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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Oficio nº 102/92-GDS Campo Grande. 6 de abril de 1992 . 
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Ref.: MS nº 92.03.13258-9/SP 
.-~~ .. · -------------- ... 

, 
·INST!TUTO SOCfCW.ABENTN.. 
~ I I 
Cod. G .XV <P Q J.,......J-=,--- 

Senhor Juiz-Relator. 

Em resposta ao oficio nº 204/92. 

extraido dos autos de mandado de segurança em epigrafe.i~ 

petrado pjlo Ministirio P~blico Federal. tenho a honra 

-de informar a Vossa Excel;ncia .que me reporto aos termos 

da deci~ão objurgada. que instrui~ exordial •. dado que 
•. . li, • • : • • •.•.• • 

mciito bem t~itura os· argumentos e•planados pelo impet~anp 

·te. pdsto~ em. dtiis ·~Ópic6~: a)-~io.intim~~ãJkft~ ~in~~ti~ 

-rio P~blico Fede~ai et b) ·vi~lação·~o dispost~ no · artigo 

19. §2º• da Lei nº 6.001/79. ~ue veda~ concessão de in 

terdito possessório contra demarcação de terras indigenas. 

Exmo.Sr. Dr. 

· PEDRO ROTTA 

Ju~z-Relator do M.S. nº 92.03.13258-9/SP 

iribunal R~glonal Fe~~ral d~ 3! R~gião 

são paulq - SP 
i. 
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Quanto ao Último argumento do 

petrante, a decisão objurgada diz tudo. O artigo 19, 
im- 

da Lei n2 6.001/73, restringe o controle da legalidade dos 

atos administrativos, ferindo, logo de entrada, o primado 

expresso no artigo 52, XXXV, da Constituição Federal ("a 

lei nio excluirá da apreciaçio do Poder Judici~rio lesio 

ou ameaça a direito"). Isto significa que seri inconsti- 

tucional a lei ordinária que excluir da apreci~ção do 

Poder ~udiciário as situações lesivas ou ameaçadoras de 

direito. 

- - i , A nao intimaçao do Ministerio PÚ- 

blico Federal,!~-~~~~' 
1 

não enseja nulidade db processo, 

tendo em vista que, ao proferir o despacho atapado, as 

partes sequer tinham sido citadas. O que houveL antes de 
1 

sua prolação, foi uma simples notificação para~ em 
1 

diência ao disposto no artigo 63 da Lei n2 6.0bl/73, pos- 
1 

, - - 1 sibilitar a previa audiencia da Uniao Federal~ da FUNAI, 

ob- 

esta com legitimidade para defender, em Juizo ~ fora dele, 

os interesses indigenas (art. 35 da Lei n2 6.001/73), i 

nobstante também possa fazê-lo o Ministério PÚblico Fe 

deral (art. 129, V, Constituição Federal), conj~nt~ ou 

.separadamente. 

.. ·• ti .. · A norma inscriti no ar~~go 232. da. 

Constituição Federal não impõe que o Ministéri? 
0PÚblico 

seja intimado antes da prática do ato processu~l, bastan- 
·, 

do que isso se dê ~pós, para, querendo, exercer as atri- 

bui ç-Õés - que lhe são - afetas. No caso em tela, a: lei impõe 

a intimação, antes da p~ática do ato, apenas df União Fe- 
, - - ,:- dera! e do "orgao de proteçao ao indio" (art. <,3 da Lei 

n2 6.001/73), o que foi 'feito regularmente t r i e • 1P9 e 

110-ver~o da ação principal), apresentan~o ambos suas ma- . ' . 
nifestabões prévias às fls. 112/120 e i21/126,1 respecti- 

. \' ' - 
v am e n tre j.Lürrd a o e· FUNAI). 

.· . 1, 

l 
! 

'/ 



,) 

.1.~ b 

\ '., j. '-··. -- . ~.-·.;.,. 
PODER JUDICIÁRIO 
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O artigo 232 da Constituição Federal 

impõe que o Ministério PÚblico intervenha em todos os ~!~~ 
do processo. Ora, se antes da prolação da decisão impugna 

da não havia sequer ATO, porque o primeito ato ordinat6rio 

foi precisamente essa decisão objurgada, como e onde caber 

essa intervenção? Após a prática do ato, sim, é indispen 

sável a i~timação do Ministério PÚblico Federal, o que; ja 

está perfeitamente regularizado, ainda mais quando se veri 

fica ~ue b Órgão ministerial interpôs agravo de 

menta e o presente mandado de segurança. 

instru- 

são essas as informações que tenho 
1 

a prestar\a Vossa Excelência, de quem estou ao inteiro i di~ 
por e a q~em rendo protestos de estima -e respeito. C~pia 

nos autos~ 
' 

ODILON DE OLIVEIRA 

Juiz Federal 
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