da União - entre os quais se 
incluem "as terras tradicionalmente ocupadas pelos indios" (v. art. 20, XI, 
da C.F.). 

Os resultados dessa "engenharia normativa", para os interesses por da 
favorecidos - e, em conseqüência, contra os interesses e direitos dos indios, 
da União e da ordem edministmtivs federal - não se fizeram esperar; 
revelando, ao mais ingénuo dos mortsis, a quem se buscou efetivamente 
favorecer. No particulsr, a Representação destaca: "não se contentando com 
os beneticios proporcionados às partes em conflito com a União, o Ministro 
da justiça diligentemente, dois dias após o inicio da vigência do Decreto 11º 
J 775/96 encaminha a vários governadores" - entre eles o do Estado do 
Pará - ':4viso ministerial intormando sobre a revogação do Decreto n" 
22/91 e a edição do novo Decreto, incitsndo os Estados a revisão dos 
limites das IÍJ'eB.S indígenas ji demsrcsdss, induzindo o !itigio 
administrativo, logo após arrolar as dre» indigenas sujeitas ao contraditório 
para o fim de sssegurar o exercício da manifestação, a FUNA! informou a 
este Ministério, que, nessa Unidade da Federação, as demarcações 
suscetíveis da msnitestsçãa assegurada 110 srt. 9° do Decreto, são :J.S 
seguintes ... " (v. fls. 18). . 

~) ~ 
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Não se pode esquecer, entretanto, que toda a polêmica cm !01110 do 
Decreto nº 2219 J - e das circunstâncias e conseqüênciss de sua rcvogsçâo 
pelo Decreto nº I 775/96 - não deve ser vista apenas nos aspectos 
levantados por quem a ela deu origem. 

É preciso não perder de vista o essencial: a situação de inadimplência do 
Poder Público - e especialmente a responsabilidade do Ministério da Justiça 
- quanto a obrigação de concluir a demarcação das terras indígenas 110 
prazo de cinco anos a partir da promulgação da Constituição (v. srt. 6 7 do 
ADCT}. 

A despeito da subsistente obrigsçâo da União Federal, de concluir o 
procedimento de demarcação de terras indígenas previsto no ert. 67 do 
ADCT, inaugurou-se, contudo, procedimento que impõe ainda maiores 
dificuldades e dilações ao cumprimento daquele dever constitucional. 

Com efeito, os prazos estabelecidos pelo Decreto nº 1775/96 - e a 
possibilidade que propicia, de uma ampla revisão administrativs das 
demarcações tindes ou em andamento - agravarão ainda mais"os efeitos da 
inércia estatal já csrscterizsds pela mora constitucionalmente fixada. 

Como circunstâncis agravante da situsção noticiada, pode ser einds 
referida a atitude do Ministro da justiça - também já mencionada, de enviar 
a eventuais interessados o sviso-circulsr comunicando a edição do Decreto 
discutido, com o que estimulou impugnações contra atos do Poder Público 
que lhe cabis preservar - atos de reconhecimento oficial de terras 
indígenas; que já se consumaram no tempo e produziram os efeitos 
jurídicos que lhe são proprios. 

Além disso, outras conseqüências podem ser vislumbrades em face do 
questionado Decreto, 110 que concerne ao patrimônio público e à ordem 
administrativa, o saber: 

a) a inestimável perda de recursos públicos de tods nsturezs, já utilizados 
FUNA! para as demarcações findas ou em andamento, submetidas à revisão 
sdministrstivs propiciada e estimulada pelo decreto em causa; 

b) a Incalculável demora 11a conclusão das demsrcsçôes das terras 
indigenss no Pais, acarretando e sgrsvando a imensa e notória gama de 
problemas e prejuízos aos direitos e interesses dos índios e da União 
Federal; 
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e) os irremedidvets danos a própria imagem do país 110 Exterior e j 
credibilidade do Governo Federal, no tocante ao cumprimento de sua 
obrigsçôcs constitucionais e de seus compromissos na ordem intcmacionsl. 

Antes de analisar os diversos pedidos constantes do requerimento 
do autor popular, é nossa obrigação informar à Vossa Excelência da existência de 
um Procedimento Administrativo nesta Procuradoria da República no Distrito 
Federal, oriundo da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, de número 
08100.001239/96-60, que visa a apurar a ocorrência de eventual improbidade 
administrativa que teria sido praticada pelo Senhor Ministro da Justiça, Nelson de 
Azevedo Jobim, quando da edição do Decreto n" 1775/96. 

Observa-se que, além dos aspectos legais arguidos pelo autor e 
pelo Ministério Público Federal em seu aditamento à inicial, encontra-se 
solenemente apontado no mencionado Parecer - publicado no Diário da Justiça da 
União do dia 04 de Abril de 1996 - um nítido desvio de finalidade na elaboração 
do Decreto nº 1775/96 que, para ser melhor demonstrado, necessita qu~ venha à 
baila a cópia do contrato de prestação de serviços de consultoria entre o Estado do 
Pará e o escritório do advogado Nelson Azevedo Jobim, conforme expressamente foi 
requerido pelo autor popular. 

O réu Nelson Jobim não negou - e nem o poderia - que prestou 
consultoria ao Estado do Pará que, de sua feita, funda.do em substancioso Parecer do 
jusconstitucionslists, Dr. Nelson Azevedo Jobim defendeu, em juízo, interesses 
antagônicos aos da União, quando no exercício do mandato de deputado federal, 
razão pela qual procede e merece deferimento o pedido referente à comunicação 
desse fato ao Conselho Seccional da OAB/DF para as providências disciplinares que 
forem cabíveis ao caso. 

III 

De todas as defesas apresentadas em juízo, merece especial 
referência a negativa da FUNAI em enfrentar o mérito da questão, com uma 
conveniente preliminar de exclusão da lide, como se não estivesse sob sua 
responsabilidade a condução do procedimento de identificação e demarcação de 
área indígena nos termos da Lei 6001 /73 e do próprio ato impugnado. , 

) lli 
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O dado mais significativo na peça de defesa em questão é o nítido 
constrangimento da FUNAI em assumir a paternidade do Decreto nº 1775/96 ou as 
suas possíveis consequências, circunstância que, aliada ao inteiro teor de sua 
resposta ao pedido de informações, explica a ausência de ânimo do órgão 
indígenista federal em contestar o mérito da ação popular. 

Por outro lado, o corajoso memorando de lavra da ilustre Diretora 
de Assuntos Fundiários da FUNAI, Isa Maria Pacheco, expôs, às claras, alguns dos 
defeitos do ato impugnado, que contradiz literalmente as afirmações da União no 
sentido de que o ato reforça as etribuiçoes da EVJ\W e agiliza a demarcação das 
terras dos índios. Da resposta da FUNAI ao pedido de informação, destacamos os 
seguintes trechos: 

Pela primeira vez 110 Brasil, suplantando, em ousadia, até mesmo o Decreto 
n" 94945, de 23 de setembro de 198 7, que instituiu em seu art. 2~ § 3~ o 
chsmsdo grupão, composto pela. Secretaria Geral do Conselho de Segursnçe 
Nacional, Ministério .do Interior, Ministerio da Refonna. e do 
Desenvolvimento Agrário, FUNAJ, INCRA e outros órgãos estaduais, para 
examinar e emitir parecer conclusivo sobre a identificação e delimitação de 
terras de uso tredicional indígena, foi instituída uma abertura tão grsnde, 
inusitada. e contrária aos direitos indígenas no país. 

Grande por sbrir s todos os Estados e Municipios em que se localizem 
terras indigenss mio registradas e a demais interessados, sem limitsção 
alguma, o direito de manifestar-se contrariamente so reconhecimento aos 
índios das terras tredicionslmente ocupsdss. Inusitada por não haver um 
consenso com relação ao contrsditário, este só existindo entre os que são 
contrários aos direitos e interesses dos índios. A perplexidade se torna 
maior quando se observe que o titular do Ministério no qual se subordina a 
FUNAI que deveria ser o defensor dos direitos indlgenas, instituiu um 
decreto que fere tais direitos. Contraria aos interesses indígenas, entre 
outros motivos, por dar aos títulos dominisis condições de proves 
pertinentes do contraditorio, intringindo os principias do indigensto e 
contrariando o §6° do ert. 231 da Constituição Federal, que define como 
". .. nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham 
por objeto a ocupação, o domínio e 11 posse de terras e que se refere esse 
aI1igo." 
( ) 
A mudança de critérios p:111.r identiticsçâo e delimitação das terras 
indígenas, intituidss pelo Decreto 1 775/96, implicam um aumento de 
tempo previsto para o processo de regulsrizsçio Iundidris de, no mínimo, 

\') 
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cinco meses, contorme demonstrado no sub-item anterior, referente aos 
pl"l1ZOS. 

Simultsncamentc haverá um aumento de trabalho dos técnicos pela 
atribuição em analisar os processos referentes ao contraditorio. Acresça-se o 
fato de que, em várias situações, poderá haver necessidade de retorno a 
campo para coleta de dados complementares, aumentando, além do prazo, 
os custos financeiros e administrativos. 

Assim, podemos já assegurar a impossibilidade da FUJVAJ em cumprir o 
cronograma das atividades programadas para o presente exercício. 

Os dados totalizados pela FUNAI de áreas indígenas impugnadas 
chegam a resultados surpreendentes. De um número de 152 áreas passíveis de 
contestações pela sistemática adotada pelo Decreto nº 1775/96, foram impugnadas 
83 áreas indígenas, através de 531 manifestações que envolvem diretamente as mais 
distintas entidades e pessoas (cerca de 1800 contestantes), sendo que, do total de 
áreas impugnadas, 45 podem, em tese, sofrer alteração nos seus limites territoriais. 

Ou seja: o contraditório político instaurado pelo Decreto nº 
1775/96 sobre áreas indígenas já identificadas, demarcadas ou homologadas por 
decreto presidencial deixou de ser uma possibilidade teórica e passou a ser uma 
realidade f ática, com notórios prejuízos ao erário, ao cronograma de demarcação e 
aos direitos constitucionais das populações indígenas, além de danos irreversíveis à 
imagem e a credibilidade externa do país, ao se permitir a mais ampla revisão de 
terras indígenas, oticislmente reconhecidss, jamais vista na nossa história, como 
bem explica a Diretoria de Assuntos Fundiários da FUNAL 

Advirta-se, por cautela: ainda que nenhuma área indígena seja 
efetivamente revista ou tenha os seus limites diminuídos, não será pequeno o 
prejuízo causado pelo ato impugnado aos índios, à FUNAI e ao país. 

Essa conta é muito simples de ser entendida. Como os critérios 
para a demarcação das terras indígenas estão fixados na Constituição (art. 231 e 
seus parágrafos), não há possibilidade de ato normativo qualquer estabelecer 
critérios diferentes para o reconhecimento oficial de terras indígenas, além daqueles 
previstos na Lei Maior. \ 

? ~ 
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Ademais, nenhum título ou comprovante de domínio ou posse 
poderá obstar - por serem nulos e extintos - o reconhecimento de uma 
determinada terra como sendo de ocupação tradicional para um povo indígena, com 
todas as consequências advindas desse fato. 

Ao final desse inusitado contraditório se comprovará o óbvio: a 
sua mais completa inutilidade. E se constatará o grande desperdício de tempo e 
dinheiro que essa revisão de terras indígenas proporcionou ao país, uma vez que as 
áreas indígenas que, por hipótese, forem modificadas pelo poder público, por 
alguma razão lícita e justa, poderiam ter sido alteradas a qualquer momento, seja 
qual fosse o ato normativo em vigor, dada a supremacia do princípio que estabelece 
à administração a prerrogativa de rever os seus atos praticados com vício de 
legalidade ou abuso de poder (como, aliás, já assentou o egrégio Supremo Tribunal 
Federal nos verbetes nºs 346 e 4 73 de sua súmula da jurisprudência dominante). 

Por outro lado, não se pode esquecer que a tese da necessidade do 
contraditório como medida saneadora do procedimento de demarcação de terras 
indígenas - sustentada pelo advogado e deputado federal Nelson Jobim -, e afinal 
viabilizada normstivsmente pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
por intermédio de seu auxiliar direto, serviu como fundamento e, mais ainda, 
legitimou a apresentação de todas as impugnações formuladas contra áreas 
indígenas já reconhecidas pelo Estado, conforme minuciosamente relata o ilustre 
Procurador Federal dos Direitos do Cidadão no Parecer já mencionado,. 

Para se ter uma idéia, por exemplo, de como o Estado do Pará tão 
bem utilizou-se do direito ao contraditório, basta dizer que de um total de 22 áreas 
indígenas em todo o país que sofreram pedidos específicos de revisão de seus limites 
(para menor, é claro), aquela unidade da federação é responsável por 13 (treze) 
dessas impugnações, algumas delas acompanhadas por prefeituras municipais e 
empresas interessadas na diminuição de terras que compõem o patrimônio da 
União. 

Assim, não há como deixar de acolher o requerimento do autor 
popular no que concerne ao visível impedimento do atual titular da pasta da Justiça 
para conhecer e processar os recursos ou impugnações questionando, em qualquer 

.,: de identificação e demarcação de terras indígenas.~ 

--------- 
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De qualquer ângulo que se veja a argüição de suspeição ou 
impedimento do atual Ministro da Justiça formulada pelo autor popular, seja do 
ponto de vista da ética do Advogado, seja do dever de lealdade à administração ou 
mesmo do principio do contraditório, que garante às partes produzir as provas que 
entenderem adequadas à demonstração de seu direito, inclusive o de questionar a 
objetividade da administração na gestão da coisa pública, não se vislumbram, no 
caso em exame, as condições subjetivas e objetivas que aferem e asseguram a 
imparcialidade do administrador sobre processo pelo qual tenha interesse ou que 
envolva disputa que tenha participado como advogado ou consultor de uma das 
partes. 

Por último, pedimos escusas a Vossa Excelência pela extensão 
desta manifestação, mas a apreciação do requerimento do autor demandava, além 
de algumas observações pontuais, a busca de dados concretos na FUNAI e de 
informações diversas na Procuradoria Geral da República e no Supremo Tribunal 
Federal. 

Em conclusão, opinamos pelo deferimento do pleito do autor 
popular, formulado às fls. 316/ 8, nos moldes seguintes: 

I- seja requisitado do Estado do Pará, como meio de prova deste 
juízo, a cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios 
firmado com o escritório do advogado Nelson Jobim, com a 
respectiva Nota de Empenho e a comprovação das despesas 
realizadas; 

II- seja oficiado ao Conselho Seccional da OAB/DF, nos termos 
solicitados pelo autor. 

III- seja declarado i11 Iimine o impedimento do Ministro de Estado 
da Justiça, Nelson Azevedo Jobim, para conhecer das 
impugnações aos procedimentos de demarcação de terras 
indígenas, com o objetivo de se resguardar o devido processo 
legal e evitar prejuízos maiores para as partes envo]vidas nesse 
contraditório, considerando que no dia 8 de junho próximo, 
inicia-se o prazo para o Ministro da Justiça decidir sobre o 
processo administrativo nos moldes previstos nos § §º 9 e 1 O do 
Decreto 1775/96. ~ 

i 
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Brasília, 6 de maio de I 996 

OSWALDO JOSÉ BARB<l;)SA DA SILVA 
PROCURADOR REGIONAIJ. DA REPÚBLICA 

L,EOVEGILDO OLIVEIRA lv\O 
OCURADORDA REPÚBLICA 

\VELLINGT©Ni~BRAL S!-RAIV A 
PROCURADOR DA REPUBLICA 


