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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Os Impetrantes 

revelam com a inicial que na década de 1920 o cidadão Nestor de 

Souza ingressou com requerimento postulando, junto ao Estado de 

Mato Grosso, a aquisição do lote rural denominado Santa Rita, 

contendo 7. 584 hectares. Promovida a aquisição, o Requerente 

manteve a posse e dorninio do imóvel por bom tempo, 

transferindo-os parceladamente a terceiros, conforme certidões 

que consubstanciam os documentos de n2s ld a 26, acostados à 

inicial. Consoante o histórico dos fatos feito pelos 

Impetrantes, jamais se teve conhecimento de qualquer li tigio 

envolvendo a área. Contudo, mediante o Decreto n2 94.945/87, a 

União Federal constituira Grupo de Trabalho Interministerial 

para a definição de limites e declaração de ocupação indigena 

da terra indigena guassuti. Os estudos teriam sido concl'usivos 

sobre a ausência de ocupação permanente por parte dos 

indigenas, chegando-se, assim, nos termos da Resolução n2 

010/GTI94. 945/87, à improcedência da pretensão governamental. 

Não obstante, a FUNAI reabrira o processo administrativo e 

constituira, pela Portaria n2 398, de 26 de abril de 1991, 

comissão Especial de Análise com a finalidade de rever 

estudos efetivados. O resultado do exame antropológico fofa 
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idêntico à do primeiro levantamento, ficando esclarecida a 

inexistência da presença em caráter atual e permanente de 

silvicolas na área. Em que pese tal quadro, técnicos da FUNAI 

teriam invadido as propriedades particulares, promovendo a 

demarcação administrativa de 958.7993 hectares, transferindo 

para as terras cerca de cem indios. De acordo com a inicial, os 

Autores, evitando desforço fisico, ingressaram em Juízo 

' . propondo ação de manutenção de posse que se encontra em curso 

na Primeira Vara da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. 

Todavia, viera à balha, por ocasião da EC0/92, Ato ço Sr. 

Presidente da República homologando a demarcação 

administrativa, deixando-se de aguardar o julgamento da citada 

demanda. A partir de tal fato, advieram prejuizos para os 

proprietários e possuidores dos bens, com destruição de cercas 

e outras benfeitorias, aração de pastagens e abate de animais, 

já que os indigenas, sob a orientação da FUNAI, passaram a 

considerar como suas as terras, as benfeitorias nelas 

existentes e os animais que ali pastavam. 

Este mandado de segurança está dirigido contra o 

referido Decreto homologatório. Insistem os Impetrantes em que 

o Ato de homologação mostra-se contrário ao ordenamento 

jurídico, de vez que não se pode dissociar da regra contida no 

artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias o 

que se contém na parte permanente - de forma mais especifica, 

no artigo 2 31 e § 12, no que cuidam do reconhecimento dos 

direitos originários dos ind1genas sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, sendo que a definição inserta naquele 

parágrafo é categórica no sentido de que são terras 

tradicionalmente ocupadas pelos indios as por eles habitadas 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividacaes 
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produtivas, as imprescindiveis à preservação dos recursos 

ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua 

reprodução tisica e cultural segundo seus usos, costumes e 

tradições. Alude-se à invasão das terras ocorrida em 28 de 

outubro de 1991, que, por isso mesmo, não eram, até então, 

ocupadas pelos indigenas. Discorre-se sobre o enfoque 

doutrinário e jurisprudencial da matéria, citando-se lições de 

juristas e também trechos de decisões sobre o temà, inclusive 

votos prolatados pelos Ministros Cordeiro Guerra e Soares 

Mufioz. Conclui-se pela existência de direito liquido e certo à 

preservação do §.tatu guo ante, pleiteando-se a conf irmaçâo da 

liminar referente ao afastamento dos efeitos do Decreto 

baixado, declarando-se, a final, a insubsistência deste (ifolhas 

2 a 20). Com a inicial, vieram os documentos de folhas 21 a 98. 

Às folhas 101 e 102 despachei, concedendo parcialmente a 

liminar. Assim o fiz não para afastar a eficácia do Decreto 

homologatório, mas, tão-somente, para obstaculizar a 

modificação das matriculas dos imóveis dos Impetrantes. 

O Ministro de Estado da Justiça encaminhou a esta 

Corte as peças de folhas 114 a 125, que encerram pronunciamento 

do então Consultor Juridico Cláudio Lemos Fonteles. Em primeiro 

lugar, é argliida a ilegitimidade de parte para figurar no pólo 

passivo deste mandado de segurança, de vez que o Ato de 

homologação atacado é da exclusiva competência do Presidente da 

República, a teor do disposto no§ 12 do artigo 19 da Lei ng 

6001/7 3. Segundo o sustentado, a assinatura concomitante do 

Ministro de Estado da Justiça é mero elemento indicador da área 

governamental que subsidiou a vontade do Mandatário Maior da 

Nação, não traduzindo, assim, co-autoria na definição 

administrativo. Anexou-se parecer encaminhado à Consulto 
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Geral da República no qual, em s1ntese, 

seguintes aspectos: 

salientam-se os 

.l - Não procede o cerceio de defesa. Sobre ele 

não se mostraram preciaos os Impetrantes. Mesmo que se despreze 

tal aspecto, não se pode cogitar, no procedimento 

técnico-cientifico de demarcação, a ser promovido pela 

Administração Pública, do direito, em si, à participação de 

estranhos a ela. 

2 - Os estudos procedidos pelo antropólogo Alceu 

Mariz evidenciaram a imemor iabilidade da área homologada como 

um tekoha, espaço próprio, do grupo kayowá. Na peça encaminhada 

à Consultoria Geral da República são transcritos trechos do 

trabalho realizado, no sentido de que "mesmo fora de sua terra, ~ 

conservam sua unidade politica e social de forma definida e 

autônomau, as familias dos ind1genas. 

3 - o grupo indígena em questão até recentemente 

vinha cometendo suicidios continuas. 

4 - Aos kayowás foram destinados 930 hectares 

enquanto os Impetrantes espalham-se por 7.584 hectares. 

5 - O adquirente das terras, Nestor de Souza, não 

demonstrou que nos dois anos após agosto de 1936, data da 

aquisição, tornou-as produtivas, sendo certo que o espólio 

loteou as áreas, vendendo-as a terceiros em quinhões, sem que 

se tivesse registro de benfeitorias ou plantações. 

6 - No caso, o registro cartorial procedeu à 

caracterização da área como de ocupação indigena imemorial. 

7 - A matéria não é suscetível de exame mediante 

mandado de segurança, porquanto demanda apuração de, fa 

controvertidos, conforme decidiu esta Corte nos mandados de 
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segurança n12 20. 722, relatado pelo Ministro Célia Bo r j a , cujo 

acórdão foi publicado na Revista Trimestral de Jurisprudência 

n~ 128/627 e ne 20.751, relatado pelo Ministro Moreira Alves, 

com acórdão veiculado na Revista Trimestral de Jurisprudência 

ne 129/578. De qualquer forma, os direitos originários dos 

1ndios sobre as terras prevaleceram sobre questões 

possessórias, como enfatizou o Ministro Victor Nunes Leal no 

mandado de segurança ne 16.443. 

O Presidente da República - Dr. Fernando Collor - 

encaminhou as peças de folhas 127 a 190, contendo o mesmo 
1: 
1 

parecer do Consultor do Ministério da Justiça. Enfatiza~-se as 

regras dos artigos 231 e 232 da Lei Suprema, argumentando-se 

com o fato de o artigo 67 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias conter previsão sobre o dever de 

demarcação das terras indigenas, pela União, no prazo de cinco 

anos a partir da promulgação da Carta. O Ato baixado ter ia 

decorrido não só da norma constitucional, como também do que se 

contém no Estatuto do índio - Lei n2 6.001/73, não se podendo 

cogitar de ato ilegitimo. De acordo com tal peça, os próprios 

Impetrantes asseveram a necessidade de provar que a área não é 

de ocupação tradicional dos índios. Alude-se a precedentes 

desta Corte sobre a impertinência da via eleita, argüindo-se a 

inexistência da liquidez e certeza do direito alegado pelos 

Impetrantes. Ressalta-se que as liminares em mandado de 

segurança somente podem ser concedidas após a audiência da 

União e da FUNAI, a teor do artigo 63 do Estatuto do fndi~. Com 

as informações vieram as peças de folhas 191 a 316. 
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1992, que implicou a demarcação administrativa da área indígena 

~' no Estado de Mato Grosso do Sul, visto que observado 

rigorosamente o Decreto ne 22, de 4 de fevereiro de 1991, que 

rege a espécie. Após considerações sobre, 06 trabalhos 

realizados, refuta-se o concurso da condição primeira do 

mandado de segurança direito liquido e certo. Com o 

pronunciamento vieram aos autos os documentos de f o Lhe s , 332 a 
•• •j 

464. 

A União Federal trouxe a peça de folhas 4 6 6 a 

472, assinalando o alcance limitado da liminar concedida e 

aspectos ligados ao conceito de posse indígena. De acordo com a 

manifestação subscrita pelo ilustre Subprocurador-Geral da 

República, Dr. Artur de Castilho Neto, oficiando pela União 

Federal, os registros imobiliários não afastam a conclusão a 

que se chegou com os estudos antropológicos. Aduz-se que 

incumbe aos Impetrantes questionar a demarcação das terras na 

via adequada, no que possibilita instrução probatória. 

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da República, opinou 

esta na pena abalizada da Dra. Odilia Ferreira da Luz Oliveira 

pela denegação da segurança, sem prejuizo do exame do litígio 

na via o r d i ná r Le à qual os Impetrantes já recorrem. A peça 

registra o reconhecimento das relevantes considerações da 

inicial, mas revela a inviabilidade de serem sopesadas no 

âmbito do mandado de segurança. 

Recebi os presentes autos para análise em 20 de 

seguinte (folha 477). 

É o relatório. 

novembro de 1992, 1 iberando-os para inclusão em pauta e 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO - Muito embora a 

concessão, em si, da liminar não sofra crivo revisional, 

podendo, isto sim, ser afastada a qualquer momento pelo próprio 

prolator ou vir a ser fulminada pela denegação da ordem, 

simples conseqüência, registro que deixei de observar a norma 

inserta no artigo 63 do Estatuto do índio - Lei n2 6.001/73 

por entendê-la incompativel com a Constituição Federal. O 

mandado de segurança, por si só, viabiliza o exame do pedido de 

liminar pelo órgão investido do oficio judicante, sem que se 

lhe possa impor a peia contida em tal artigo. Conflita com a 

urgência insita à garantia constitucional condicionar a 

apreciação da liminar à audição prévia desta ou daquela pessoa 

jurldica de direito público. Por vezes, con-o no caso dos autos, 

a providência reclamada urge e a projeção no tempo da 

respectiva análise acaba por esvaziá-la quanto ao sentido que 

apresente. 

De qualquer maneira repito não está a 

concessão submetida ao julgamento deste Plenário. Cuido da 

questão apenas em atenção à ilustre Consultora da República que 

subscreveu a peça técnica que serviu de respaldo ao 

pronunciamento da Presidência Dr!, Maria Jovita Wolney 
! 

Valente. A lembrança feita folha 139 respondo que 

desconheço a lei, mas que entre esta e a Constituição Fetlelal 

defino-me pelo repúdio à primeira no que vai de encontro\ à 
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garantia constitucional do mandado de segurança e, mais do que 

isto, ao salutar principio da unidade de tratamento. 

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA 

A ilegitimidade enfocada no pronunciamento do 

Ministro de Estado da Justiça parte de um rigor maior no 

tocante à definição, no caso, da autor idade coatora e não da 

parte passiva no mandado de segurança. Inegavelmente, 

tratando-se de ato consubstanciado em Decreto do Executivo, é 

ela - a autoridade - o Presidente da República que, aliás, ao 

prestar informações, valeu-se parcialmente da promoção do 

Ministério da Justiça, mais precisamente da peça elaborada pelo 

Consultor Jurídico à época, o Subprocurador-Geral da República 

Dr. Cláudio Fontelles. Não vejo a preliminar com a impoGtância 

que lhe foi emprestada, mesmo porque veio aos autos a 

manifestação de quem realmente tem o status de autoridade dita 

coatora, no que em posição de destaque no Ato também subscrito 

pelo Ministro de Estado. Poderia ter o tema a esta altura por 

prejudicado, porque tudo que veio à balha sob tal inspiração 

foi referendado pela Presidência da República. Todavia, a 

atuação do Supremo Tribunal Federal também é pedagógica e não 

posso olvidar que o ato praticado pelo Ministro de Estado da 

Justiça, subscrevendo, também, o Decreto atacado não é de molde 

a atrair a qualificação de autoridade coatora. 

DA IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA E DO MÉRITO DESTE 

Receio pela generalização automática, 

MANDADO DE SEGURANÇA 
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hipóteses. As peculiaridades, que afloram caso a caso 

obstaculizam a tendência humana à simplificação dos enfoques. 

Em matéria de mandado de segurança, impõe-se criterioso exame 

para saber-se do enquadramento, ou não, na vala comum e, por 

isso, de fácil elucidação, que é o do peremptório decreto como 

a envolver questão controvertida, a desafiar a famigerada fase 

ordinária, verdadeira via crucis para aqueles sequiosos de 

lograr a definição do Judiciário sobre o que entendem como o 

espezinhar um direito. Nem mesmo precedentes desta Corte, 

também sobre impetrações de segurança vi sanda a preservar o 

direito de propriedade em face a demarcação de terras 

indígenas, autorizam a conclusão aligeirada de ter-se s~tuação 

idêntica, a exigir o mesmo tratamento, como se o terna não 

pudesse comportar explicitação probatória de plano e, com isto, 

ensejar o julgamento de mérito no âmbito do mandamus. 

Cada processo é uno e, por isso, exige análise 

toda própria, afastando-se a automaticidade que, de resto, é 

incompativel com a própria arte de julgar. 

E o que se tem na espécie? 

São fatos incontroversos, porque alegados, não 

contestados e até mesmo alvo das múltiplas informações e 

documentos que vieram aos autos, que: 

a) os lmpetrantes, considerada uma cad~i 

titulas que data de 1936, têm o dominio de terras do i 

rural denominado Santa Rita; 
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b ) em 1987, foi constituído Grupo de Trabalho 

Interministerial objetivando definir limites e elucidar a 

ocupação indígena das citadas terras - folhas 65, 162 e 387 - 

documentos juntados pelos Impetrantes, pela Presidência da 

República e pela FUNAI; 
~. - 

e) feitos os levantamentos cabiveís, o Grupo 

concluiu, em 20 de julho de 1988, pelo não-reconhecimehto da 

área como de ocupação permanente indígena - folhas 66 e 158; 

d) Atuou, como antropóloga, Rosane Cossích 

Furtado, que, após acusar a existência de nove Tekoas ( idéia 

que os Guaranis fazem do lugar que ocupam) em Mato Grosso do 

Sul, nos locais que os indígenas têm como próprios (folha 171), 

esclareceu que os da área em comento deixaram-na de há muito, 

ou seja, entre 1938 e 1940, não retornando ao local, isto 

segundo informações prestadas por indios mais idosos, (folha 

173). o relatório veio aos autos com ú pronunciamento da 

Presidência da República - folhas 164 a 186, sendo também 

anexado pela FUNAI (folhas 335 e seguintes). 

e) à época, foram levantadas, para indenização, 
1 

as benfeitorias existentes na área (documentos anexados ao 

pronunciamento da FUNAI - folhas 389 a 416). 

f) em 1991, foi constituída nova Comissão 

Especial de Análise, conforme Portaria n2 398, de 26 de 

de 1991, publicada no Diário Oficial de 02 de maio do 

ano; 
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g) o trabalho desenvolvido pelo antropólogo Alceu 

Cotia Mariz desaguou nas mesmas conclusões da profissional que 

atuara anteriormente. Reafirmou-se que o grupo indígena Kayowá 

fora, nos idos de 1938, transferido para a Reserva de 

Takuapery, deixando as terras que até então ocuparam - folhas 

151 a 157 e 461 e 462 - documentos trazidos aos autos pela 

Presidência da República e pela FUNAI e publicado no Diário 

Oficial de 27 de setembro de 1991; • 

.. 
h) em 21 de maio último foi baixado, para os fins 

do artigo 231 da Constituição Federal, o Decreto de homologação 

da demarcação das terras que os Irnpetrantes têm como violador 

dos respectivos direitos - folha 79. 

i) seguiram-se as comunicações aos fazendeiros 

locais, contendo a noticia da homologação da área e três itens 

reveladores da extensão do ato praticado. No primeiro, diz-se 

da ~reocupação, por direito, dos indigenab", No segundo, dá-se 

"o prazo de cinco dias" para desocupação da área de semoventes 

e/ou eventuais moradores. No terceiro, ressalva-se que "a FUNAI 

ficará isenta das responsabilidades dos danos que porventura 

venham a acontecer pelo não-cumprimento desta determinação" 

(folhas 87 a 90); 

interina 

j) a Diretora Geral de Assuntos Fundiários 

da FUNAI encaminhou ao Oficial do Cartório de 

Registro de Imóveis as peças técnicas relativas à demarcação, 

aludindo ao fato de tratar-se de terras "de posse 

tradicional dos Grupos Indigenas Kayowá/Guarani" e pe 

modificação nas matriculas, respectivas - folha 96. 
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l) o zeloso Oficial opôs ao requerimento a& 

objeções que estão no documento de folhas 97 e 98, ressaltando 

a segurança juridica que os registros nas matriculas dos 

imóveis geram e a eficácia enquanto não cancelados. 

Portanto, a premissa de as terras serem do 

dominio dos Irnpetrantes e de que foram alvo ide práticas 

administrativas com o fito de dar cumprimento ao artigo 67 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias "A União 

concluirá a demarcação de terras ind1genas no prazo de cinco 

anos a partir da promulgação da Constituição Federal" - é de 

procedência induv idosa, como também o é, porque afirmado no 

relatório antropológico 
--.... 

desde \194~ as citadas . \, . : .•.•.•.•.. • .-,,,1 

que serviu de base à homologação, que 

9-rupo _ indlgena, tendo 

terras não são ocupadas por qualquer ---- . -- . ' -- 
sido adquiridas, em 14 de dezembro de 

1937, ) do Governo de Mato Grosso, pelo cidadão que figura em 

primeiro lugar no rol dos sucessivos proprietários. 

Senhor Presidente, Senhores Ministros, eis um 

caso em que a matéria é estritamente de direito e se resume na 

seguinte indagação: 

Qual é o alcance do disposto no artigo 231 da 

constituição Federal de 1988? Implica a garantia de permanência 

dos indigenas nas terras? Assegura o retorno dos indigenas a 

terras em alguma época, ainda que perdida no tempo, ocupadas, 

12 
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texto constitucional foi convocado o Supremo Tribunal Federal 

com esta impetração e não creio possa ele, diante dã 

circunstância de os fatos serem incontroversos, agasalhar o 

fácil argumento da impropriedade da via eleita, indicando, ccn: 

isto, a ordinária. 

Endosso o entendimen~~-~ª-.!~~stre parecerista gu~ 

atuou pela Procuradoria-Geral da República. As r·azões dos 

Impetrantes são relevantes e merecem consideração. 

À época da alienação das terras pelo Estado, 

passando, portanto, ao particular, vigorava a Carta de 1934 

que, no artigo 129, assim dispunha: 

"Art. 129. Será respeitada ª- posse de terras de 
silvicolas que nelas se achem permanentemente 
localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado 
aliená-lash (grifos nossos). 

O preceito foi repetido, sob o n2 154, na Carta 

de 1937. 

A Constituição de 1946 também mostrou-se timida 

quanto à proteção das terras indígenas, adotando o critério das 

duas que a precederam, com ligeira modificação formal do texto: 

"Art. 216. Ser~ respeitada aos silv1colas a posse 
das terras 
localizados, 
transferirem" 

onde se achem permanentemente 
com a condição de não a 

(grifos nossos). 

Constata-se a existência de dois prec 

distintos: o primeiro de natureza programática, 

direcionado ao respeito à posse dos silvicolas. O segundo, ~e 
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cunho proibitivo quanto à transferência. 

Somente com a Lei Básica de 19 6 7 cuidou-se da 

matéria em maior extensão. Estabeleceu-se a inalienabilidade 

das terras habitadas pelos silvicolas, remetendo-se, então, à 

legislação federal e aludiu-se à posse permanente, reconhecido 

o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de 

todas as utilidades nela existentes - caput do artigo 198. A 
1 

previsão sobre o usufruto resultou do fato de, mediante o 

artigo 4 2, inciso IV, de tal Carta, haverem sido incluidas 

entre os bens da União "as terras ocupadas pelo silvícolas", 

definição que não ocorrera com as Constituições de 1934 (artigo 

20), de 1937 (artigo 36) e na de 1946 (artigo 34), valendo 

notar que esta última sequer usou da forma alargada das duas 

primeiras, que contemplaram a referência genérica aos "bens que 

pertencerem à União, nos termos das leis atualmente em vigor~, 

isto quanto ao domfnio federal. 

Pois bem, com o Diploma Maior de 1967 foram 

cominadas a nulidade e também a extinção de efeitos jurídicos 

de qualquer natureza de atos que tivessem por objeto o domínio, 

a posse e a ocupação de terras habitadas pelos silvicolas - § 

1e. Previu-se mais, ou seja, que tais fenómenos - nulipade e 

extinção de efeitos não dariam aos ocupantes direito a 

qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação 

Nacional do Índio - § 2e. 

Quando da entrada em vigor de tais preceitos - em 

1967 e pelos trabalhos antropológicos realizados, 06 

indigenas - hoje cerca de 150 - já estavam há pelo menos vi~te 
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e sete anos longe de suas terras e, portanto, quer para a 

definição do dominio da União, quer para a proteção aos 

próprios silvlcolas já não se podia falar em terras por eles 

ocupadas. O Estado alieJJ_a.r:a-as ein dezembro de 1937, ou seja, -------------- ·------- ·- --------------- - 
trinta anos antes da inovadora disciplina constitucional., 

A Emenda Constitucional de 1969 não implicou 

alteração de tais normas, conforme depreende-se, até mesmo, da 

repetição dos números dos artigos, parágrafos e incisos a elas 

relacionadas. 

E o que houve com a promulgação da carta de 1988? 

Uma revolução na matéria, fulminando-se situações de há muito 

constituidas sob o pálio de ordens constitucionais precedentes? 

Por acaso desconheceram-se titulas de propriedade 

compreendidos em cadeia iniciada há mais de cinqüenta anos, ou 

seja, há mais de meio século, v í.ab i Li z e ndo=s e o retorno dos 

silvicolas a terras ocupadas em perlodo anterior? 

A resposta é desenganadamente negativa. 

É certo que o artigo 67 do Ato das Disposições 

Transitórias impôs à união o dever de concluir a demarcação das 

terras indigenas no prazo de cinco anos a partir da promulgaçã0 

da Constituição. Todavia, ao cogitar-se dos bens da União, 

dentre eles incluíram-se não as terras que outrora foran. 

ocupadas pelos silvicolas e que, por isto ou por aquilo, 

privado, atuando como alienante o próprio Estado. 

deixaram de sê-lo e, mais do que isto, passaram ao 
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terras tradicionalmente ocupadas pelos 1ndios - inciso XI do 

' artigo 20, o que, no campo da razoabilidade, da segurança da 

vida de um Estado Democrático de Direito, faz pressupor 

situação de fato definida - a ocupação - muito embora presentes 

conflitos quanto aos limites em que verificada. No particular, 

é temerário falar em terras imemoráveis com o alcance que ven. 

sendo atribuido à expressão, ou seja, de autorizar o 

desfazimento de uma gama de atos, desalojando-se tantos quantob 

confiaram na ordem juridíca em vigor e, portanto, na 

formalização das relações jurídicas de que participaram. Não, a 

tanto não leva a interpretação da atual Carta, nem da que lht 

antecedeu. Em momento algum visou-se a corrigir as imensas 

injustiças praticadas contra aqueles que já habitavam o Brasil, 
,w ••• __ ,_,..,._ ~ ..,__• • _ _.,...... ----·-·•-" 

à época da descoberta, porquanto isto acabaria por ocorrer com 

o sacrifício de quem não vivenciou as práticas de outrora e de 

valores tão caros quando em jogo a segurança na vida em uma 

sociedade. 

A atual Carta não assegura aos indígenas o 

retorno às terras que outrora ocuparam, seja qual for a 

situação juridica atual e o tempo transcorrido desde que as 

deixaram. O reconhecimento de direitos contido no artigo 231 

está ligado, no particular, às "terras que tradicionalmente 

ocupam~ (presente), sendo que houve nitida preocupação em 

definir o sentido da expressão. De acordo com o § 12, são 

terras tradicionalmente ocupadas pelos índios "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 as 

necessárias à sua reprodução f isica e cultural, segundo' sfius 
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usos, costumes e tradições". Constata-se que toda a definição 

parte do pressuposto de as terras virem sendo habitadas pelos 

eilv1colas, valendo notar que, coerentemente, o§ 12 do citado 

artigo veda a remoção dos grupos indigenas de suas terras. Por 

outro lado, a regra sobre a nulidade, extinção e ausência de 

produção de efeitos jurídicos, verdadeira superposição de 

conseqüências, isto quanto aos atos que tenham por objeto a 

ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere o 

artigo ou a exploração das riquezas naturais do solo, rios e 

dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse 

público da União - § 62 - não tem alcance suficiente a fulminar 

alienação que foi formalizada por unidade da Federação há mais 

de meio século, sob pena de abrir-se campo propicio a ~m sem 

número de reivindicações em tal sentido, pois o artigo 232 da 

Carta cogita da legitimação das comunidades e or qan i z açõe s 

indigenas para ingressar em Juizo em defesa dos direitos e 

interesses assegurados. Fico a imaginar o descalabro do enfoque 

abrangente que respaldou o Decreto de homol0gação. Para os fins 

do artigo 231 da Constituição Federal, admitiu-se não a 

habitação das terras indigenas em período ao menos posterior à 

Carta de 1967, mas até 1938. Imagine-se o que poderá vir a 

acontecer com áreas em que hoje existem grandes cidades e que 

outrora foram ocupadas por 1ndios. 

Não, a isto não conduzem 06 preceitos 

constitucionais aplicáveis à espécie. Prevêem não a devolução 

de terras das quais de há muito foram retirados os indigenas e 
1 

que hoje estão na titularidade de pessoas diversas, mas 
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de 1967, a que pela primeira vez dispôs sobre o tema com a~ 

conseqüências drásticas acima consignadas. A retroação aos idos 

de 1938, com a declaração de ineficácia dos titulos 

formalizados e despejo sumário daqueles que nelas estão 

alojados, é passo demasiadamente largo, 

ditames constitucionais, especialmente 

albergam o direito de propriedade. 

que não atende ao s 

quando estes tambén 

Razões humanisticas, o clima da ECO 92 - época en 

que foi assinado o Decreto demarcatório - não se sobrepõem b 

Lei Máxima. Configuram ato violador do direito liquido e certc 

dos Impetrantes à propriedade da qual são titulares a 

demarcação tal como homologada - ou seja, a partir d6 

constatação de que até 1938 os indios estiveram nas terras, t 

para os fins do artigo 231 da Carta Federal - e a nulidade, 

extinção e retirada de efeitos juridicos dos atos sucessivos dt 

alienação a partir de 1937 - folha 79. 

. ' 
Acresce a isto que mesmo diante das conseqUências 

juridicas do Decreto homologatório da demarcação - se é que ele 

realmente as tem - posto que formalmene baixado para os fins 

fixados no artigo 231 da Constituição Federal, os Impetrantes 

não foram cientificados para, querendo, acompanhar o processo 

administrativo que lhe serviu de base e no qual se errt erideu 

pelo enquadramento das terras como de ocupação indígena. 

Somente com a conclusão respectiva se lhes dirigiram ce r t a s 

comunicando a reocupação da área pelos indios e conferindo e, 

ex1guo prazo de cinco dias para desocupação, sob pena 

FUNAI não se responsabi 1 izar por atos predatórios 

indigenas, seguindo-se o requerimento junto ao Oficio'. 
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Imóveis com o objetivo de alterar os registros constantes das 

matriculas. 

O simples fato de tratar-se de um processo 

administrativo de demarcação de terras não exclui a observância 
t 

das regras constitucionais asseguradoras do direito de defesa - 

incisos LIV e LV do artigo 52, o que se nota é que os 

Impetrantes tiveram os imóveis alcançados P~}-o Decreto de 

• homologação, tenham participado do processo sem que 

administrativo gue lhe deu causa. 

Por tudo, concedo a ordem pleiteada para cassar o 

Decreto do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 

datado de 21 de maio de 1992, e que foi publicado no dia 

imediato, relativo às terras situadas no Município de Ara 1 

Moreira Estado de Mato Grosso do Sul - e que ne Le: àstão 

discriminadas. 

É o meu voto 

. : 
*** 
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