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NÚCLEO OE DIREITOS INDÍGENAS

MEMORIAL PELA 2ª LITISCONSORTE PASSIVA

MANDADO DE SEGURANÇA N° 21892-4 , em pauta para julgamento desde 14/09/94

Impetrante: SATTIN S/A - AGROPECUÁRIA E IMÓVEIS
Impetrado: PRESIDENTE DA REPÚBLlCA

1 a Litisconsorte Passiva: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO (FUNAI)
2ª Litisconsorte Passiva: COMUNIDADE lNDÍGENA DE SETE CERROS
Relator: MINISTRO NÉRI DA SILVEIRA

Terras indígenas - Reconhecimento - Nulidade
de títulos dominiais - Nulidade de decisões
emitidas por Juiz de primeiro grau - Afronta ao
texto constitucional - Legalidade de Decreto do
Presidente da República - Inexistência de direito
líquido e certo - Descabimento de pedido
incidental
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ILUSTRE MINISTRO

1- BREVE RETROSPECTIVA
O processo admínístratívo de demarcação da Área Indígena

de Sete Cerres foi homologado por Decreto do Presidente da República, expedido em 01
de outubro de 1993. Referido ato reconheceu aos índios Guarani Kaiowá e ~andeva a sua
posse permanente e usufruto exclusivo sobre 8.584 hectares de terra no município de
Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul.

A empresa paulista Sattin S/A - Agropecuária e Imóveis,
alegando ser proprietária da Fazenda Inhú Guaçú, que engloba a totaJidade da Área
Indígena reconhecida, impetrou Mandado de Segurança perante essa CoJenda. Corte com
vistas a desconstituir o referido ato presidencial, por considerá-lo nulo e ilegal, bem como
ver declarada incidentalmente a inconstitucionalidade de artigos do Estatuto do índio (Lei
6.001/73) e do Decreto nº 22/91.

No dia 25 de março, o ilustre Ministro relator concedeu
parcialmente a medida liminar requerida pela Impetrante, apenas para impedir o registro
da homologação da demarcação administrativa da Área Indígena no Cartório do Registro
de Imóveis da comarca de Amambai.
Em 03 de agosto, a Comunidade Iadígena de Sete Cerres foi
expressamente admitida como Iitisconscrte passiva nos autos do Mandado de Segurança,
Na qualidade de beneficiária direta do ato impugando e, portanto, aquela que viria a ser de
fato afetada por tuna eventual concessão da segurança, a Comunidade Indígena peticionou,

postulando pelo indeferimento do mandamus e a declaração da legalidade do Decreto
presidencial.
O

Ministério

Público

Federal

manifestou-se

indeferimento do Mandado de Segurança, invocando precedentes jurisprudenciais
Colendo Tribunal.

pelo
desse
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II- DA NULIDADE DO 11TULO DA IMPETRANTE

Pretende a Jmpetrante anular o decreto presidencial que
homologou a demarcação da Área Indígena de Sete Cetros por entender ser o mesmo ilegal
em face dos seus pretensos direitos de posse e de propriedade sobre aquele território,
decorrentes de título de propriedade.
A Constituição Federal, no entanto, estabelece em seu Art.

231, §6° que:
"São nulos e extintos. não produzindo efeitos jurídicos. os atos que
t~
por objeto a ocupação, o domú1io e a posse das terras a que se
refere este artigo~ ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da

União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulida.d~
e a extinção direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na
fonna da lei, quauto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé."
(grifos nossos)

A rudidade de que se trata aqui é a nulidade absoluta, de
pleno direito, que independe portanto de declaração específica.
Decorre do
reconhecimento dos direitos originários dos índios a um território determinado, direitos
esses que além de originários, são imprescritíveis.

A conseqtJência imediata da declaração do caráter indígena
de uma terra pelo poder público é o reconhecimento de que aquela terra desde sempre
esteve entre os bens da União e por isso mesmo não poderia jamais ter sido alienada.
Obviamente, se foi objeto de alienação ou transação a qualquer título, este é nulo na sua
origem, não permitindo a Carta Magna qualquer ato que viole o direito à posse permanente
e ao usufruto exclusivo dos índios sobre as suas terras.
Essa orientação foi, ao longo dos anos, sendo acatada por
nossos Tribunais. Muito antes da promulgação da Constituição de 1988 e seu Art. 231,
§6°,já não havia dúvidas de que, sendo as terras de posse permanente indígena, outorgavase à União o domínio sobre elas e, conseqüentemente, seria nulo e destituído de qualquer
efeito jurídico todo e qualquer ato que visasse a posse ou o domínio das mesmas. Apesar
disso, vez por outra, surgem ainda algumas controvérsias especificamente acerca da
validade, ou não, daqueles títulos dominiais expedidos antes da Constituição de 1934.
A doutrina brasileira, no entanto, esclarece, de maneira
precisa, que mesmo aqueles títulos acima referidos estariam afetados pela declaração de
nulidade expressa na Carta de 1934, por ser o seu Art. 129 uma "lei de proibição"
(instituto do Direito alemão), que alcançaria toda situação anteriormente existente,
estabelecendo "uma peculiar e rara espécie de nulidade, a chamada nulidade
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superveniente" (GILMAR FERREIRA MENDES, tn O Domínio da União sobre as
Terras lndigenas: o Parque Nacional do Xingu, Brasília, MPF, 1988, pág. 71) (grifamos).
Dessa forma, pode-se concluir que, sendo a Área Indígena
de Sete Cerras terra de posse permanente da Comunidade Indígena Guarani Kaiowá e
~andeva, o domínio sobre a mesma pertence, de plano e em caráter irreversível, à União.
Dai, que todo e qualquer titulo domínial porventura incidente sobre aquela Área, tenha
sido ele expedido em que tempo for, é, na origem; nulo e não produz qualquer efeito
jurídico.
Se esta não fosse razão bastante, vale ressaltar que é a
própria Impetrante quem afirma estar o imóvel do qual se diz proprietária integralmente na
faixa de fronteira, fazendo inclusive divisa entre o Brasil e o Paraguai. Ora, já a primeira.
Constituição Republicana do país em 1891 ressalvava "a porção de território
indispensável à defesa da :fronteira'' da regra geral estabelecida. para o novo regime de
terras no país, que à época transferiu para os Estados a propriedade das minas e das terras
devolutas.
Sendo assim, a área objeto do decreto presidencial que
ensejou o mandamus aqui tratado nunca pertenceu ao domínio do então estado de Mato
Grosso, que, por isso mesmo, não poderia ter outorgado titulo de propriedade sobre a
mesma Infelizmente, é fato notório que há inúmeros outros casos semelhantes a este em
nosso pais, sendo dessa forma que muita terra é ilegalmente subtraída ao patrimônio
público federal.
Certo é, então, que se não fora o alegado título de
propriedade da hnpetrante nulo de pleno direito por incidir em terras de posse permanente
e usufruto exclusivo da Comunidade Indígena de Sete Cerres, seria ele nulo em sua origem
por referir-se a área de fronteira, de domínio exclusivo da União.

ill- DA POSSE PERMANENTE

DA COMUNIDADE DE SETE CERROS:

Alega a Impetrante, então, que há mais de sessenta anos o
domínio e a posse da área objeto do decreto de homologação pertencem a particulares,
fato que pretende comprovado por títulos de propriedade outorgados originariamente em
1926 e transferidos posteriormente por sucessão. Afirma ainda que, quando da expedição
do Decreto presidencial impugnado pelo mandamus aqui tratado, nenhum integrante da
Comunidade de Sete Cerres ocupava a terra em questão.
Ora, inicialmente é princípio consagrado em nossa doutrina

e na jurisprudência que o titulo de propriedade não faz prova da posse efetiva de quem
quer que seja sobre determinado imóvel - a posse há de ser comprovada por meios que
evidenciem a real permanência e uso de uma determina.da terra por alguém. Além do que,
o título em que se baseia a Impetnmte é nulo de pleno direito, como fartamente
demonstrado acima
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Como não comprova a sua posse, a Sattin S/ A pretende que
se deduza tal prova da afirmativa de que a área em questão não seria de ocupação
indígena Ou seja, que a posse pertence a particulares já que a área não é ocupada pelos
índios. Para tanto, traz aos autos cópia de resolução do extinto Grupo de Trabalho
Interministerial (GTI), datado de 20/07/88, além de dois laudos elaborados no bojo da
"Medida Emergencial de Antecipação de Provas" (de sua autoria), em curso perante a 2ª
Vara Federal no Mato Grosso do Sul.
Em primeiro lugar, a resoJução do Grupo de Trabalho
lnterministerial (conhecido como "Grupão") não trata da Área Indígena de Sete Cerres,
Basta wna leitura atenta do mencionado docwnento para perceber que se refere a outra
área, que, embora de ocupação dos Guarani, nada tem a ver com aquela ocupada pela
Comunidade de Sete Cerros: a Área de Jaguary (localizada inclusive em município
distinto - Amambai).
Diga-se de passagem, na reunião realizada em 20/07/88, que
originou tal resolução, o "Grupão" analisou diversas outras áreas ocupadas por
comunidades Guarani Kaiowá e Nandeva, mas sem fazer qualquer menção à Área de Sete
Cerros. Aliás, não há nenhum registro nos arquivos da própria FUNAI de que
houvesse existido qualquer resolução do extinto "Grupão" com referincia à Área de
Sete Cerres, seja naquela ou em qualquer outra data. Donde se conclui, que a hnpetrante
pretendeu vergonhosamente confimdir os fatos para induzir essa Colenda Corte ao erro.
No que se refere aos laudos elaborados no processo da
''Medida Emergencial de Antecipação de Provas", a lmpetrante afirma que os mesmos
confirmariam o fato de não ser a área em questão de ocupação permanente dos Guarani de
Sete Cerres. Além de inverídica a informação, a Impetrante deliberadamente omite um
terceiro laudo, elaborado no mesmo processo, desta feita pelo assistente técnico indicado
pela FUNAI. O faz, obviamente, porque este último contém comentários que
descaracterizam a sua versão dos fatos, como, por exemplo, o que se segue:
8°) Quando teve início a entrada de índios na Fazenda I.nhú Guaçu?

11

RE.~POSTA:Nessa uova &se, oob."9nlllt a 1Mn1:i1· de 21/08/92, mas não
para ocupar a área pela primeira.vez. A documentação anexa demonstra
que os Kaiowá já ocupavam autetiormeute a t·eferida área, sendo dela,
entretanto, expulsos (v. documentos datados respectivamente de
02/02/1976, dirigido ao Comandante do Destacamento de Cel, Sapucaía,
e o Relatório de ocorrência ao Delegado da. 9ª DR (hoje Adm, da
FUNAI em C. Gnu.ide),datado de 28 de novembro de 1977, ambos
assinados pelo então Chefe do PIN Piraiuí, Manuel Nunes de Freitas."
(grifamos)
O que se vê é que os laudos trazidos pela Impetrante não
mencionam, sequer tecem considerações sobre as afirmativas ou os documentos
apresentados pelo assistente técnico da FUNAI. Isto porque, além de não interessar à
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versão da hnpetrante, a Cautelar a que servem objetivava apenas uma vistoria da situação
de fato da área em litígio naquele momento, e não a fazer prova quanto ao sujeito da posse
sobre a mesma É aprõpriajuíza encarregada daquele feito quem o afirma ao indeferir, de
pronto, os quesitos apresentados pela FUNAI, por entender que àquela pericia não cabia
adentrar na questão histórico-antropológica, mas simplesmente limitar-se a wna vistoria
técnica da área em litígio
Ademais, embora não pretendendo discutir aqui a produção
das provas no processo acima referido, vale, a titulo de esclarecimento dos fatos que a
J.mpetrante pretende apresentar como indiscutíveis, trazer à tona o seguinte:
1. que a Comunidade não foi citada para integrar aquele processo, não tendo podido,
portanto, discutir a elaboração dos laudos;
2. que tampouco foi o Ministério Público Federal convocado a participar do mesmo,
apesar de suas funções institucionais previstas na Constituição Federal;
Sendo assim, afirmar que laudos elaborados em condições
como as acima mencionadas (na realidade meras vistorias) servem como prova de que a
área em questão não é de ocupação tradicional indígena, reflete o total desconhecimento da
Impetrante sobre a complexidade das exigências de tal constatação, ou ainda, mais uma
deplorável tentativa de confundir os fatos para induzir essa Colenda Casa ao erro.
Os laudos em questão afinal visam exclusivamente
corroborar a versão dos fatos apresentados pela Impetrante Sattín, fatos estes que aliás a
Comunidade Indígena não contesta: sim, é verdade que a Sattin S/A ocupava naquele
momento a área, estando os índios confinados em um acampamento de barracas de lona
dentro dos limites da mesma Também é fato notório que os índios de Sete Cerres não
estavam ocupando suas terras quando elas foram declaradas pela Portaria do Ministro da
Justiça, tendo iniciado o seu retorno Jogo após a expedição daquele ato. Só que tudo isso
ocorreu PORQUE A COMUNIDADE DE SETE CERROS FOI VIOLENTAMENTE
EXPULSA DE SEU TERRITÓRIO 1RADICIONAL E ™PEDIDA DE NELE
REINGRESSAR PELOS PRÓPRIOS EMPREGADOS DA SATI'JN (e isso, por razões
óbvias, não foi objeto de vistoria).
Por fim, ressalte-se que a "Medida Emergencial de
Antecipação de Provas" em que se efetuou a vistoria em questão não foi sequer julgada,
não tendo sido fixado um juízo definitivo sobre a questão. Por tudo isso, não se pode
pretender que os tais laudos trazidos pela Impetrante fazem qualquer prova de que a área
em questão não é de ocupação tradicional da Comunidade Indígena de Sete Cerres.
Ademais, em se tratando de posse indígena, distintos fatores
Ensina o Prof JOSÉ AFONSO DA SILVA, que a posse
indígena, concebida com perfeição na fórmula adotada pela Constituição de 1988 (art, 231
e seus §§), extrapola a órbita do Direito Privado, já que:

hão de ser considerados.

" ... não é e nunca foi uma símp les ocupação da terra para explorá-la, mas
base de seu habitat, no sentido ecológico de interação do conjunto de
elementos naturais e culturais que propiciam o desenvolvimento
SHlS QI 11 Bloco K Sobreloja 65
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equilibrado da vida humana:' (in Curso de Direito Constitucional
Positivo, r edição, pág. 720)

Em sendo assim, cabe à F1JN.AI identificar, por meio de
levantamentos técnicos adequados, os elementos fáticos que permitam evidenciar a posse
de determinada comunidade indígena sobre o seu respectivo território. Tais levantamentos
certamente terão de obedecer a critérios e procedimentos padrões, previamente
estabelecidos, que são exatamente aqueles previstos no Art. 2° e seus §§ do Decreto nº 22,
de 04/02/91 (o qual dispõe sobre o processo administrativo de demarcação das terras
indígenas no pais).
Ora, o decreto de homologação impugnado pela Impetrante é

o ato final do processo administrativo de demarcação da Área Indígena de Sete Cerres,
que obedeceu atentamente a todos os dispositivos do mencionado Decreto ri' 22/91.
Foram realizados, no âmbito da FUNAI, todos os estudos e análises técnico-científicos
necessários à identificação e delimitação daquela Área, restando definitivamente provada
a ocupação tradicional dos Guarani/Kaiowá e ~andeva sobre aquele território.

IV -

DA NULIDADE DAS DECISÕES EMITIDAS PELA JUSTIÇA FEDERAL

NO MATO GROSSO DO SUL E DA AFRONTA AO TEXTO
CONSTITUCIONAL:

Afoga ainda a Impetrante que o Decreto Presidencial que
homologou a Área Indígena de Sete Cerros desconsiderou provimento jurisdicional
cautelar exarado pela 2ª Vara Federal de Campo Grande, o qual "proibia" a sua expedição.
Ora, além de mais uma vez inverídica, eis aqui uma
afirmativa absurda: não poderia um Juiz de 1° grau proibir o Presidente da República de
cmnprir mna obrigação legal. O que ocorre é que a liminar em questão anulou
indevidamente o reconhecimento do caráter indígena da Área de Sete Cerres, bem como a
garantia do usufruto exclusivo pela Conumidade Indígena, concedendo interdito
possessório à Sattin S/A.
Alinhando-se as cópias da inicial e das decisões naquela
Cautelar com a causa de pedir e o pedido formulados no Mandado de Segurança ora
tratado, temos, na realidade, a simetria de todos, sintonizados pela finalidade última:
suspender e afàstar os efeitos do reconhecimento oficial da Área Indígena de Sete Cerres,
consubstanciado no Decreto impugnadopelaimpetrante. Só que, se a Sattin S/A pretendia
acautelar-se contra ato previsto em Lei (o Decreto 22/91), que só poderia ser praticado
por autoridade específica, no caso o Presidente da República, o juízo natural teria que ser
aquele previsto pela Constituição Federal - o STF, através de procedimento específico.
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a Reclamação nº 0485-6, proposta. pela Comunidade Indígena a essa
Colenda Corte e distribuída por dependência a este mandamus.

Eis o que ensejou

V - DA LEGALIDADE

DO ATO IMPUGNADO:

O procedimento administrativo de demarcação de terras
indígenas

110

país, na forma do citado Decreto nº 22/91, compõe-se de diversas etapas, a

começar pela identificação dos limites de determinada área no âmbito do órgão indigenísta
oficial, a ser posteriormente aprovada pelo Ministro da Justiça.

O Ministro, então,

expedirá portaria declarando a mesma como de posse pennanente da comunidade indígena
interessada e detenninando a sua demarcaçâo tisica. Ao final, de acordo com o Art, 9" do
mesmo Decreto:
"A demarcação das terras indígenas, obedecido o processo
administrativo deste Decreto, será submetida à homologação do
Presidente da República."
A homologação da demarcação de determinada área
indí,$ena peJo Presidente da República é, pois, o último ato do procedimento
administrativo, seguida apenas dos registros no cartório imobiliário competente e no
Departamento de Patrimônio da União.

O Decreto Presidencial de 01/10/93, impugnado pela
Impetrante, como já dito, ratificou a demarcação da Área Indígena de Sete Cerres, cujo
procedimento obedeceu devidamente aos trâmites previstos no Decreto 22/91 acima
referido, estando, por isso mesmo, autorizado pelo seu Art. 9°.

A Impetrante, em sua inicial, aponta três razões, segundo
ela, relevantes para a demonstração da ilegalidade daquele Decreto. Descabidas todas as
três, comentamos uma a uma abaixo:
1°)
O Decreto Presidencial não desconsiderou provimento jurisdicional
cautelar já que, primeiramente, a liminar da 2ª Vm"a Federal de Campo Grande, embora

proibisse a continuidade do processo de demarcação da Área de Sete Cerras, neste tocante
foi expressamente cassada por decisão, também liminar, do Tribunal Regional Federal da

3ªRegião.
De qualquer forma, ainda que subsistisse aquela decisão, não poderia ser a
mesma abrigada como argumento pelo STF, visto estar eivada de nulidade conforme já
demonstrado no item anterior;

2°)

O Decreto Presidencial não afronta qualquer direito de posse ou
da Impetrante por serem esses inexistentes em face da nulidade absoluta
estabelecida pela Constituição Federal, como tambémjá amplamente demonstrado acima;

propriedade
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3°)

Não existe qualquer disposição no artigo 19 do Estatuto do Índio (Lei

6.001/73) no sentido de que a homologação de demarcação de terra indígena só se efetive
se não houver qualquer contestação judicial quanto ao seu mérito. Mesmo porque, seria
inadmissível entender que a Administração ficasse obstada de cumprir um imperativo que

lhe impõe a própria Constituição Federal, em função da existência de uma disputa.judicial
qualquer.
O que existe na Lei sim é, ao contrário, proibição de concessão de medidas

judiciais que visem obstar que o Poder Público cumpra com o seu dever constitucional de
demarcar as terras indígenas no país (Art. 19, § 2° da mesma lei).
Assim, não merecem consideração as razões apontadas pela
Impetrante, que se baseiam em afirmativas falsas e alegações destituídas de qualquer
fimdamento jurídico. Impõe-se, então. o indeferimento do pedido do Mandado de

Segurança em tela, com a conseqüente declaração da legalidade do Decreto presidencial
de homologação da Área Indígena de Sete Cerros.

VI- NÃO HÁ DIREITO Líoumo E CERTO:
Se todos os argumentos acima apresentados não forem
suficientes para o indeferimento deste mandamus, é bastante que se diga que não há direito
líquido e certo a ser defendido pela Impetrante, tendo em vista serem os fatos por ela
apresentados inteiramente controversos, cujo esclarecimento requer produção probatória
inviável de ser realizada no rito do Mandado de Segurança Neste sentido, a
jurisprudência dessa Casa é farta e firme, como se vê:
''MANDADO DE SEGURANÇA N' 21.575-5
ORIGEM: MATO GROSSO
RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO
IMPTES.: TETSUO NO E OUTROS
ADVS.: JOSÉ PAUW TEIXEmA E OUTROS
IMPDOS.: PRESIDENTE DA REPÚBLlCA E MINISTRO DA
nJSTIÇA
LIT.PAS.: UNIÃO FEDERAL E FUNDAÇÃO NACIONAL DO
ÍNDIO - FUNAI
Decisão: Preliminarmente, por votação unânime o Tríbunal
excluiu da parte passiva da relação processual o Ministro da
Justiça (impetrado). Em seguida, depois do voto do Relator,
deferindo o mandado de segnrança, nos termos do voto que
proferiu, o julgament.o foi adiado em virtude de pedido de vista
dos autos, formulado pelo Ministro limar Galvão. Ausente,
justificadamente, o Ministro Francisco Rezek. Procurador-Geral
da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga Plenário,
08.09.93.
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Decisão: Por maioria de votos, o Tribunal indeferiu o pedido
de mandado de segurança, ressalvando-se aos impetrantes as vias
ordinárias, vencido o Ministro Relator. Relator para o acórdão o
Ministro limar Galvão. Plenário 03.02.94.

EMENTA: MAND•.\.00

DE

SEGURANÇA DECRETO

HOMOLOGATÓRIO DA DEMARCAÇÃO ADMINISTRATI-VA
DA ÁREA INDÍGENA DENOMINADA "GUASUTP', NO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ALEGADA

ILEGALIDADE,

POR

1RATAR-SE

DE

TERRA.~

PARTICULARES, DETIDAS POR PRODUI'OR.ES RURAL~.
COM BASE EM TITIJLOS DE DOMÍNIO QUE REMONTMI ·
1920.
Controvérsia cuja dilucidação implica a necessidade de apurar
se, conquanto desocupadas pelos índios há cerca de 50 anos, como
alegado, as terras em questão, em alguma época, teriam saído do
domínio da União, circunstância sem a qual não se poderia
reconhecer legitimidade à alienação que, segundo se alega, delas

foz o Estado-membro,iniciaado a cadeia dominíal ora exibida
pelos ímpetnmt.es.
Questão insuscetível de ser dilucidada sem ampla instrução
probatória, que o rito do mandado de segurança. não comporta.
Carência da ação. tt
(Publicado no D.J., Seção I, 15.06.94, pág. 15707)
VIl- DO DESCABIMENTO

DO PEDIDO INCIDENTAL:

O pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade
de artigos do Estatuto do Índio e do Decreto rf 22191 formula.do pela hnpetrante é
completamente absurdo, já que o Mandado de Segurança não se presta a tal fim. O rito do
Manda.do de Segurança não é o meio adequado para atacar a validade de lei em tese,
conforme reconhece a jurisprudência desse Tribunal:
"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA
REIATOR: MIN. CARLOS VELOSO
JULGAMENTO: 1990 - PUBLICAÇÃO: DJ, 14.09.90, P. 09424
EMENTA: CONSTII1JCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA
IMPE1RADO CONTRA MEDIDA PROVISÓRIA RESTR.IÇA.0
DA LIQUIDEZ DOS ATIVOS FINANCEIROS.
MEDIDA
PROVL43ÓRIA N' 168, CONVERTIDA EM LEI N' 8.024, DE
12.04.1900, LEI EM 1ESE.
I - Mandado de Segurança impetrado couíra ato do Sr. Presidente
da República, com pedido de declaração de inconstitucionalidade
SEIS QI 11 Bloco K Sobreloja 65
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da Medida Provisória nº 168, de 15/03/90, e da lei nº 8.024, de
12.04.90, em que se converteu o citado diploma legal.

hnpossibilidade~ por se

l'l1llill'

de segw'altça inlJ>etrada coníra lei

em tese. Incidência da. Súmulanº 266-S1F.
II - Agravo Regimental Improvido "

Na realidade, o que a Impetrante pretende é burlar a sua
falta de legitimidade para propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, buscando fazê-lo
por caminhos transversos.
Além disso, o pedido é ainda mais descabido já que a
pseudo ilegalidade dos artigos objeto do requerimento incidental é também usada como
fundamento para a pretendida ilegalidade do ato impugnado neste mandamus. A pretensão
é, pois, redundante.
Ademais, no tocante à Lei nº 6.001/73, o pedido da
Impetrante não mereceria análise em qualquer hipótese, visto que essa Colenda Corte tem
reiterado o seu entendimento de que, com relação a lei anterior à Constituição de 1988,
não cabe a arguição de inconstitucionalidade: a lei anterior ou foi recepcionada pela nova
ordem constitucional, ou foi por ela revogada É o que se observa:
'JAÇÃO Dm.ETA DE INCONS'IITUCIONALIDADE
CAUTELAR
.
REIATOR: MIN. FRANCL~COR.EZEK
REL. P/: MJN. MOREIRA ALVES

- MEDIDA

JULGAMENTO: 1992/03/11
PUBUCAÇÃO: DJ, 15.05.92, PÁG. 06780

EMENTA:

- Ação direta em que há a a1·g0ição de

inconstitucionalidade de. dispositivo de lei estadual - o artigo 4º da.
Lei nº 5.098/86 do Estado do Mato Grosso, editada, portanto,
anterionnente a Constituição em vigor.
- Há pouco, o Plenário desta Corte voltou a

reafirmar seu antigo entendimento no sentido de que a
íncompatíbílídade entre norma ínfraconstítucíonal anterior e a
Constituição posterior dá margem a revogação daquela, não
podende esse exame fazer-se em ação direta ele
inconstitucionalidade.
- Ação que não se conhece, por impossibilidade
jurídica do pedido."
E no que tange aos argumentos contrários aos artigos do

Decreto nº 22/91, não tem também qualquer razão almpetrante, posto que essa norma legal
foi editada dentro dos limites do poder regulamentador conferido ao Poder Executivo, nos
expressos termos do art, 19 da Lei 6.001/73. A alegação de que o referido decreto afasta
a possibilidade de defesa dos pretensos interessados nas terras objeto de demarcação não
SHIS QI 11 Bloco K Sobrdoja 65
Fone: 248·2439 / 248-5412 Fax: 248-6420
CEP: 71625·500 BrasíliaDF
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corresponde à verdade, visto que a im~osição de publicidade de todos os atos daquele
processo administrativo (conforme previsto nos§§ 7° e 9° do art. 2° e no art. 14) permite o
acesso dos que se sintam prejudicados às vias administrativas e judiciais para reparação
de seus direitos.
Exigir que o Decreto nº 22/91 mencionasse expressamente a
garantia do devido processo legal seria inteiramente desnecessário. O que é exigido é que
os seus dispositivos estejam de acordo com a ordem constitucional de modo a não :frustrar
esta garantia Como menciona o jurista RONALDO CUNHA CAMPOS:

1

1

<

.1

"Vemos como nonna constitucional a garantia do devido
processo legal, que, a nosso ver, traduz o enunciado da. norma
processual fündarne.ntal.
Lembremos a posição de Carlos MaximHiano para quem "não é
nonna constitucional apenas o que está escrito no estatuto básico,
e, sim, o que se deduz do sistema por ele estabelecido."''
(Garantias Processuais, in MS e de htjunção. Coord.: Sávio de
Figueiredo Teixeira, SP: Saraiva. 1900, p, 4)
Isso tanto se aplica ao Decreto nº 22/91 que a própria
empresa Impetrante confessa ter iniciado procedimento administrativo perante o Mirustro
da Justiça, buscando interromper o processo de demarcação da Área de Sete Cerres, não
obtendo êxito. Donde se conclui, que o exercício de defesa de seus direitos foi
devidamente garantido, o que não implicaria, necessariamente, em ter sido a sua pretensão
atendida pela Administração, que pode e deve exercer seu juízo de valor soberananamente.

!

VDI- CONCLUSÃO
Sendo assim, impõe-se o indeferimento do mandamus,
declarando-se a legalidade do Decreto presidencial que homologou a Área Indígena de
Sete Cerres, ou, se assim não entender esse Egrégio Tribunal, denegar a segurança, por
ausentes os pressupostos específicos do Mandado de Segurança de liquidez e certeza do
direito invocado. Por fim, não pode ser conhecido o pedido autônomo de declaração
incidental de inconstitucionalidade dos artigos apontados. por total falta de amparo legal.
Brasília, 29 de novembro de 1994

Ana ValériaNascimento

Araújo Leitão
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