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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR 
MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
BRASILIA - DISTRITO FEDERAL 
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TETSUO NO e sua mulher SATSUKI NO, 
brasileiros, casados, ele comerciante e agropecuarista, ela lar, 
portadores das Cédulas de Identidade RG n~s 5.344.463-SSP/SP e 
5.447.867-SSP/SP, inscritos no CPF/MF sob o n~ 013.267.408-49; IWAO 
NO e sua mulher AKIKO i:~, brasileiros, casados, ele comerciante e 
agropecuarista, ela do lar, portadores das Cédulas de Identidade RG 
n~s 3.568.601-SSP/SP e 5.469.199-SSP/SP, inscritos no CPF/MF sob o 
n~ 013.215.368-87; KOJI NO e sua mulher KIYOKO NO, brasileiros, ca 
sados, ele comerciante e agropecuarista, ela do lar, portadores das 
Cédulas de Identidade RG n~s 3.236.138-SSP/SP e 5.601.451-SSP/SP, 
inscritos no CPF/MF sob o n~ 013.215.368-87, e TOSHIO NO e sua mu 
lher YOSHIKO NO, brasileiro=, casados, ele comerciante e agropecua 
rista, ela do lar, portadores das Cédulas de Identidade RG nes 
3.979.035-SSP/SP e 4.406.722-SSP/SP, inscritos no CPF/MF sob o no 
272.238.258-04, todos residentes e domiciliados~ rua Marechal Deo 
doro ne 155, em Ara~atuba(SP); VALDIR BRUNO ENGEL e sua mu 
lher INGRID SEELEND ENGEL, brasileiros, casados, ele agropecuarista, 
ela do lar, residentes e domiciliados à rua Carolina Ferraz s/no, em 
Amambai (MS)~ portadores das Cédulas de Identidade RG nos 
1.036.753-SSP/PR e 1.119.870-SSP/PR, inscritos no CPF/MF sob o ne 
170.501.389-91; ANGr-Lo FANTIN e sua mulher DIVINA HONTANHEL FANTIN, 
brasileiros, casados, ele agropecuarísta, ela do lar, residentes e 
domiciliados na Fazenda Copacabana, municipio de Aral Moreira (MS), 
portadores das Cédulas de Identidade RG n~s 750.613-SSP/PR e 
1.487.944-SSP/PR, inscritos no CPF/MF sob o n~ 125.093.029-49; e 
EGIDIO BRUNO e sua mulher ALICE DE ALMEIDA BRUN01 brasileiros, casa 
dos, ele empresârio e agropecuarista, ela do lar, residentes e domi 
ciliados à rua Floriano Peixoto n~ 78~, em Amambai(MS), portadores 
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das Céciul~s ciQ Identidad0 R(i ng~ ~-87~~8~0-6SP/SP~ inscri~o5 no 
Cf~/rlF sob o nQ 072.983.968-04~ por seu advuyaciQ ao final assinado 
(does. 01 a 14), vém requ~r~r!I como de fato requerido t@m~ com fun 
damento no artigo 5~, inciso LXIX~ da CONSTITUJÇRO FEDERAL, 

MANDADO DE SEGURANÇA 

at.o do~· EXCELENTISSIMOS SENHORES PRESIDENTE DA REPlJBLICA e 
DE ESTADO DA JUSTIÇA., c:cW1!:;r.>.:Ln·te e:,~-. n~·le,N-1rd €·!:,, l"ü:1:.P.;<-::~; quE• 
<?:XPC:1t": 

c:ontr,;\ 
MINISTRO 

HISTORICD DOS FATOS 

J.. Ma décacla de 1920, NESTOR DE 
ingressou com REQUERIMENTO postulando junto ao ESTADO DE MATO 
SO c1 AQUISIÇr-10 c1 n lr.J°l:<::-~ rur<).l clenom:i.nado SANTA RITA~ con t er.do 
hectares (does. 15 a 17). 

SOUZA 
GROS- 
7.584 

manteve a posse 
do-os~ poster~lr 
de das CERTIDôES 

Promovid<.1. a <:\qLd.5:i.c;;";.-!ío~ o 
e o domínio cio imóvel por bom tempo, 
e parceladamante, a terce~ros, conforme 
aponsadas (does. 18 a 26). 

REQUERENTE 
tr ün s fr:~rin 
se c:lep,~een- 

~5. Mun e a se Ü?V(·::· noti c:i,« d~ qu..;d.quer 
:u.ti9:í.c) n.,"\ ê\n:~i:\ (does. 27 a 30). Ccmtudc). c1·tn,vés do DECRETO NQ. 
94 .945/87, a UNU~O FEDERAL cons·ti tl.Üll GRUPO DE TRABALHO INTERMINIS 
TERIAL ~ para defini~~º de limites e declara~ho de ocupaç~o ind1gena 
da Terra Indigena Guassuti (doe. 3.1). 

4. Os estudos n::-viõ.>l<:11~a111 ê\ "INEXISTENCIA 
DE DCUPAÇRO PERMANENTE INDI5ENA" nas TERRAS:, , cu Lrn í n ancl o , pcwtanto, 
no INDEFERIMENTO de:\!:; pretens~es GOVERNAMENTAIS, nos termos da RESO 
LUÇRD n~ 010/GTI 94.945/87 (doe. 32). 

\\__ ../, 
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,~e-:;-;:\ b r:i. l l 
ne 398, 
CIAL DE 
Vc:\clOf:," 

o PROCESSO 
de 26.04.9.1 
ANALISE c::c:rnr 

lnfa.:"\ t.:i Fl"'<::n t,:1 com ,:1 DECISRO. a FUNAI 
ADMINISTRATIVO e constituiu, pela PORTARIA 
(DOU, seç~o II, de 02.05.91), COMISSRO ESPE 
a finalidad~ de rmver os estudos efeti- 

\ 
"\. 

6.. (1 c:c:~nc}t.1!i>i/íc1 de, o x amo arii..ropn)(',oJ.<:ci · 
desta últim~ COMISSAO i~i ~ciQntica ~ d2 PRIMEIRA, restando absol~ta-J 
mente certa a INEXISTENCIA DA PRESENÇA EM CARATER ATUAL E PERMANENTE 
DE SILVICOLAS NA AREA. 

7" Me, t':ntc,nto .. ,··i::·:p<::·mt.inamE-•nte: 
d a FUNA I J. l"l'v'~\cl .i 1•·cu11 c1.!i; p r op ,~i E~clarfo~!i;. par-i.:1. C:L\ l ,,\ n,is !I pr ornov e r am 
c:.:-\<;<~[o admin:i.~;t,,·.;\"l.:i.vc, dcc:-: 958, 7993 hectares e-:~ tr.;lnsfer:Lram 
cerca de 100 (cem) indios. 

técniCC)S 
a demar 
para là. 

B.. O~; AUTORES!, can t'Lendo na JUSTIÇ~, 
c;?v:i. t.a1··,un o desfor!j;o f isico, proc:ur.;,ndc, clfi~i'f;;,nc:Jc;.:,1r SE:US dj. rei tos por- 
rnc- i.o da PROTEÇAD JURISDICIONAL :e p r o pcm d o AÇAO DE NANUTENÇRO DE POS 
SE:< ainda em cu r-s o e SE:m dc,.>cisâo n,;1, 12. VARA DA SEÇ~O JUDICIARIA DE 
MATO GROSSO DO SUL (doe. 33 e 34). 

M~(o obstantc,;1:, o Sr. PRESIDENTE DA 
REPCJBLICA!" pcw ocasiâo da ECO 92:, clec::icl:i.l.t HOMOLOGAR a. DEMAR 
CAÇAD ADMINISTRATIVA!' antes mesmo que o PODER JUDICIARID fir 
masse seu convencimento em decis~o a ser prola~ada no Teito antes 
dorusn c.i acio ; 

10. A partir de ent~c, os graves proble 
mi.\fü. que a.fl:i.gc?m os n?ai~;; propric-?·tários e cltl.1.;d.f; pess.u:i.dores dos bens 
·f<:wam agravados com a DESTRUIÇAO DE CERCAS e OUTRAS BENFEITORIAS, 
ARAÇAO DE PASTAGENS e ABATE DE ANIMAIS::- po í c O!:, silv:f. co Lass , sempre1 
conduzidos. pelos administradores d,, FUNAI, PAf;saram êl considel"ar co 
mo suas ~s terras, as benfeitorias ne1as fincadas e os animais ali 
~pascentados (does. 35 a 44). 

(\ ./. 
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D ATO IMPUGNADO 

:1. t. O ,Ylo dê.\!:; AUTORIDADES COATORAS e~ t ..•. 

f:t. rm,:\cjc:, nc, Decreto de HOMOLOGAÇi;O DA DEHARCAÇ~O ADMINISTRATIVA da 
área de 958:,, 7993 hectares, f:-,1, TERRAS PARTICULARES - dev;i.damente. r e-: 
gistrade!S no CARTORIO IHOBILIAR/0 competente (does • .1.8 e 26) -, dp 
c<·•n .. Q1·,t\;: cio PROCESSO ADMINISTRATIVO nQ. 2309/91 :• n o qu~l ni10 s() con+ 
C:(ê:·cleu o :?.nd:i.i,;r:ic-:·'11!,;,~vc::::l DIREITO DE DEFESA ,,1C:Jl=> p1".;:,i:w:i,t:'t..f1r-:i..o~. 

:L2. 
OFICIAL DA 

D:í to 
UNlAO, de 

DECRETO (doe. 45) foi 
22 de MAIO de 

pu b I i- 
1992, 

com est~ reda;âo~ 

"Ar ti; 152 - Fica homalagiida, para os 
ef'ei tos do art:. 231 da Consti tuiç:!!o 
Federal.• a demarca;;::ro adr;>inistra 
ti va promovida pela Funda~~º Na 
cional do Indio - FUNAI~ d~ Area 
Indlgena GUASUTI :r local:i:zdda no f1u 
n~c1pio de Aral Moreira, Esrado de 
!1ato Grosso do Sul, caracterizada 
como de ocup~ç~a tradicional e per 
manente ind.1.gena- do Grupo Ki:Jyoii1á .• 
com super~1cie de 958,7993 ha (nove 
centos e cinqtiQnta e oiro hecrares~ 
setenta e nove ares e noventa e tr2s 
centiares) e perímetro de ~3.711$45 
m (treze m~l, setecentos e onze me 
tros e quarenta e c.irraa cen-t.ime 
tros}. 

/::rt. 252 

Art. 3Q ·············-·······-···· 
Bras.!.lia, 21.. de ms.io de .1..992; .1.71g 
da Independéncia e 104g da Repúbli- 
ca. 

FERNANDO COLLDR 
CELID BORJA" 

./ . 
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DA ILEGALID&UE PD ATO 

1~:,. f1 hon1c>J.<:H:1,'.\i:·át'D di;\ DEMARCAÇRO ADMINIS- 
TRATIVA da AREA cle:,,nc~m:i n,,,<:I,,\ GUASUTI :• d e pr o p ra 1=~clc1.dt~ clc•!it IMPETRANTES, 
PC:'] <':tE AUTORIDADES COATORAS:• e: 1.t:cw do DECRETO de 21 de MAIO de 1992, 
publicado no DOU de 22 de. MAIO DE 1992!' I'..• :ílfr,d.i.j,1,.,-. f.-·. pc.;1' iF!r.íJ m<:-.·~- 
mar NULA de PLENO DIREITO. 

14. Con, tz-·fpj_ "to. o fur,damentc, d o DIPLOMA 
LEGAL ;;"1!::-sen t,,1- .. se na fal s;,,, ~Wf~nd.ss"' ele qu<-:-:• a AREA DEMARCADA carac:te 
ri Z<:\Vc:\ TERRAS DE OCUPAÇAD TRADICIONAL E PERMANENTE INDIGENA do grupo 
KAYOWA (CF, art. 231!' par. 1Q), quando.._ na 1~~êd_j.cl;,cie~ c:arctr.tE;>i-i:z,:\Vêl 

de 1:wop1ried<?.dt~ dei> PRODUTORES RURAIS. 

15. Ce1··to qw-::: a CARTA MAGNA prevt;~, no 
art. 67 das DISPOSIÇOES TRANSITORIAS, a demarcaç~o das terras ind1- 
genas. 

16. Todavia~ na implementa~~º desse mis 
ter, n~o se deve descurar da norma fundamental inserta no 
art. 231 e seu Parágrafo 1Q, abaixo colacionados, pois neles se 
encontra o CONCEITO de TERRAS INDIBENAS, nas quais, exclusivamente, 
s~o aplicados os procedimentos administrativos tratados no art. 67, 
DT: 

"Art. 231 - Sl!lo reconhecidos aos 1n 
dios sua organiza~~º social~ costu 
mes~ línguas~ crenças e tradi~bes, e 
os direitos originários sobre as 
terras que trad:i.c.ionalmente ocupdm, 
comperindo à Unil!lo demarcA-las~ pro 
teger e razer respeitar todos os 
seus bens. 

ParAgrafo ~!2 S~o terras trad.icio 
J:Li!!}m1;ntE?~~ºcupadas pelos .1._ndLQ.!? as 
por eles habitadas em car~ter p~rma 
nente, as utilizadas vara suas ati- 

/ 
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vidade~ produtivas, as imprescin 
dlveis A oreservar:-:!!lo dos recursos 
amb.ient:ais necess~rios a seu bem 
estar e as necess~rias a ~ua 
reproduç~o Tísica e cultural, se 
gundo seu~ usos. costumes e tradi 
çl:les. 

li . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e a: :zou-&11ã. > 

:1. 7. ~:>t:C:n<1 o .;,.~·~- :t m ., s;.,l 1:~ n :( ·t:i. do que o PRO- 
CESSO DE DEMARCAÇ~O ADMINISTRATIVA rcFtring0-s8 aos imóveis nos 
qu.n:r..~ !",.-:-.-~, EFETIVA, ATUE\L E PERMANENTE OCUF'AÇAO dc_.1s ABORIGINES. Ai'i 
nal. r~s~~lta~ os pansactores do dir~itc quo o CONCEITO DE TERRAS IN 
DIGENAS co art. 231J parágrafo lQ., da CONSTITUIÇAD FEDERAL:, tE!m sua 
b.,-..~;;<:.• ·fl•né'°"".d,:\ E?m quatro condii;:fSes, todas necess.3rias e nenhuma singu_-_ 
Jarmen~e suficiente: 

1a) - serem por eles habitadas em car~ter permanente; 
2a) - serem por eles utilizadas para suas atividades produtivas; 
3a) - serem imprescindlveis à preservaç~o dos recursos ambientais 

necessários a seLt bem estar; 
4a) - serem necessárias a sua reprodu(;:tio física e cul tiur e I ; 

18. Ora. insigne MINISTRO PRESIDENTE, a 
hipó tes,z~ -~·~r··b:,•r, te n~ÍC) cu í.cle di;: TERRAS HABITADAS por INDIOS. In-" 
VE:'rm,,,men ~.;.. envol V(·:: AREAS ·tcd:,,,lrn0r ~.(;- :! r. tec1,~,:·tda.s- ,~,o pn:;ce::,•s..so p r oclu-: 
tjvo d~ PAIS, detidas pelos IMPETRANTES com base em t!tulos de domí 
nio em pleno vigor (does. 18 a 26), devidamente registradas no CRI 
da comarca de Ponta Por~ (MS), INVADIDAS EM 28 DE OUTUBRO DE 1991, 
PELOS S!LVICOLAS. 

1<:'. TERRAS, diga-se "en passant", adqui 
ridas junto ao ESTADO DE MATO GROSSO, na década de 1920 
(does. 15 a 17), ocupadas mansa e pac~f~camente, e que n~o divi 
sam é n~o confrontam .... com RESERVA INDIGENA ou TERRAS OCUPADAS por 
ABORIGINES. . 

20. 
ju~isprua~nciAl 
nal renor~ado: 

Dportun-ê\:, poi~;.:, mostr<:1-·s~~ a posiçâ'o 
no pe::11--t:i.n<-:mte à inter-prE•téq;;tt'c> do t<~xtc, c:cmst:i.tucio- 

'- f\ .! 
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"PROCESSUAL CIVIL: USUCAPIPIO. ANTIGO 
ALDEAHENTO DE INDIDS. CDNSTITUIÇPID 
FEDERAL DE J. 988. 
1 - à luz da vigente carta $aqna. sô 
integram o p~trimônio da Uni~o as 
terra~ tradicionalmente ocupada~ pe 
los índios ou que, para ele~, este 
jam dPmarcadas (CF., art. 20, XI; 
art. 231, par'1.qrafo lo e par~·,:J.rat'o 
4o, e art. 67 do ADCT)· 
Il - os extintos aldeamentos .i.ndlge 
n e e , nos quais estt(o .i.mplantados 
b e ir r oe e até c i deaee , pelo que na 
posse dos particulares. Já n:lo podem 
ser considerados bens dom.i n i ce i e dB 
Un i ê o : 
III - nesses casos!t eventual aç~o da 
Uni:'!o seria nllto só paradoxal tt como 
ocasionaria verdadeira convuls~o so 
c~al~ em desrespeito aos princípios 
constitucionais que buscam a prote 
~:A'o do .indivlduo ou Aqueles que nor 
teiam õ atuar;tfo pública -federal 
(CF.~ arts. 193 e seguintes; 21~ XX; 
e 23~ IX). 
IV - ••••••. ~ •••••••••.••••••••••.••••• 
V - no tocante aos extintos aldea 
mentos indlgenas!t o Estado n~o mais 
poder.ti demarcar ess;5s terras" ~ 
que só demarcará a~ terra~ tradicio 
nalmente ocupadas pelos índios (art. 
67 ela ADCT J. 
VI - ••.•••••••••.••.••••••••••••••••• 
VII - Recurso improvido. " 
(Tl"IF - 3& REGXPIO 

~:·:1.. lmpcn·tantc·:~~ também!' a ab.;-d.izada e 
o bí !·"'t.:i V<'º c'=<ná li 1d'·• rio Excelentissimo Senhor Juiz Relator~ GOMES DA 
SILVA, no J u] q ,:\flHe.•n to n;:,·fr.·· r- :i. de,: 

•t ..• J En~ocando o tema dos extíntos 
aldeamentos indigenas~ agora sob a 
luz da atual lei maior, apesar do 
problema nlfo ter sido enrrentada de 
frente, com previs~o expressa ares 
peito" pode-se concluir, por via 
tr,ansversa, que as .flreas abandonadas 
pelos si1v1colas, nas quais J~ est~a 
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.i.mplantãdos bairros~ õté c.i.dades1 

pelo que na posse dos particulares, 
JA n~o s~o mais considerados bens 
dominicais da Uni~o Federal!' pelo 
absurdo que seria pretend~-Jas d@ 
volt.a. 
E tal con c I ueão é r e roé ve I , 
se faz a leitura de norma do 
conss t.i tucional·: 
•• Art. 20 - St}o bens da Uni ~o: 

quando 
texto 

. . - - . . . . . - . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 
XI - A~ terras tradicionalmente ocu 
padas pelos Lnci.i oe ••• ". 
Partanto!' só integram o patr.imônio 
da Un i êc Federal ,aquelas terrac. em 
!1..!:JE= 01:: .:'ildios estejam realment? .i.ns 
t,"1lados ou que. para eles, ec::;tejam 
gemarcãdas e preservadas (CF., art. 
231~ par~gra~os lg e 4g; e art. 67 
do ADCT}. 
Tanto .i esso é verdade, que no "e t.a 
das disposiç~es constitucionais 
transitôr.ias" est.â ordenado: 
••A.~t. 67 - A Unitfo concluirá a de 
marcaç~o das terras indígenas no 
prazo de cinco anos a partir da pro 
em l ga[.:t!D da constitui ç:!fo ". 
E~ por óbvio~ demarcará "as terras 
trõdicionalmente ocupadas pelos ín 
d.i ae "; 
A vista dessa nova ordem constitu 
cional~ é permitida a afirmativa de 
que se reconheceu que as áreas dos 
extintos aldeamentos s~o dos parti 
culares que detinham suas porções. 
Em Tace do exposto~ nego provimento 
à apela~~º da Uni~o Federal~ para 
men t.er: .a sentença recorrida." 
C&UBL.%NHOU-QE) 

;.~:?.. Indispen~:AVf?J. Aind,0(, o e~.c(.,J.jc, do 
~;;é•.1..1.do,::.c HELY LOPES MEIRELLES:, con~iqn;;,clo "in" DIREITO ADMINISTRATIVO 
BRASILEIRO, 15e ed.~ 1990, Editora Revista dos Tribunais, pág. 453- 
454r. 

"As terras ocupadas pelos :J.ndios~ a 
que se refere a constitui~~º da Re 
pública (art. 20~ XI, e 231), s~o as 
por~bes do território nacional ne- 

r: 
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cessárias ao sustento das populaçôes 
ind1genas que as habitam (CF. Art. 
231.:, pt3rágraf'o J.g}. Realmente~ este 
dispositivo assegura aos silvlcolas 
a posse permanente das terras por 
eles habi tad.is e o usufruto exclusi 
vo das riquezas naturais e de todas 
as utilidades nelas existentes (Art. 
231., partf<grai'o 2o). Por out:ro lado, 
d5 terras que a Conc:;"tituic.-~o5 det=•'e 
1 96 7, i n corporDLt .ao património r:Ja 
Uni:!lo s~o as oct..tpada.::; por s.i 1 vJ co- 
1 ~s. isto é. 1ndios que, pacificados 
ou ntro. hab}tam as 5&lvas, n:to com 
preendendo~ portanto!' as glebas pró 
ximns a aglomerados urbanos e habi 
tados:, a qualquer t1tulo!' por ind1- 
genas integrados. A propôs.i..to:, ve 
jü-se o Estatuto do Indio (Lei 
6. 001:, DE 19.12.1973). 
Constituindo bens póbl:icos da Uni~o 
com des: t:ina~t:!o espec.f. -f .i cze ; as terras 
ocupadas p>::>Jas .J.nd.ios s't!o inaliená 
veis e indispon.J.veis, e os direitos 
sobre elas, imprescr.it:lveis (art. 
Z31_., par,Jgra'Fo 4g,), senda demarcá 
veis admin.i.stra'tivament:e •• nos termos 
do Decreta BB.11Bs de 23.2~1983. 
Tod2viE, as tribos ~ndigenas, como é 
sabidot s~r::r ntJ,nade-s r f.i x.ando-se ape 
nas enat.tan to os recursos 1 o cais bas 
t:em a sua sobrev±vênc.:ia e r udando 
logo que os seus métodos e x tv e tii voe 
se mostrem insuT.icienres. Esses mo 
vimentos rribais podem r~sultar, na-. 
t:uralmentt:.,. na desocuoeu;::!J'·o d@ -fato 
de grandes áreas, cujo aoroveiramen 
t:o pode :in tf?r@ssar ~ col et.ív.idadl?. 1' 

CPESTACOU-SE) 

23u Im1:we;isc:indivel~ igualmente, e. fJs11l2 
e n~spei.1~.,.,d,:i. op:in :ii:'ío de SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO, "Ln " a.,~tl.qo 
publicado nA REVISTA DE DIREITO CIVIL ne 42/77-83~ 

"0 atual estAqio de nas,:;;,a lt?aislaç~o 
rem orocorcianado que a Fund~cJto Na 
cional do Tnd:io .in"terprt:te, erront:'a 
mente, o texto l&qalr de tal sorte 
que, no seu entender1 :i.nd.fqenas se- 
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riam todas as t:erras nas qLleis. P.m 
perambula~~º• ou por outra Tarma, 
tenham estado de algum tempo, ou es 
te iam presentemente, em poder de al 
gum grupo indígena. •• 
................ ·····--·············· 
"Ao entendimento mant:.ido pela aludi 
da rundaç~o~ em todo o território 
nacional~ basra uma simples portaria 
de seu presidente~ para que a pro 
priedade privada~ seJa perdida~ sem 
direito a qtralquer :i.ndeniz,3ç!Jo. O 
confic;co que aJ c:e ver.i-fjca n~o tem 
nenhuma e>:p} _i caçt!.ro. a n~o ser a von 
tade do eventual pre~idente ou de 
seui:. assessore,c:;. " 

"Forte na v.i.ol tf!ncía~ principalmente 
do Parágrafo 2o do dispositivo cons 
~itucianal~ a Fundac~o Nacional do 
Indio. sob o Talc:o argumento de pro 
teger terras indígenas, passou a 
confiscar terrac: par~iculares produ 
tivasr criando s.i.t:uaç:Io esdrúxula, 
segundo a qual os conf.iscados, se 
ouer tinham d.i re.i. t:o de recorrer ao 
Poder âud.i c.i ár.i c»; VioJou-se a um sô 
golpe as regras constit:ucionais que 
oarantem o direito de oropr~ed~de e 
a que assegura ao cidad::to o di'reito 
ao processo legal (CF. art. 1531 pa 
ráqrafos 4o e 22) 
(PAG. 77 - G%%0U-GE) 

24. As consider~i8es do mestre, no en 
tanto. n~o se encerram com o texto. Nesse passo. ~ pãg. 80 rep~oduz 
trecho d~ PARECER da lavra do Douto Ministro CARLOS MEDEIROS SILVA, 
editado "ii n " RDA 122/384, 1a Colttna, versando sobre a discriminaç:!Jo 
de terras eventualmente habit:adas por silv1colas: 

"0 entendimento do t;ex to de 1946 
(CF, art. 216), era portanto$ de que 
a local.izaç~o permanen~e ou a cons 
t~ncia da posse eram os pressupostos 
da proteçt:lo cans.ti t:ucional d:ispensa 
de aos ss i Lv i co l es: no que concerne às 
terras por eles habiradãs. 
Esse requisito era rundamental para 
a discriminaç/!lo das t:erras dos .1n- 

{\ 
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dios. Todo o território do Brasil 
foi primeiramente habitado por ín 
dios_, e a consti. tui.r;:fo nlfo poderia 
restituir-lhes todo o território, 
mas a esse absurdo levaria uma in 
terpreta~~º desatenta ao espirita e 
al can ce: da norma constitucional." 

"D nomadismo ou a mobilidade dos 
e i I v.i co l ess n:Jto autorizam, todavia, a 
Uni~o Federal a enrender ad libitum 
por ato unilateral de puro arb1trio 
a &rea que o art. 4Q, IV, da EC 
1/69 .• lhes con-fere. /:1_ admitir-se a. 
inexistencia de uma relaç~o propor 
cional entre as tribos e o , territó 
rio a elas indispens~vel, a fim de 
manter-se .integro e intocável o t:ipo 
de vida que lhes é próprio, n~o res 
tari~m mais terras devolutas para 
grande número de estados nem sobra 
ria espaço para as propriedades pri 
vadas. " 
CM%0UE~ ~EA~E - PAD. BO) 

"Sr. President:e, estou de acordo com 
o eminente relator$ mas desejo ex 
plicitar a minha apreens~o em face 
do er t: • .1.98, parágrafos lo e 2g da 
CF. Creio que esses artigos ainda 
nos dar~o muito trabalho, porque a 
serem interpretados na sua literali 
dade, teriam estabelecido o conTisco 
da propriedade privada neste pals, 
nas zonas rurais~ bastando que a au 
toridade administrativa dissesse que 
as terras foram algum dia, ocupadas 
por e i l v.i co l ee : 
Ora, nós somos um pais de imigraç:to 
um país continentaJ, em que o homem 
civ.i.l:i.'zado abre caminho para a cria 
ç~o de seu império. Isto se f~z sem 
pre, através da história.- à custa do 
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aborlgine:, n~o só no Brasil, como na 
América do Norte~ na Austrália.. ne 
Africa~ na Sibéria:, em qualquer par 
te do mundo. 
D que está dito no art. 198 é mais 
ou menos o qc.te está di to no er t ; J.g 
do Decreto Bolchevique: "Fica aboli 
da a propriedade privada. Revogam-se 
as disposi ~bes em con tr/Jrio". Isto 
entra em choque .• ev i den t emen t e, com 
o art. 153~ parágrafo 22, da CF~ que 
assegura a propriedade privada. O 
Código Civil assegura a posse. De 
modo qLte toda essa legisla~:fci tem de 
ser interpretada com mu.i.t o cts i d ecio ; 
Diz-se no parágrafo 1g do art. 198: 
"Ficam declaradas as nu l i aaaee ; a 
extin~:to dos efei.tos jurldicos de 
qualquer natureza que tenha por 
objeto o domlnio:, a posse ou a ocu 
pa~~º de terras habitadas pelos sil 
v L co l ess "; 
Em m~u entenders isso só eode ser 
dplicado nos casos em que as terras 
sejam efet.ivamente habitadas pelos 
silvlcolas, pois de outro modor nós· 
poderíamos até confiscar todas as 
terras de Copacabana ou Jacarepaqu~, 
porque já foram ocupadas pelos ta 
moios,, Diz ainda o Célput do er-t ; 
198: "As terras habi.t:adas pelos sil 
vlcolas s~o inaiien~veis nos termos 
que a lei Tederal determinar~ a eles 
cabendo a sua posse permanente e Ti 
cando reconhecido o seu direi to ao 
usufruto exclusivo das riquezas na 
turais e de todas as utilidades ne 
las. existentes". 
Pres~uobe efer~va a ocupa~~º das 
tt. rras pelos s.í 1 v.! col e e : ( ••• ) r, 
C ••• J:Nl.STRO CORD.:XRQ GUERRA 

GO/~• - DESTACOU-Q~) 

"Ver i f .i. e ando que nas terras em causa 
ntlo se achavam 1 ocal .i z edoss ; porme-« 
nentemente:< silv1colas (art. 2~6 da 
Constituiç~a de 1946):r ~ épocD em 
que o Estado de l1ato Grosso as ven 
deu ao autor (1969)~ pois que foram 
levados para elas depois da criaç~o 
do A:lrque Nacional do Xingu (1961)~ 
vAJidbs s~o os rítulos de propr1eda- 

(\ ./ 
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de do suplicante., e a Un i ãa ntlo po 
deri·a ter-se epr-opr i ado do imóvel 
$Cm prév~a desapropriaç~o. Fazendo 
º·· como- o 'fez .• por livre con tza .• pra 
ti i cou e.sbulho e deve ser compelida a 
reeesserc.ir: as respectivas perdas e 
ds aoss , Açt!to c.i ve I originária julgada 
pr::,cedente." 
(MXNJ~T~O UOARCB MUNHC~ - ~A~. ai) 

t1 1 :i c;'A·c:, cio e~);. i.r;.1q1·c.f:i.n/1rici PONTES DE 
MIRANDA r,:-::,:, pc:,c:lc~r:1..;, cl<"-'.:i.x,,~1:· de- :i.r1·Lt:-~ç,u ,H- e::- r o J c:lt· -U!{c:, J.:J ust-n_-.:·:,;.. P<'·'n~ •.• - 
c:I C:) I'' (0 li; :; 

"O texto respe.i.ta .a "posse do silví 
ccü e , posse a que ainda. se e.x:i.. 
ge o pressuposto da local.i.zaç~a 
perm.-:ineni:e. O juiz que conhecer 
de õlguma quest~o de terra deve 
aplicar o ar t.; 216, desde. que 
os pressupostos estejam provados 
pelas sllvícolas~ ou constem dos 
eu t oe , a.i ncie que algumas das par 
tes au terceiro exiba t1 tiu I o de 
dom±nio. Desde que há posse e a 
Joc?líza~~o permanente~ a terra é do 
nativo ( •• ~ ) • " 
( i"::::>I'..- Bb/ 1.:;;?2) 

~~:?w Iridubít~v~~l, pc:>rt-,,mto:, que- ~;c)ment~ 
as TERRAS de EFETIVA OCUPAÇAO dos. INDIGE.NAS pc,clt:HII ser submetid.,,~;. .ao 
PROCESSO DE DEMARCAÇAO ADMlNlSTRATIVA. Fora. di!"::.~;c>, ou si;.>jê\:o clf:.::sc:.ar 
ta.d.:-1.s as h:i.póü~ses da RESERVA INDIGENA,,_ das áreas de DOMINIO DE IN 
DIOS e daquelas. onde os SILVICDLAS estejam comprovaea e permanente 
mente INSTALADOS, o atC) é:, "pera:i.ssa ven.ía"~ ILEGITll'lD. 

28. "Ln c:asu11:!f nt!ro s~ tem not.fc:ia da 
eN.i..st~nc:i.a de .!nd.i.os na área or.i.gina:Jment:e adquirida. Aliás), o pró 
prio MEMORIAL DESCRITIVO realizado no campo em data de 10 de JULHO 
de 1930, bastante círcunstanciado, regístra a pr~sen~a de um ar 
ranchamento na parte SUL da gleba ent~o demarcadu, mas n~o iaz alu 
s~o à presen~a de aborigine (doe. 46): 

f\ .J 
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"As benfeitor.i.as existentes dentro 
da area medida~ consistem: numa casa 
de tabôa, onde reside o Sr. Nestor 
de Souza~ galp~o, mangueiras, etc. 
Existe um arranchamento na parte Sul 
do lot~, habitado por Galv~o de Tal. 
Sobre o Rio Amambahy e o Jaguaracem~ 
he duas pontes tioe coss , de madeira 
bruta, Já bastante extragadas que 
servem as estradas acima referidas. 
Estas pontez Toram feitas pelo re 
querente. " 

::'.$1,. D:i ,,1r·1 t<:: e[ l':1 t,.1 j_ !:, c.on Ct?J. te)~;.. c::nr1 cl u:i.-·mc:~ 
pc-ú.,\ n o c.c- ·:.:,,:i.d.:a.le:: c:lu se e::~xa111:i.1HH" o ATO DE HOMOLOGAÇ~D c:lc,t, SENHORES 
PRESIDENTE DA REPOBLICA e MINISTRO DA JUSTIÇA so~ a VERDADEIRA PRE 
MISSA d o E>nvc> 1 vf:-:•r TERRAS OCUPADAS POR PARTICULARES, dada a INEXIS 
TeNCIA de OCUPAÇAO EFETIVA de ABORIGINESf em CARATER PERMANENTE. 

30. Nesse perfmctro, convém salientar, / 
n~o basta um simples LAUDO ANTROPOLOGICO em quej genericamente, se 
alude ü eventual expuls~o dos indigenas de suas terras primitivas. 
Torna-se ~ndispensável demonstrar que, à época em que o ESTADO DE 
MATO GROSSO promc)vg,u a SUii\ vc~nd,,1 ~ e,!:; i. ncl io!:~. €1!;;. c:oc:up""\.'<:1m. 

31. Para simplificai·, resulta imprescin 
divel que os ABDRIGINES tenham sido expulsos da área pelos ADQUIREN 
TES. E esse tipo de prova exige PROCESSO JUDICIAL, assegurando às 
partes o contraditório e a ampla defesa. 

/ 

,. 

32~ Fugindo d o campc:i .iudicial, a HDMOLO- / 
GAÇ~O DE DEMARCAÇ~O ADMINISTRATIVA DE' GLEBA NAO OCUPADA POR INDIGE 
NAS afronta o disposto no art. 5~, inciso LIV~ da CONSTITUIÇ~O FEDE 
RAL, porquanto vem permitindo que os SILVICOLAS, sob orienta~ão da 
FUNAI, promovam a destrui~~o de benfeitorias, instala~~es e melhora 
mentos e sacrificio de animais. 

33. A propósito dessa norma fundamental, 
v.:.-\le c:olacicm •. ,I"' .:\ manifesta~~º do insiqn<:·: CELSO RIBEIRO BASTOS, 
"in" COHENTARIOS A CONSTITUIÇRD DO BRASIL, 2o volume, J.989tt Saraivatt 
p ; 263-264: 

/\ I 
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" ( ••• ) Embora o bem c:api tal do homem 
continue a ser a liberdade~ ninguém 
pode ignorar a importancia represen 
tada pelo patrimônio na vida pessoal 
e familiar de cada um. Portanto~ em 
bora por vezes se fa~d presente que 
o Esta.do destitua alguém do dom1nio 
de determinado bem~ é necess~rio que 
esta medida de extrema gravidad~ se 
processe com as garantias próprias 
do "ciev.i do processo legal". 
N:!fo importa o t:.t tulo a que ec;.teia 
c1correndo er:::te perdimento. Ele pode 
sem dúvida dar-se pela pr~tica de 
.il.ic.i.tos· admin.ic:.trativoc::; ou sem 
q1..1.alquer fundamen tai;:Eto na i 1.i c;i t:ude, 
como é o cac:.o da desapropr.i.aç~o. O 
d.ispos.i.f:ivo em questtlo iguala por 
tanto esta~ hipóteses, dando a elas 
iguais direitos. 
(IBUDL..l:NHOU-UE) 

34. Mais clara a doutrina, se apreciada 
~~m c.ori j urr t o coi11 o 0:ntw··,d:L111c·:-:nto d o eminente J.CRETELLA .JtJNIOR, sobre 
.:"\ e>:pn::,,ssb"·o "DEVIDO PROCESSO LEGAL" inser-t.?. no texto con$t.:i,t1.1cio 
nal~ ecii~~cio na obF~ COMENTARIOS A CONSTITUIÇ~O 1988, Tomo I, Foren 
se Universitária, 1ª edi~~o, 1989, p. 530: 

"( ••• ) é aquele em que todiil.s as "for 
malidades s~o observadas~ em que a 
autoridade competente ouve o réu e 
lhe permite a ampla defesa~ incluin 
do-se o contraditório e a produ~~o 
de todo tipo de prova - desde que 
obtidas por meio lícito-$ prova que 
entendq seu advogado deve produ 
zir~ em juízo. Sem processo e sem 
sentença~ ou prolatada esta por ma 
gistrado incompetente~ ninguém ser~ 
privado da liberdade ou de seus 
bens. 

35 ... No mesmo norte revela-se a li~go da 
PELLEGRJNI GRINDWER, uin" PROCESSO CONSTITUCIONAL EM 
8, item 2, citada por CELSO RIBEIRO BASTOS, em obra antes 
264, segue e m~so~ norte: 

douta ADA 
MARCHA, p. 
citada, p. 

i\ / 
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"Desse moao , as garantias consti t:u 
cionais do devido· processo legal 
convertem-se, de garantias exclusi 
vas das partes, em garantias da ju 
risdiç~o e transformam o procedimen 
to em um processo jurisdicional de 
estrutura cooperatória~ em que a ga 
rantia de imparcialidade dã jurisdi 
ç~o brota da colaboraç~o entre par 
tes e juiz. A participa~~º dos su 
Jeitas no processo n~o possjbil.i.ta 
apenas· a cadã qual aumentar as pos 
sibilidades de obter uma decis~o fa 
vor~vel~ mas significa coopera~~º no 
t:xerc.Jc.i.o da .iur i ed i ção : Para cima e 
para além das intençt:Jes ega1st::i 
cas das par tiess, a estrutura dia 
lética do processo existe para 
reverter em beneficio da boa qua 
lidade da prestaç~o jurisdicional e 
da perfeita aderéncia da sentença ~ 
situaç~o de direito mater~al subja 
cente.•• 

36. Certo:- po ã s , <.":\ndcm o GRUPO DE TRABA 
LHO INTERMINISTERIAL - GTI instid.aclo scíb a écJide do DECRETO nQ. 
94. 945/87 aC> Nl?'iO RECONHECER .-,\ .á r~a cí o s REQUERENTES como de ocupa;:~o 
permanente indígena, "com base no .i.ncic::.o I do art-. .l.7/Lei no 
6001/7:S" (doe. 32). 

DOS PRE:"SSU_P.O_STDS PARS A IMPETRê~~D 

37. 
ra a a~âc de seguran~a: 

S:ío pressupostos constitucionais pa- 

a) - direito liquido e certo; e, 

b) ato ilegal ou abusivo de autoridade. 

-----·-- --- - 

, 
1 ,, 
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A HOMOLOGAÇPIO DA DEHARCAÇAO ADMlNIS- 
TRAT l VA cl (-:~ t<ên'"l'"c;\!:; p,,11r ·t::i cu]~"" .n:·~í''· !' ·funclc\clc\ n.:\ (êWl''ÚJ'lE~.:\ con c:ep ~:át'o cl€,' que 
r,;eri,,,m TRADICIONAL E PERMANENTEMENTE OCUPADAS PELOS INDIOS KAYOWAS !' 
reflete!' sem d~vici~, uma ILEGALIDADE a DIREITO LIQUIDO E CERTO doF 
IMPETRANTES, a o x :i.cp .. r pn:m i."' n::.>1:lc:\rac.â'o- 

39. Lomp~ova-se o domínio cins REQUEREN- 
TES pelas certidõos Rn~nsarl~s (does. 18 a 26). 

t.JO. 
pio cl.;·1 "EFICACIA ILIHITADA DO 
previsto expFessamente no art. 

Além disso:, contrap~e-se 
REGISTRO~ ENGUANTO N~O 
252 da Lei 6.015/73: 

i;lC:, i:wincj 
CANCELADO ":- 

"O reg.i.st:ro~ enquanto n:Jo cen ce l edo , 
produz todos os seus efei tioss le 
gais ainda que~ por outra manei 
r a, se provem que o tl iiu l o es 
tá desfeito, anulado, extinto ou 
resc.ind.i.do. " 

41. Fere. ademais, o preceito contido no 
art. 859 do ESTATUTO CIVIL BRASILEIRO: 

"Presume-se pertencer o direito real 
à pessoa em cujo nome se Lntscr-evtsu, 
ou transcreveu. " 

42. Logo~ as AUTORIDADES IMPETRADAS, ao 
homologar a DEMARCAÇ~O ADMINISTRATIVA com base no art. 19, parágrafo 
l.Q., da Lei 6.001/73, pn-iticaram ATO ILEGAL, violando DIREITO LIGUIDO 
e CERTO cios IMPETRANTES ., visto d~~sconhecerem os t:f. tul.o~. de:• domf.n io 

. / 
l ' 

exis-b~ntesu 
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DA L.IMINAR 

t.1::1. 
NAR. 
DO. 

Pedp-~e s~ja d~f~rida 
p~ra c~ss~r d~ pronto~~ ~0nscq~&11~1~~ le~ivas do 

MEDIDA LH1I 
ATD IMPUGNA- 

44. A presença dos pressupo$tos ~ in~ 
q..ti.vo(:;-ê1. DE-~ um J.AdDi, porq1.1t:·: "' APAR~NC!A DO DIREITO f.H,,tt, ab!:;c,:l.utaou::m 
te caracteriz~da na fnobserv~ncia cio PRINCIPIO DO DIREITO DE PRO 
PRIEDADE, c:or,·f'c:wtn(;;' t=~xau!::-·U.v,,1mc::H-i-l:C:-! c:leil,c:msti-ac:lo em tópic:c) p r-óp r Lo , 

45. Inquestionavelmente~ o REGISTRO da 
HOMOLOGAÇ~O DA DEMARCAÇ~O ADMINISTRATIVA priv.:-,rá.:a d o fcwmc'\ cl(~·Hni ti 
va!' os REQUERENTES de seus bens imóveis~ num cristalino desrespetto 
,:\e:; art. 52., inciso LIV, e art. 231, parágrafo 1o li da CONSTITUIÇl!lO 
FEDERAL. , 

t~é.. l'-lt:-:·nhuma cll'1vtclA~ dc!:~tar-t.1-:-:, t-.c,-~!:;!:,<·:~ can, 
nci" ,Já o PERIGO NA DEMORA d1;..H::on .. e d a q1~i'tvissirn..--\ sitttac;:,';tn EH11 quE~ sc::1 
encontram 05 proprietários~ atualment~. 

47. Com efeito~ correm o risco de serem 
privados de seus BENS !MOVEIS~ a qualquer momento; est~o s~ndo con 
vocados a retirarem da área os seus animais; e est~o presenciando a 
paulatina destrui~~o do seu patrimônio (does. 47 a 55}. 

48.. Acrecente-se a 
te de que. .a HOMDLOB.AÇAO vc;.,n hê:t. a ser REGISTRADA 
TRO DE !MOVEIS COMPETENTE, t:1 t.f:,:.c:w do art. l.O, 
mo já tentado p~la FUNAI (doe. 56 e ~J7). 

isso, o risco iminen 
no CARTORIO DE RESIS 
do DECRETO 22/91, co- 

/ 
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D REQUERIMENTO 

49h 
VOSSA EXCELENCIA de: 

Ante o exposto, requerem se digne 

a) - conceder~ LIMINARMENTE, a SEGURANÇA, SUSPENDENDO os efeitos 
do DECRETO de 21 de MAIO de 1992, publicado no DOU de 22 de 
MAIO de 1992; 

b) - NOTIFICAR as autoridades IMPETRADAS, de inicio identifica 
das, para prestarem as informa~ôes cabiveis, no prazo legal; 

e) - determinar a citaç~o dos litisconsortes passivos necessá 
rios, UNIAO FEDERAL e FUNDAÇ~O NACIONAL DO INDIO-FUNAI, am 
bas com sede nesta Capital Federal, tendo em vista a regra 
do art. 19 da Lei i.533/51; 

d) - intimar o MINISTERIO POBLICO para que intervenha em todos os 
atos processua~s; 

e) julgar PROCEDENTE o pedido formulado~ 
SEGURANÇA, e, por conseqtléncia, SEM 
constante do DECRETO de 21 de MAIO de, 
em 22 de MAIO de 1992. 

tornando DEFINITIVA a 
EFEITO a HOMDLOGAÇAO 
1992, publicado no DOU 

Atribui à causa o valor de Cr$ 
10.000,00 (dez mil cruzeiros). 

Termos em que 
Pedem deferimento. 

Brasilia(DF), 16 de SETEMBRO de 1992 

~ - . / ' 
~ -==..r<--<e>~ 

------ e p~ J: . . .• e au ne1x~1,d 
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