
Exmo. Sr. Ministro MOREIRA ALVES, Relator do Mandado de Segurança nº 
21.649-9,- Supremo Tribunal Federal. 
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' •l A UNIÃO, pelo Advogado-Geral que esta 
subscreve, nos autos do Mandado de Segurança acima referido, impetrado por 
JOSÉ FUENTES ROMERO, que tramitam por essa E. Corte e respectiva 
secretaria, tendo interesse jurídico neste writ, respeitosamente vem expor e 
requerer o seguinte: 

O presente mandado de segurança foi 
impetrado contra decreto que homologou a demarcação administrativa da área 

indígena Jaguapiré, localizada no Município da Tacaru, no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

Alega o impetrante, fundamentalmente, que, tal 
como levada a efeito, referida demarcação teria afrontado Ô seu direito de defesa 
e o princípio do devido processo legal (CF, art. 5°, LV e LIV). Postula, ao final, 

1 
essencialmente, "seja ordenada a NULIDADE do Processo Administrativo 

instaurado pela FUNAI, que deu origem à demarcação do imóvel denominado 
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'"""""' ré::u.1;;11uâ 1v1uut:::1u, (,/lâlllduu u~ 1--11eá tncuçene Jaguap1re, peJa tutore dos lndios, 
face ao não chamamento do proprietário, ora lmpetrante, para exercer o sagrado 

direito do contraditório e ampla defesa assegurados pela nossa Carta Magna e 
entendimentos doutrinários invocados por ser o mesmo NULO DE PLENO 
DIREITO, não produzindo, portanto, nenhuma eficácia no mundo do direito, os 

atos jurídicos ali praticados". 

O Decreto nº 1. 775, de 8 de janeiro de 1996, que 
deu nova conformação ao procedimento administrativo de demarcação de terras 
indígenas, até então feita nos moldes do Decreto 22, de 4 de fevereiro de 1991, 
introduziu, no art. 2°, parágrafo 8°, a seguinte disposição: 

·I 

"Art. 2° . 
Parágrafo 8° Desde o início do procedimento demarcatório 

até noventa dias após a publicação de que trata o parágrafo anterior, poderão os 

Estados e Municípios em que se localize a área sob demarcação e demais 

interessados manifestar-se, apresentando ao órgão federal de assistência ao 
índio razões instruídas com todas as provas pertinentes, tais como títulos 

dominiais, pericias, pareceres, declarações de testemunhas, fotografias e mapas, 

para o fim de pleitear indenização ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, 

do relatório de que trata o parágrafo anterior". 

Tendo em vista os procedimentos demarcatórios 
em curso na data de sua publicação, houve por bem o ato regulamentar 

estabelecer cláusula expressa de transição, como se pode ler no art. 9°, verbis: 

''Art. 9° Nas demarcações em curso, cujo decreto 

homologatório não tenha sido objeto de registro em cartório imobiliário ou na 

Secretaria do Patrimônio da União do Ministério da Fazenda, os interessados 

poderão manifestar-se, nos termos do parágrafo 8° do art. 2º, no prazo de 
' 
noventa dias, contados da data de publicação deste Decreto". 

"' 
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Em face dessas disposições, com a edição do 

Decreto nº 1. 775, de 08 de janeiro de 1996, restou plenamente superada a 
pretensão veiculada no presente mandado de segurança, uma vez que se 
assegurou aos detentores de títulos dominiais, incidentes sobre áreas 
reconhecidas como de ocupação indígena, o direito de oferecer defesa no prazo 
de 90 dias, contados da publicação do ato regulamentar referido, desde que não 
registrado o decreto de homologação em cartório imobiliário ou na Secretaria de 
Patrimônio da União. 

~ ' . ( 

Observe-se, assim, que, caso concedida a 
segurança pleiteada pelo impetrante, ad argumentandum, ela terá o único efeito 
de determinar a nulidade do processo demarcatório realizado na forma do 

Dec.22/91, com posterior realização de outro procedimento nos moldes do Dec . 
nº 1. 775/96, que prevê a observância da ampla defesa e do contraditório. Por 

· isso, é imperiosa, data venia, a extinção do presente feito, pela evidente perda 
de seu objeto, com a conseqüente revogação da liminar deferida. 

Termos em que 
P. Deferimento 

Advogado-Geral da União '• . '· 

., 

.:~-··· 



,. 

/ 

SEÇÃO 2 

Diário Oficial REPÚBLICA 
FEDERATIVA 
DO BRASIL 

IMPRENSA NACIONAL BRASÍLIA - DF 
PREÇO: RS 0,19 SEXTA-FEIRA, 6 DE JANEIRO DE 1995 ANO XXXVI - N? 5 

ADVOCACIA,GERAL DA UNIÃO . ,·~ 

,r Sumário 
- r,: -· -- 

ATOS 00 PODER EXECUTIVO . t.. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . 
PRESIOENCIA DA REPU9UCA .. , . . . . . •. . . , .. •. . . . •. ...••......•..•...•. 
MINISTERIO OA JUSTICA .•...•.•.••.•.•......•. , ........•..•.•. , •.••••. , •.• 
MIPIISTERlO DA MARINHA . .. , . . .•..•••..•..••••.• , •.••••..•.•.•••.•.•••.. 
MINISTERIO 00 EXERCITg •• . .• •. . . • . .. . •. .• . .. .• •• .. •....•........•.••• , •... 
MINISTERIO D"S RHAC ES EXTERIORES •.••••...•.••.••.•..•••••.•••••••....•. 
MlNISTERIO DA FAZENDA •....•....••..•..•••••...•..•.•.•••••.•.• , •.•••.•.•. , 
MINISTERIO D~ TRANSPORTES........ .• •. . .. . •• .• .. .• •• . •. •. •. .• . ......•. 
MINISTtRIO DA AGRICULTURA. DO ABASTECIMENTO 
E DA REFORMA AGRARIA.. . •. •. .. •..•••.••••.•..••••••.•••••.••••••.••••••••. 
MINISTERIO DA ED\JCACÃO E DO DESPORTO ••••.••.•.. , ..••.•.••••••..••.••••.. 
MINISTtRIO DA C\ll. T\lR-' •• •• •. . •. • •. .• •. • •• .. •.•.•••••.•••••..• ,. •••••••••..• 
MINISTERIO 00 TR ••• 11 ••• 1.HO •••....•.••.•••• , ....•••.••.••..••••••••••.••••• ,, •.• 
MINISTERld DA PREVIDtNCIA E ASSISTtNC!.11 SOCIAL •• , ••.•..••••• , •. , , .•.••.•. 
MINISTERIO DA AERON.AUTICA •••.• , , ••... , ••••••.•...•• , • , ••••.••..•.• , , ••... , 
MINIST~RIO DA SAUDE ••...••.•.•.. ,, •••••••.• , , •. , •••...•• , , •••••.... , ••••••. 
MINISTERJO DA INDUSTRIA. DO COMERCIO E DO TURISMO •.......•...•••.•••••• 
MINISTERIO OE MINAS E ENERGIA .• • . .. •. •• ••...•••••.••••••• ,. •..•••••.•.•••• 
MIMISTERIO DO PLANEJ.AMENTO E ORCAMENTO........... •• •.....••.••••••... 
MINISTERIO DAS COMUNICACOES .•••........•••••••••••.••.•••••••••.•••••••.. 
MINIS TERIO DA CIENCIA E TeCNDlOGlA ••..•...•....•••...••.•..•••••.•• , , •••••• 
MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE. DOS RECURSOS HIDRICOS 

ifte::'o~f~1C11'i.~t!"o;.; ÜNiÃ.o :: · ::: :::::::: ::::::: ::: : : : : ::::::::::::: :::::: ~:~:m~:g ~3 at~rõ1g1 t~~°t'.~~-::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ·.:::: 
TRIBUNAL Oi CONTAS DA UNIÃO .. " ...••••••.•...•••••••••.•.••••.•.•••••.•.•. 
PODER LEGISLATIVO ... , •••..••••.•.••.•. , •..•••••••••••...•....••••..••...•.. 
EDITAIS E AVISOS ..•.••...•.•••••.••. ,, •....•••.•••..••••.••.••••••..•.•...••.. 

PAGINA 
166 
lt;lô 
171 
171 
173 
t7.I 
174 
176 

176 
177 
1!111 
11111 
11111 
1811 
1811 
191 
192 
192 
1SS 
191 

Atos do Poder Executivo 

SECRETARIA-GERAL OA PRESIDENCIA DA REPUBLICA 
'· DECRE'l'O PE 2 DE JANEl'RO DE 1995 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no USO da l.lribulçlo que U,e con(m, O 
anise> 8-4. inaio xiév. da ConsullliçJo. re.solve: 

NOMEAll 

GEI.SON FONSECA JlÍMOJt para e•en:zr o cargo de Asseaor-Chcfe da "-sloriA EspecW ela 
Scc:teW>a-Gerál da Prud&lcla (la ~úbllca. 

Brullia-PF. 02 dejaneirode 199S: 174ºdalndependenolu ID7"claRepObllca. 

., 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
C/óvi5 C•n-•lbo 

DECRETO DE$ DE JANEIRO DE 1995 
O PIU'8ml!NTI!: DA REPÚBLICA, ·d8"'11SO ela .iribulçJo que lhe confere o 

llligo 84,,jncisO XXV. ela CQDSllllliil'). .resolve: 
NOMEAR 

RV'ffl MARIA HARGREA VES CARDOSO DA SILVA ~e-o CUJO de ~ l:special 
da ..._na Especial da Secn,iana-Ocral da Prcsidtncia da Rep~bllta. íicando. em c:omeqllbcla, 
osooencla dique llll&lmenie ocupa. 

DECRETO DE 5 DE JANEIRO DE 1995 

O PRESIDENTE DA IU:PÚBLICA. no uso da 11nbu1çao que u,e confe"' o an. 84. 
1nc1so XVI. da Con$1nu1çlo, resolve 

NOMEAR 

GER>.LDO MAGELA DA CRUZ QUINT ÃO. para eurcer,o e arco ile Advog~ da Uniló. 

Brullia. ~ de janeint de 199S: 174º da lnrlcpenóellCII e 107" da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Cl6vi• C•rv•ll•o 

MINlSTERIO DAS COMUNICAÇOES 
DECRETOS DE 5 OE JANEIRO PE 1995 

O •~SIDlli~ DA ~•llllLICA, no UIO da atrlbUiÇ60 que lhe 
confere o are. 64, inci•o XX~, aa Con•t1cu1ç60, re•olv• 

f!XOIISIIM, a pedido, 

JOlllGf! Df! NOIIAIS JAJIJIIM rfLHO do cargo de secret4rio~Executi~o do 
Mini•t6riQ ~•• comunicaçoaa, 

194 
195 
195 
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191 

-197 
191 

Bra•1liia., 
107D da RepQbllCA, 

da janeiro de 1995; 1740 da Indepandencia e 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
s,,.,.io Mote.a 

l O PltJ:SIDl!!IITI!! DA IU:PÚIILICA, no UIO da atribuiç6o que 
confere o ert. 94, 1neLao XXV, da cona;1t~1çao, reaol~e 

lh• 

carqo d& Fllilll'AXIIO UVllR Fl!!RIIZIIUI, para ex•rcer o 
Secret6r10-Execut1va do H1n1•ter10 dai ComunicaçOe•, 

ara•1lia, 5 d• janeiro de 1995; 1740 da Independ6nci, • 
1071 da RepQbl1ca, 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
s,,.,.iaM01u 

0 PIUIIIDllill'l'lli DA l!l!l'OIILXCA, no UIO da atr1buiç60 que lhe 
confere o ar~. 84, inciso XXV, d• Const1tu1çao, resolve 

lli~DSSIIAA, a pedido, 

Hltl.10 DE CA!tVAt.HO NAfOS do cargo de Sacretár10, cõdigo DAS 10?.5, da• 
secretar1a de riscall%aÇ4o e Outorga do Hinist~r10 das co~unlcaçoas, 

Btaeilu, 
107D da ~epllblica, 

de janeiro de 199~t 1741 da Indep•ndeocia e 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Sé,..io Mali• 

O PRSSIDEll'llli DA REPl)B~tCA, no UIO da &tribuiç6o que lhe 
confere o art. 84, inci•o XXV, do Conae1cuiç4o, reaolve 

IIONEU 

1110:rDtO BllUIClll,para o cargo de Secrecario, cOdigo DAS 101.6, da 
Secre~aria de F~scal1zaç4o e outorqa do H1n~•~•rio das Comun1caçõea. 

llr,u1lia, 
1010 da Rep~blica • . . 

de janeiro de 1995; 1740 da lndependênciA e 
Bru:llla·DF. de janellO de 1993; 174º da lndependencut e 107" da 

.. . - - - .: - -FERH,.laNOO-HBNRIQVE-CAROOSO •.•. . cr.n,r.; -cirvlolba - - . - . - . . . . . 
- - • - - - .. - FERNANDO HE.NRJQUE CARDOSO 

• Ser&io Malta · - - • 


