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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
Pl{OCUR.-\DORIA GERAL DO ESTADO 
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O . GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ 
no exercício da legitimação que, lhe confere o Art. 103, V, da Constituição 
da República, com o patrocínio do Procurador-Geral do Estado do Pará, que 
a esta subscreve, preocupado com a problemática da demarcação de terras indígenas 
no território do Estado do Pará, a envolver direitos e interesses múltiplos; 
e desejando que o mandamento constitucional de reconhecimento dos direitos 
originários sobre as terras que os índios tradicionalmente ocupam, se cumpra 
mediante wna fume e definitiva interpretação do Órgão Guardião da Constituição, 
sem os conflitos que são gerados pelos procedimentos unilaterais e de desrespeito 
à Ordem Jurídica perpetrados pelos órgãos da União, que os adotam, vem, 
respeitosamente a Vossa Excelência, propor a presente 

AÇÃO DIRETA DE 11NCONSTITUCIONALIDADE 
para o fim de ter declarada a inconstitucionalidade do· Decreto nº 22, -de, 04 
de fevereiro de 1991, que "Dispõe sobre o processo administrativo de. demarcação 
das terras indígenas", nos termos da competência assentada . no . Art. l 02, L 
"a" da Magna Carta, requerendo, de plano, "ex-vi" do Art. · 102, I, "p", 
do mesmo diploma constitucional. a concessão da medida liminar de suspensão 
da eficácia desse ato normativo federal, tendo em vista que; em razão dos 
procedimentos administrativos por ele fixados, de maneira ofensiva ao pacto 
federativo, foram federalizados 4.914.254,8206 hectares do território paraense, sem 
o devido processo legal, e outras áreas estão sendo paulatinamente delimitadas, 
o que recomenda a sua imediata sustação, face os efeitos danosos que 
isto acarreta na ordem econômica do Estado, pelo fato de retirar essa ·terras 
do dinamismo das atividades econômico-sociais a que poderiam ser destinadas. ·, r: ,·•---. (j 1 
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GOVER~O DO ESTADO uo . PARÁ . . . . 
·PR.OCtjJ{ADORJ..\ GEIL\L. no ESTADO 

Requer, conseqüentemente, . uma vez citado o Advogado Geral da . 
União, · para sustêntar ó • ato impugnado, . que, ouvido o Procurador GeniI da 
Repúbli~ seja processada e Jilgada . a Ação, . na forma Regimental, . com · as 
'raz.õês . e. os fundâm~tõs que ado~ •. em ' sustentação . ao. que propõe, . subscritas 
pela :Procuradoria Geral . do Estado do Pará, . e de coníormidadé com o . Parecer 

· ·•. 2:1 de 'setembro de 1993, 'qae oferece, .finnàdo pelo jusconstituciônàlista, nr. ·Nelson Azevedo Jobim, em que . este assevera que "as normas relativas f 
· ao .'procedimento administrativo contidas .nó Decreto 22~ ,ria medida em que não · 

: asseguriun aos atingidos por seus· efeitos • particulares e órgãos _pfil>licos, inclusive 
Estados~Fêderados - · o · contraditório .e: . a ampla . defesa, entram · em . chaças com 

.. a Constituição -de ·1988.'' · · · · · · · 

· . i>ecte .. · . deferimento; 
Brasília. 04 de novembro . de · 1993 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PROCliRADORI.-\ GERAL DO ESTADO 

RAZÕES E FUNDAMENTOS DE AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE 
PROPÕE PERANfE O SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, O GOVERNADOR DO FSTADO 
00 PARÁ 

( 

ATO NORMA1NO FEDERAL OBJETO 
DA ADIN: O l).ECRETO N° 22, DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 1991, QUE '~DISPÕE SOBRE 
O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS''. 

EXMOS. SRS. MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

(_ 

O ESTADO DO PARÁ, parte integrante da Federação nascida 
com o advento da República - Decreto nº l, do Governo Provisório - como 
conseqüência do pacto político finnado pelos representantes constituintes da nação 
que, por aquele movimento, repudiava a Monarquia, teve declarada, pelo Art. 
64, da lª Constituição Brasileira, a propriedade das minas e terras devolutas 
situadas no seu território. 

• 1 

Adquiriu, desta forma, o Estado do P~ a propriedade das terras 
devolutas situadas no seu território, de onde estavam excluídas, apenas, a porção 
do território . indispensável para a defesa das fronteiras, fortificações, construções 
militares e estradas de ferro federais, mediante título histórico, e, · pode-se 
dizê-lo, originário - quanto ao fato da ruptura havida com a anterior Ordem. 
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Quando se diz originário o título da aquisição das terras devolutas, 

tenha-se em mente o que está declarado no preâmbulo do Decreto nº S l O, 
de 22 de junho de 1890, que publicou a Constituição da República dos Estados 
Unidos do Brasil, segundo o qual a mesma foi formulada "sob as mais 
amplas bases democráticas e liberais, de acordo com as lições da experiência. 
as nossas necessidades e os princípios que inspiraram a revolução de 15 de 
novembro, origem atual de todo o nosso direito público", conforme foi dada 
ao julgamento do Congresso Nacional dos representantes do povo brasileiro, ali 
convocado. 
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O Congresso Nacional dos representantes do povo brasileiro, reunido, 
modificou o teor do Art. 63 proposto pelo Governo Provisório, para consagrar, . . 
no Art. 64 da Constituição promulgada, a emenda Júlio de Castilho, que afirma 
pertencer aos Estados essas terras. 

Não se negue que já se tomou lugar commn nas lides aforadas 
perante o Supremo Tribunal Federal, por parte dos representantes judiciais da 
União e seus órgãos, serem invocados escólios de renomados juristas pátrios 
- Lafayette e João Mendes - para, sob equívoco, embasar a negação que 
a União proclama, quanto a aquisição originária pelos Estados da propriedade 
das terras devolutas em seu tenitório porque, em virtude do indigena to, não 
seriam devolutas as . terras habitadas pelos índios, 

( O Estado do Pará tem, todavia, visão diferente sobre o assunto, que 
parte do entendimento de que as terras devolutas de que cogitava a l ª Constituição 
Republicana, no seu conceito mais amplo e ditado por declaração de direito 
positivo, eram aquelas preconizadas, ainda no hnpério, pelo Art. 3° e seus 
parágrafos, da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, que se afasta da 
velha noção daquelas que retornavam ao "jus comuni" (patrimônio do monarca) 
em virtude de inadimplência, pelos beneficiários, das concessões feitas durante 
o império. 

Proclamada a República. essas terras que pertenciam antes a um Estado 
Unitário - · o Império do Brasil - não foram simplesmente outorgadas aos 
Estados nascidos com a República, onde estivessem localizadas, Essas terras 
constituiam o patrimônio autônomo de Estados "soberanos" na afirmação política 
da Proclamação da República (Dec. nº 1, de 1s· de novembro de 1889) e 
significavam o elemento integrativo da sua organização estatal, ao lado do 
povo e das suas leis, que lhe permitia reunir-se, pelo laço da Federação, e 
constituir os Estados Unidos do Brasil. 

Seguramente, ouve ruptura política com o anterior Estado Monárquico 
e Unitário com o nascer da República e da Federação brasileiras. O território 
íntegro se esfacelou em centros fisicos dotados de poder político que se uniram 
pelos laços federativos. Não há que falar-se, assim, a rigor, em sucessão de 
Estados, conquanto o novo Estado possuia sua identidade, "jure próprio", com 
a qual se impôs e obteve o reconhecimento internacional. 

Se este novo Estado honrou compromissos internacionais e recepcionou· 
normas antes vigentes, isto se deu muito mais pela vontade soberana do novo 
Estado, do que mesmo por regra do direito que advém das revoluções quando 
estas rompem e aniquilam uma dada ordem vigente. Daí sustentar-se originário 
o título de aquisição dos Estados-federados sobre as terras devolutas no seu 
território. 
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Devolutas, outrossim, a partir de setembro de 1850, refletindo-se 
inclusive no momento do nascimento do novo Estado Republicano e Federal, 
eram as terras que não estavam legitimamente destacadas do patrimônio imperiai, 
quer pelo uso público; quer por não se acharem no domínio particular, por 
qualquer titulo legítimo ou havidas por sesmarias ou outras concessões não incursas 
em COIJUMO; ou, embora incursu cm comísso, fossem revalidadas pela lei; ou 
as que não se achassem ocupadas por posses que, apesar de não se fundarem 
em título legal viessem a ser legitimadas pela lei. 

( 

Sabe-se que em ISSO, a Lei de Terras do Império previa a reserva 
de terras devolutas necessárias para a colonização dos indígenas, destinadas ao 
seu usufruto, devendo-se lembrar, também, que somente· com a República, pelo 
Decreto 8.072, de 20 de junho de 1910, foi adotada uma política que consultava 
aos interesses dos índios, por conter "a melhor e a mais liberal legislação 
que, durante quatrocentos annos, se decretara a respeito dessa matéria'', na exaltação 
de Oliveira Sobrinho, em texto sob o título "OS SILVÍCOLAS BRASILEIROS 
E A LEGISLAÇÃO PÁTRIA - O DECRETO LEGISLATIVO Nº S.484, DE 
1928", publicado em 1929, e trazido a lwne em 1992, pelo Núcleo de Direitos 
Indígenas, na obra "TEXTOS CLÁSSICOS SOBRE O DIREITO E OS POVOS 
INDÍGENAS", ed. Juruá, Curitiba 

Sobre este Decreto, não deixando dúvida quanto ao que presidiu a 
República sobre a questão das terras indígenas nos territórios dos Estados, vale 
transcrever o que registra o mesmo comentarista, na obra citada: 

( 

•ALÉM DISSO, TRATA O REGULAMENTO DAS TERRAS 
OCCUPADAS PELOS ABORIGENES, DETERMINANDO QUE, 
MEDIAN'fE ACCÔRDO ENTRE O GOVERNO FEDERAL E 05 DOS , 
ESTADOS E MUNICIPIOS, SE LEGALIZEM CONVENIENTEMENTE 
AS POSSES DESSAS TERRAS, CONFIRMANDO-SE AS 
CONCESSÕES FElíA5 DE CONFORMIDADE AO DISPOSTO NA 
LEI DE VIN'TE E sm DE SE1EM6R0 DE 1860 E PROCURANDO 
O MINISTRO DA AGRICULfURA OBTER POR CESSÃO AS 
TERRAS. DEVOLUTAS QUE FOREM NECESSARIA5 A5 POvOAÇÕES 

,f A 

INDIGENAS E AOS CENTROS AGRICOLAS, QUE CREA, AS 
PRIMEIRAS EM SUBSTITUIÇÃO AOS ANTIGOS E MALFADADOS 
ALDEIAMENTOs; (os destaques não estão no texto). 

Nesta linha de raciocínio, afirma-se inquestionávehnente que o Estado 
Federado do Pará é titular da propriedade das terras devolutas existentes no 
seu território, desde 188-9 até os dias de hoje, ressalvados os efeitos dos textos 
constitucionais posteriores. »-~ /" 

.J ~ 
1 • 
,:.,-1/ J 

/ i' - --, 5 



' : 1f< 
~~ 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PROCl.TRADORIA GERAL DO ESTADO 

É em derredor das terras devolutas que exsurge a questão dos direitos 
dos índios às denominadas terras de ocupação indígena, . em que a União, 
sob equívoco, entende haver adquirido o domínio dessas terras, a partir de 
1934, o que se contesta 

( 

No Parecer que o eminente Dr. Nelson Azevedo Jobim empresta sua 
"oppinio júris", e na qual se socorre o Estado do Pará e seu Governador, 

· na sustentação da inconstitucionalidade do Decreto n 2'1/91, que está forjado 
sob a lógica de wn raciocínio juridicamente límpido, e com esmêro analítico 
e percuncíente das ocorrências constitucionais, diante contribuições doutrinárias 
e jurisprudenciais, ali mencionadas, retira-se a afinnação de que as terras ocupadas 
pelos índios, "desde 1891 -~-.1~~4 se encontravam no domínio dos Estados 
Membros, passaram, em()934,1 a coristituii"-se em .. "bens públicos com destinação 

----- <, / 

específica", tendo integrado--<> domínio dos Estados Federados desde 1891 (Art. 
64) até 1967. Após, a titularidade deslocou-se para a União." 

Sem dúvida, esta ilação é coerente com o tratamento constitucional 
dado às terras indígenas, ao longo da história do Direito das Constituições 
brasileiras. 

Com efeito, desde 1967, e precípuamente na Constituição de 1988, 
fica induvidoso que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, a par de 
incluírem-se entre os bens da União, às suas posses permanentes se destinam, 
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nela existentes. 

e·- 
Da conceituação das terras tradicionahnente ocupadas pelos índios, e 

o momento em que essas terras são incluídas entre os bens da União, aflora 
o campo dos embates da· interpretação constitucional a ser dada à questão, com 
conhecidos efeitos no campo real dos conflitos interétnicos. 

O Estado do Pará sustenta e defende que as terras devolutas do 
seu tenitório, lhes pertencem, "ex-vi" do Art. 26, N, da Constituição de 1988, 
que diz incluírem-se entre . os bens dos Estados as terras devolutas não 
compreendidas entre as da União. 

De se ver que no indigenato, de priscas eras - sob os influxos 
da Carta Régia de 1680 • se reservava de maneira congênita à posse - dos 
índios as terras que ocupavam, sem no entanto reconhecer-lhes propriedade, 
salvo se pelos meios admitidos em direito. 

O Indigenato assegurava posse primária, por reconhecimento do Estado 
colonial, mas em dada circunscrição tenitorial que não avultava seu limite além 
dos interesses da Corôa, não sendo, estas terras, seguramente, abrangidas no 
conceito de terras devolutas. ~ 
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Não se duvida porém, que, pela atual Ordem Constitucional, nos 
termos do Art. 20, XI, da Carta de 1988, são bens da União as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, que não hão que se conftmdir com 
terras devolutas, mas que podem incidir porém sobre estas. 

Na dicção da Constituição, "são terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter pennanente, as utilizadas para suas 
atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários ao seu bem-estar e as necessárias a sua reprodução fisica e cultural, 
segundo seus usos, costwnes e iradições", "competindo à União demarcá 
las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens", consoante o que se retira 
do Art. 231, e seus parágrafos. 

( Ocorre, entretanto, que na lógica jurídico-formal do Sistema da 
Constituição de 1988, o deslinde das terras devolutas pertencentes aos Estados 
das terras ocupadas por indígenas, somente advém da delimitação e demarcação 
das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que são aquelas por eles habitadas 
em caráter permanente, por ser tratar de uma exigência e determinação da Lei 
Maior. 

Enquanto não acontecer este momento, o do deslinde, que ocorre 
com a delimitação e a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, elementar será a noção de que há confusão entre as terras que poderão 
pertencer a um de dois entes federativos, que são a União e o Estado, preswnindo 
se a este a titularidade, até que se reconheça, incontestavelmente, a ocupação 
tradicional exigida pela Constituição; sendo este aspecto, para o Estado do 
P~ o corolário da questão central a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, 
no exame da inconstitucionalidade sustentada perante seus membros. e· 

A União adota procedimentos administrativos tendentes a essa delimitação 
e demarcação. O faz todavia, sem obediência aos princípios mais · elementares 
de respeito à Federação e à Ordem Jurídica, que o Estado do Pará não pode 
docilmente aceitar. 

Na forma "contra legem'' adotada pela União, de inclusão de terras 
devolutas do Estado entre os seus bens, sem respeito aos institutos jurídicos 
que impregnam as relações entre os envolvidos na questão, se evidencia, sem 
dúvida, uma afronta às regras de civilidade, e configura, inegavelmente, uma 
violação do pacto federativo, na medida em que são transfederalízadas terras 
devolutas do Estado-membro, sem respeito aos cânones do direito e sua lógica 
:finalística l 

1 

Não fosse pela índole da Ordem presente, em virtude dos fundamentos 
sob os quais se assenta o Estado Democrático de Direito que o Brasil pretende 
ser, dificilmente se poderia entender a regra do Art. 19, da Lei n. 6.001/ 
73, que determina o registro da área indígena, estando esta demarcada e 
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administrativamente homologada, no livro propno do Órgão do patrimônio 
imobiliário da União, e no próprio Registro de Imóveis da Comarca da situação 
das terras, o que significa · dizer que, para a aquisição da propriedade, pela 
União, somente assim, ao depois de um processo perfeitamente balizado no 
direito, é que se pode ter a certeza "júris tantum" da inclusão dessas 
terras entre os bens da União. 

Ora, as terras tradicionahnente ocupadas pelos índios, decorrem, da 
apuração da ocorrência, em concreto, dos requisitos taxativamente exigidos no 
§ 1°, do Art. 231, da Constituição, tal como asseverado no Parecer, pelo Dr. 
Nelson Azevedo Jobim, (pag. 10), e que deve ocorrer segundo um devido processo 
legal. 

( Com maestria, o Dr. Nelson Azevedo Jobim enfatiza que, diferentemente 
da Carta de 1969, que restringia ao processo penal as garantias do contraditório 
e da ampla defesa, em 1988, a nova Carta elevou às alturas das garantias 
constitucionais os princípios do contraditório e da ampla defesa, em qualquer 
tipo de processo, seja judicial ou administrativo, seja de direito privado ou de 
direito público, segundo o que se retira do inciso LN, do Art. Sº, da C.F. 
que, efetivamente, dispõe, sem precedentes nos textos anteriores, que ''ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". 

(_ 

Em que pese a recepção da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 
1993, pela Constituição de 1988, para ensejar ao Poder Executivo a edição 
do Decreto nº 22, de 04 de fevereiro de 1991 - que se argúi sua 
inconstitucionalidade - por delegação contida no Art. 19 do denominado Estatuto 
do Índio, é de se verificar, como afinna o Dr. Nelson Azevedo Jobim, no 
seu Parecer, que este Decreto manteve a "unilateralidade inquisitorial" prevista 
no procedimento anterior - o Decreto 88.118, de 23 de fevereiro de 1983 
delineado "sem contraditório de qualquer natureza". 

Destaca o jurista, em perfeita ilação que no Decreto 22, de 1991: 
"Os atingidos diretamente pelos efeitos do procedimentos - os detentores de 
títulos de qualquer namreza sobre a área e o Estado federado sobre cujo tenitório 
incide a medida - não têm voz nem vez", 

Da noção do parecerista decorre a afirmação, aliás com primorosa 
ilação: "Se o sistema constitucional de 1969 admitia esse tipo de procedimento, 
porque .restringia ao processo penal as garantias do contraditório e da ampla 
defesa, tal não se passa com a Constituição de 1988" (pag. 10). 

Daí arrematar: "O fato relevante é que as normas infraconstitucionais 
anteriores, contemporâneas ou supervenientes à Constituição e com ela incompatíveis 
são insuscetíveis de aplicação, sob pena de se admitir a inconsistência lógica 
e juridica do sistema positivo. - / 
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Diga-se, aliás, que a previsão no Decreto impugnado da discricionária 
possibilidade de, no levantamento fundiário, dele poder participar, conjuntamente, 
o órgão federal ou estadual· específico, isto não significa a satisfação do "due 
process of law", conquanto o contraditório e a ampla defesa que lhes são 
inerentes, devem importar na audiência formal das partes envolvidas, mediante 
notificações pertinentes aos atos de apuração dos quatro requisitos taxativamente 
exigidos no Art. 231, da Constituição, de modo a ensejar o exercício amplo, 
e não parcial e facultativo, sob discricionário juízo da União, dos direitos garantidos 
na Constituição, visando a perfeita e real identificação das terras tradicionalmente 
ocupadas por índios, suscetíveis de tal declaração 

( 

Há, portanto, nítida e demonstrada inconstitucionalidade do Decreto 
nº 22/91, porque conflitante contra texto expresso da Constituição Federal, previsto 
no Art. Sº incisos LIV e LV, verbis: 

·uv - NINGUÉM SERÁ PRIVADO DA LIBERDADE ou DE SEUS 
BENS 5EM O DEVIDO PROCE550 LEGAL"; 

•Lv - A05 LITIGANTES, EM PROCESSO JUDICIAL OU 
ADMINISTRATIVO. E AOS ACUSADOS EM GERAL SÃO 
ASSEGURADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA COM 
05 MEIOS E RECURSOS A ELA INERENTES" 

(_ 

O Parecer que embasa as razões de direito da presente Ação, com 
clareza meridiana demonstra que o Decreto 22/91, regulamentador do processo 
administrativo de demarcação de terras indígenas afronta ambos os cânones da 
Constituição Federal, antes transcritos. 

Em nenhuma das fases do processo administrativo, preconizado pelo 
ato normativo impugnado, conforme ali está demonstrado, está assegurado quer 
ao Estado-membro a que se subtrai parte de suas terras devolutas, quer a particulares 
titulares de domínio sobre áreas demarcadas, a participação no processo para 
que se defendam amplamente e com todos os meios de provas e recursos, 
seus respectivos patrimônios. 

O grupo indígena envolvido, por disposição expressa, afora representado 
por seu órgão de assistência - a FUNAI, e que efetiva ela mesma o procedimento 
demarcatório, tem assegurada sua participação em todas a fases do processo. 

O Estado-membro e particulares não são chamados como ocorre em 
qualquer processo, não são notificados dos atos praticados, transcorrendo o processo 
às suas espaldas e sem condições de argüirem suas defesas, suas razões, contestarem 
laudos e levantamentos, enfim. de fazerem suas provas, num verdadeíro processo 
de cerceamento de defesa ~/ 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Óbvio é que norma legal que assim permite agride frontalmente o 
texto constitucional, não podendo conviver com a Carta Magna. que assegura 
às partes, em qualquer processo, o "due process of law" e "o contraditório 
e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes". 

Acrescente-se, ainda,. por outro argumento da inconstitucionalidade do 
Decreto nº 22191, que a nonna do Art. 19, da Lei nº 6.001, de 19-73, que 
determina que as terras ocupadas por índios ''por iniciativa e sob orientação 
do órgão federal de assistência ao índio, serão administrativamente demarcadas, 
de acordô com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo", está 
expressamente derrogada, a partir da Constituição Federal de 1988, devido à 
determinação do Art 25, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
"verbis" : 

( 
·Art. 25 - Fic.am ~adoo, a partJr de cento e oitenta diaa 
da promulgação dá Con5ttt:uição, 5ujeito este prazo a prorrogação 
pór lei, todoo oe di5~itivoo le.gai5 que atribuam· ou dele.guem 
a ó~ão ao Poder Executivo competência a55inalada pela 
Com:;tituição ao Conere550 Nacional, e5pecialmen~ no que tange 
à: 

1 - ação normativa;- 

( 

De se ver que, conforme o Art. 22, L da Constituição de 1988, 
"compete privativamente à União legislar sobre direito ... processual ... " que se 
traduz numa fimção normativa privativa da Lei, que regulará o processo, inclusive 
o administrativo, obedecidos os princípios da Constituição e aqueles ditados pela 
Ciência do Direito. 

No caso do Decreto nº 22/91, que "Dispõe sobre o processo 
administrativo de demarcação de terras indígenas e dá outras providências ". tendo 
sido este editado em 1991, pretende ele satisfazer a disposição contida no Art. 
19, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, o que não mais se 
compatibiliza com a Constituição, eis que expressamente revogado, no que pertine 
à atribuição ao Presidente da República, órgão do Poder Executivo, de exercer 
ação normativa em tema da competência privativa do Congresso Nacional. 

NESTES TERMOS, o Governador do Estado do Pará, valendo-se da 
sua legitimação constitucional, requer ao Colendo Supremo Tribunal Federal, com 
amparo nas razões aqui esposadas e no substancioso Parecer do jusconstitucionalista 
Dr. Nelson Azevedo Jobim: 1 r .~ 

1 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
PROCURADORIA GER.-\L DO ESTADO 

( 

1) A suspensão liminar da eficácia do 
Decreto Federal nº 22, de 04 de fevereiro d, 
1991 e de todo!___~- -~-~s · decorrentes do processo 
administrativ~_ de demarcação de terras indigenas 
por ele regulado, até o julgamento final desta 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, e:m face 
do Exmo. Sr. Presidente da República, com base 
neste ato normativo federal, iniludivelmente 
inconstitucional, haver homologado pelo Decreto de 
19 de agosto _ de 1993, a monwnental área de 
4.914.2_i.4)tf06 hectares do território estadual, 
destinando-a a uma população de 601 índios, sem 
o devido processo legal, retirando-os das possibilidades 
da sua destinação a outros· brasileiros, segundo as 
leis do Estado do P~ numa efetiva subtração, pela 
União, do que por direito, pertence ao Estado-membro. 

(_ 

Afirme-se que a suspensão liminar do ato 
impugnado tem o sentido pedagógico de · fazer cessar, 
de plano, a continuidade dos procedimentos que a 
União está encetando no território do Estado do Pará, 
e alhures, os quais têm provocado inúmeros conflitos 
interétnicos, perfeitamente superáveis ante urna postura 
oficial que faça convergir todas as forças para a 
realização do desiderato constitucional da proteção à 
posse pelos índios das terras que tradicionalmente 
ocupam, em clima de harmonia e respeito à Ordem 
vigente. 

Não suspender-se, de imediato, esse Decreto 
Federal que fixa o processo .administrativo de 
demarcação de terras indígenas, que ora é suscitada 
a sua inconstitucionalidade, será permitir que. os 
órgãos da União continuem a agir com a insensível 
política de delimitação e demarcação de terras públicas 
estaduais e mesmo privadas.. com base em' 
procedímentos que, ao contrário de operar resultados 
às populações indígenas, expõe aquelas aos conflitos 
até sangrentos que incumbe às autoridades evitar; 
de. pronto. Resta necessário, assim, que seja· suspensa 
a- eficácia desse; Decreto, por- amor· à 'paz, ~/ 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

2) Após, na forma regimental, citado o 
Exmo .. Sr. Advogado Geral da União, e ouvido 
o Exmo, Sr. Procurador Geral da República, · seja 

· declarada a inconstitucionalidade do Decreto nº 22, 
de 04 de fevereiro de 1991, cessando a sua eficácia, 
com efeito "ex-tunc", até 180 dias após a 
Promulgação da Constituição da República de 1988, 
e declarados nulos todos os atos decorrentes do 
Decreto 22/91, cuja insconstitucionalidade deve ser 
declarada, na forma e para os fins de direito, os 
quais, por extensão, são arrolados, na relação anexa, 
por estarem sob a eiva da inconstitucionalidade 
derivada. 

Brasília - DF, 04 de novembro de 1993 
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GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

RELAÇÃO DOS Aros NORMATIVOS ATINGIDOS 
PELA ADIN PROPOSTA PELO GOVERNADOR DO 
F.STADO DO PARÁ JUNTO AO SUPREMO 1RIBUNAL 
FEDERAL . 

.J 

ANEXOS 

( 

,, 1) DECRETO N. 22/91 

2) DECRETO DE 19 DE AGOSTO DE 1993 
' . 

* • · 3) PORTARIA N. 318/93, DO MINISTRO J?A JUSTIÇA 

• 

.. ~ ~· 
4) PORTARIA N. 319/93, DO MINISTRO DA JUSTIÇA 

S) PORTARIA N. 320/93, DO MINISTRO DA JUSTIÇA. 

6) DECRETO DE 4 DE OUTUBRO DE 1993 

1 .. , ,, 
i• 
I; 
j 
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Excelentíssimo senhor MINISTRO MARCO AURÉLIO 
Dignlssfmo Relator da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 977-0 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO 
PARÁ, por seu procurador, devidamente constiíuldo, vem a presença de Vossa 
Excelência, nos autos da AÇÃO· DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
proposta em relação ao Decreto nº 22, de 04 de fevereiro de 1991, do Exmo, 
Sr. Presidente da Repúbliç:a, para aduzir o seguinte:··- . ··· 

1. O .. Plenário desse Pretório Excelso, 
acompanhando o voto expendido por Vossa Excelência, em 06.09.92, não · 
conheceu da ADIN nº 71Q-6, proposta pela Mesa da Assembléia Legislativa.do 
Estado de Roraima, contra o Decreto nº 22/91 e Portarias do Ministro de 
Estado da Justiça, por-impossibilidade jurídica do pedido. · . 

2. O Governador do Estado do Pará não 
teve anterior conhecimento dessa decisão, porque ainda não publicado o. · 
respectivo Acórdão. 

3. Por prevenção, outrossim, a Ação 
Direta de· lncohstituéibnalid~d~ prôpostâi pe10·1 Gtivernédor do; Estado do Pará 
lhe foi distribuída, tendo' ó) Prõponente:. da: Açãó;. '1dátâ1 v91i1iif.';, G'i tl1r.lUe,. porém; 
justo receio de que à ÀDtNi·pôr êlê; própesfá; J:>"ôssa: mereéér igtJl:li• sorte, que sã 
não acontecerá, pela crêiiçá quê' tent ém, VoSsai Excêt~nciâ\, de'l que, o: direito 
venhá a ser aplicâdo, cãso·2rcas·ó. 

4. . . Assim sendo, considerando que Vossa 
Excelência tornou públfoô o voto· que méréceu a apróvação unânime do S.T.F .. 
quanto à impropriedade da açãc direta de inconstitucionalidade ao· ataque de 
atos meramente administrativos" quer o Governador do Est-âdo' do Pará oferecer 
subsídios, os quais, espera, indiquem ao reexame do diteifo subjetivo, . que, · 
com o devido respeito à pessoa do Juiz; à sua lucidez e à sua sabedoria, 
acredita que norteou o voto detàrminante pôr ocasião daquela decisão 
colegiada, e que até poderá levar ao não conhecimento daADln ora submetida 
à jurisdição · do Supremo Tribunal · Federal,· caso .não -considerados os 
fundamentos novos êncâminhados por esta Ação. · ·. 

• 5. _ Sem nenhuma duvida, afirma, e como · 
Vossa Excelência pode vis~~mbrar, não há pontos de encontro entre a ADln · 
pêlâ tjual o Governador do Estado do Pará aiacà o óeoreto nº 22/91, e aquEtla 
ahteriorméríte examinada por Vossà Exéêlêhéla; postõ, ô nióvel-desta A~o. l;e 

l'i 
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localizar na forma e nos procedimentos adotados pelo Poder Executivo, no 
disciplinamento do processo de demarcação de terras indígenas, que, conforme 
sustenta o jusconstitucionalista Dr. Nelson Azevedo Jobim, em Parecer \ \ 
juntado à Ação, "entra em chaças com a Constituição" por não obedecer ao , \ 
devido processo legal. 

6. O Decreto nº 22/91, realmente, ao 
estabelecer o processo administrativo de demarcação de terras indígenas, 
conforme determinado pelo Art. 19, da Lei nº 6.001ll3, vem de traçar normas 
de caráter processual, integrando a classe dos denominados "regulamentos 
autônomos" - que não se confundem com os "regulamentos cornplementeres" - 
sem, no entanto, satisfazer, em qualquer de suas fases, os requisitos exigíveis 
do contraditório e da ampla defesa, como inerente ao "due process of law". 

7. Marcelo Caetano, renomado 
juspublicista da língua portuguêsa, inclui, dentre as três grandes classes dos 
regulamentos autónomos, inclui os regulamentos processuais, "que traçam os 
caminhos a seguir nas relações entre um serviço e os cidadãos que dele tenham 
de· se aproveitar, indicando requisitos a preencher para obter prestações, meios 
da respectiva prova, formalidades a cumprir, etc.", tendo antes afirmado que 'lo 
regulamento complementar não tem individualidade científica : acompanha a lei 
de que é acessório. Nos regulamentos autônomos, porém, o órgão é 
competente para disciplinar a atuação administrativa em certo domínio nele se 
podendo mover à vontade desde que respeite as limitações constantes das leis 
formais, sejam elas quais forem, muitas ou poucas." (ln Princípios Fundamentais 
do Direito Administrativo, 1977, Forense, pags. 100/102) 

8. A União, é certo, tem a competência e 
o dever de demarcar as terras indígenas. O Estado do Pará, e o seu 
Governador, não contraditam essa função relevante. Se opõem, contudo, ao 
processo normatizado em Decreto Presidencial, quando, inclusive, o Órgão já 
não possuía essa atribuição, de vez que o Art. 25, 1, da C.F. de 1988 veio de 
revogar, expressamente, a disposição do Estatuto do Índio que permitiu ao 
Poder Executivo regular procedimentos em matéria processual, 
constitucionalmente reservada à competência legislativa privativa do 
Congresso Nacional. 

9. Sendo, portanto, o Decreto nº 22/91, na 
doutrina de Marcelo Caetano, ato inerente ao Poder Normativo, ou 
Regulamentar, de índole autônoma, consistente "numa autodisciplina da 
Administração Pública", que, "para obter dos seus órgãos e agentes na 
execução dos encargos que lhe são cometidos por lei e facilitar os contatos com 
os particulares, regula, mediante regras gerais e abstratas, a maneira de eles 
agirem", certamente que dele exsurge a normatividade que não poder ficar 
absolutamente insuscetível de aferição quanto a se harmonizar com os 
princípios da Constituição, sob pena de se excluir da apreciação do Poder 
Judiciário um ato que invade a competência de um outro Poder e, frontalmente, 
se choca com os dispositivos invocados na Ação. 

1.5 



~: ·:-= 

.•.. .•. . , 

• .. . ! 

1 O. O Governador do Estado . do Pará 
requer, consequentemente. que Vossa Excelência. reconhecendo, "prima facie" 
um novo viés de tratamento da matéria, a ensejar o conhecimento da Ação pelo 
Pretório Excelso, se lhe imprima o impulso oficial, com o suprimento do seu 
notável saber jurídico, para os fins de direito. 

. : 

Pede deferimento. 
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONÃLIDADE 

TRIBUNAL PLENO 

N2 977-0 ~ 

RELATOR 
REQUERENTE: 
R~QUERIDO 

MINISTRO MARCO AURÉLIO 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO Esta ação 

direta de inconstituciona°Iidade está dirigida contra o Decreto 

n2 22, de ·4 de fevereiro de 1991, que dispõe sobre o processo 

administrativo de demarcação das terras indigenas. Alude-se à 

circunstância de os procedimentos administrativos por ele 

fixados terem implicado o comprometimento de cerca de cinco 

milhões de hectares do território paraense, inobservando-se o 

devido processo legal. Discorre-se sobre a definição da 

titularidade das ter·ras devolutas, trazendo-se à balha o 
• 

histórico respect-ivo. Remete-se ao parecer do ilustre jurista 

D:r;. Nelson Azevedo Jobim sobre a matéria, ressaltando-se que 

exsurge conflito a ser dirimido por esta Corte sobre a 

·· titularidade das terras consideradas as posições da União e do 

Estado .. Em sintese, as razões apresentadas lastreiam-se no fato 

de o processo administrativo de demarcação, a desaguar no 

registro da matricula dos imóveis, ocorrer sem o contraditório, 

olvidando-se, assim, as regras insculpidas nos incisos LIV e LV 

do artigo 52 da Constituição Federal. Pleiteia-se a concessão 

de liminar que suspenda a eficácia do Decreto e dos atos que 

dele hajam decorrido. 

Vieram aos autos as peças de folhas 15 ar 
l 

I ?- 
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Recebi-os para exame em 30 de novembro de 1993, liberando-os 

para apreciação pelo Plenário em 2 imediato (folha 37). 

É o relatório. 
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) - Em 

primeiro lugar, é mister definir a natureza jurídica do Decreto 

n2 22, de 4 de fevereiro de 1991. Foi ele baixado com 

fundamento no inciso IV do artigo 84 da Constituição Federal, 

tendo-se presentes a norma do artigo 231 nela inserta e os 

preceitos do ··artigo 2 2, · inciso · IX, da Lei n2 6. 001, de·--19 de 

dezembro de 1973. O Decreto, em si, estabelece os parâmetros a 

serem observados no processo administrativo de demarcação das 

terras indígenas, 

regra do artigo 

ident~ficação por 

introduzindo outras medidas. Consoante a 

22, a demarcação será precedida por 

grupo técnico, abrangendo os incisos as 

providências a serem cumpridas. Já o artigo 32 dispõe sdbre os 

trabalhos de identificação e delimitação de terras indígenas 

realizados anteriormente, prevendo o aproveitamento das 

informações deles decorrentes. o artigo 4 2 cuida do 

reassentamento de ocupantes não-indios pelo órgão fundiário, 

cogitando da celebração de convênios. O artigo 52 diz da 

consideração dos limites definidos em ato do Poder Executivo, 

versando o artigo 62 sobre o respeito ao teor dos títulos 

dominiais. Já o artigo 72 trata da revisão das terras indígenas 

tidas como insuficientes para a sobrevivência fisica e cultural 

dos grupos indigenas e o artigo 8 2 autoriza o Ministro da 

3 

Justiça a proceder à interdição provisória das terras 

constate a presença de indios isolados ou de outras 

interdição se faça necessária para a preservação dai 

STP - 102-002 



-·-, 

42, 

ADI 977-0 PA 

dos indios e dos respectivos territórios. Alude-se ao objeto - 

o exercício do poder de policia mencionado no inciso VII do 

r1rtigo 1 º da Lei nº 5. 371, de 5 de dezembro de 1967 - e à 

vigência por prazo determinado, passível de prorrogação. O 

artigo 92 diz da homologação dos resultados do processo pelo 

Presidente da República, seguindo-se a previsão de que, uma vez 

formalizada, o órgão federal de assistência do índio promoverá 

o registro em cartório da comarca correspondente e no 

Departamento do Patr:i,rnônio da União. O artigo 11 cogita da 

faculdade, atribuída ao referido órgão, de proceder à revisão 

das terras indígenas aprovadas ou demarcadas com base na 

legislação anteri9r. Por último, dispõem os artigos ~2, 13, 14, 

15 e 16 sobre a passagem das terras à categoria de 1terras 

indígenas e a normatização, por aquele órgão, mediante 

portaria, da sistemática· a' aer adotada pelo grupo técnico, bem 

corno sobre a publicação, a cargo do Ministério da Justiça, de 

plano de demarcação das terras e entrada em vigor do que 

estabelecido, revogadas as disposições em contrário. A rigor, o 

ato impugnado consubstancia orientação no campo administrativo 

visando à demarcação das terras indígenas. Possível 

extravasamento ocorrido na regulamentação resolve-se em campo 

diverso do relativo à Constituição e sua supremacia, que é o da 

legalidade. 

Por isso, tenho como imprópria esta /ação direta 

de inconstitucionalidade. 

É o meu voto. 

4 
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17/12/93 TRIBUNAL PLENO 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 977-0 PARA 

RELATOR 
REQUERENTE: 
R~QUERIDO 

MINISTRO MARCO AURÉLIO 
GOVERNO DO ESTADO DO PARA 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ATOS 
MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. A ação direta de 
inconstitucionalidade é meio impróprio ao ataque de atos 
meramente administrativos. Isto ocorre quando se impugna 
decreto do Chefe do Poder Executivo com o qual se disciplina a 
demarcação de terras indigenas e se traçam parâmetros para a 
atividade administrativa a ser desenvolvida. Possivel 
extravasamento resolve-se no âmbito da ilegalidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, 

acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em sessão 

plenária, na conformidade da ata de julgamento e das notas 

taquigráficas, por unanimidade de votos, em não conhecer da 

ação, ficando, em conseqüência, prejudicado o requerimento de 

medida cautelar. 

Brasilia, 17 de dezembro de 1993. 

-~~C;dt~· 

j
OCTÂVIO GALLOTTI °"'-<o~ h, - PRESIDENTE 

RCO ~ra RELATOR 

JJ 
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