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Exmo. sr. Ministro WILLIAM PATJ'ERSON 
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ESTADO PARA ente federativo 
dotado de personalidade jurídica de Direito Público, representado por sua 
Procuradoria Geral, e esta pelo Procurador do Estado, por nomeação legal, abaixo ,-· .., - 
assinado, com abrigo no Art. 105, L " b", da Constituição Federal, e disposições 
da Lei nº 1.533/51, vem impetrar 

MANDADO DE SEGURANÇA 
(com pedido de liminar) 

contra atos do EXMO. SR M][NJ[STRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, 
consubstanciados nas Portarias nºs. 318, 319 e 320, de 18 de agosto de 1993, ........ -- .... 
publicadas no Diário Oficial da União, Seção I, de 19 de agosto p.p., (anexos 
01, 02 e 03), tendo em vista a ilegalidade, por incompatibilidade com a 
Constituição de que se revestem esses atos ora acoimados, e do abuso de 
poder que se contêm, no concernente à declaração como de JX!.Sse permanente 
indígena, para efeito de demarcação, de três áreas situadas no território estadual, 
as quais assomando o total de 3.225.304 hectares, resultam na federalização 
desses bens dominicais, "ex-vi" do Art. 20, XL da Constituição, sem o devido 
processo legal e com invasão de competência privativa do Congresso Naelonal, 
o que as inquinam nas suas validez. 

Articula, conseqüentemente, a seguir, as 
é: os fundamentos de direito que asseguram o cabimento da 
que espera ver processado e julgado, na forma regimental. 
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DA RELEV ÁNClLA DO FUNDAMENTO 

. ' 

O pacto federativo cristalizado no nascimento da 
República, decorrente mesmo do artificialismo que lhe dá origem, confere aos 
Estados a propriedade de bens públicos, como são as terras do seu ~o, 
não incluídas entre os bens da União, e que não estejam na ~sse de particulares, 
por qualquer título legítimo, ~r ser isto inerente à autonomia que lhes assegura 
a capacidade de organizarem-se e reg~-se, como centros descentralizados 
de poder político, e de titulares de direitos sobre a parcela própria do tenitório 
nacional. 

Não se comunicando os ~ dos E~s 
Federados com os ~ da U~o, salvo, apenas, pelo domínio eminente que 
este último ente exerce, é crivei afumar que aqueles detêm prerrogativas estatais 
inerentes aos princípios que regem a Federação, donde se destaca a de não 
ter suprimidos ou reduzidos os poderes que exerce dentro dos limites fisicos, 
políticos e hwnanos que lhes estão afetos, sendo vedado a qualquer dos membros 
desse pacto invadi-los, sem quebra do vínculo que os une. 

A União, como de resto, todos os integrantes 
do Poder Público, tem a competência própria, no que diz respeito ao trato 
da questão indígena, e, obviamente, é particularmente sua, no que pertine às 
terras que os índios tradicionalmente ocupam, a função de demarcar, proteger 
e fazer respeitar todos os seus bens, na dicção do Art 231, da Carta Constitucional. 

Mas, daí, em sendo da União a competência de 
demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, tal dever não pode - se realizar com a quebra dos princípios federativos, de respeito à autonomia 
dos Estados-Membros, que, por tradição republicana, sgnpre foram os titulares 
de direitos de propriedade sobre a porção de terras gwolutas do seu território, 
não incluíjas, por ato legítimo, entre os bens da União. 
~ - - 

Apenas por força de ato de exceção e de abuso 
de poder, na Amazônia Legal, foram incluídas entre os bens da União. porções 
de terras devolutas abrangidas na ~ de 100 _guilômetros . das rodoviasJederais, 
entre 1964 e 1987, que compreende a edição e a revogação do Decreto-Lei 
nº 1.164. A regra, em tema de Estado de Direito, é: as terras devolutas ---=---- 
são sempre estadualizadas. Exceção é a sua federalização. 

~ 
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~na. ti ~ ... t~~~ Acresce, que, vigente nova Ordem Consti •. ~al, ~ · ~ 

Estados-Membros, como o Impetrante, têm declarado o dOJDllllO sobre 
devolutas não compreendidas entre as da União (Art. 26, IV), sendo de induvidosa ,---- 
certeza que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, se incluem entre 
os bens da União (Art. 20, XI). 

Por isso, na forma e no processo de delimi!aÇão das - terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, reside a ilegalidade por 
incompatibilidade com a Constituição, e o abuso do poder, presentes nos atos 
da Autoridade Impetrada, e objetos do "mandamus ". 

Assim sustenta, porque entende que terras públicas 
devolutas estaduais, para efeito de serem declaradas tradicionalmente ocupadas 
pelos índios, depende de ato legislativo formal e material emanado do Congresso 
Nacional, onde atuam as Câmaras Legislativas de representação popular e dos 
Estados, posto, iniludivelmente, a definição das terras indígenas, por virem a 
se incluir entre os bens da União, como categoria jurídica, deve ficar sujeita 
à função normativa legal do Congresso Nacional, segundo o que disciplinam 
o Art. 48, V ele Art. 22, XN, da Constituição vigente. 

Com efeito, o Art. 48, inciso V, da Constituição, comete 
ao Congresso nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor, 

..._:;-: 

especialmente, sobre limites do territ~cional, espaço aéreo e maritimos e 
bens do domínio da União, que as terras tradicionalmente habitadas pelos índios, 
- uma vez delimitadas e demarcadas - passam a ser. 

Ressalta o Impetrante que a natureza constitutiva dos 
atos acoimados deflue dos efeitos que eles conferem na Ordem Jurídica, quando 
reconhece à posse permanente dos índios ~Jll!e, até a edição d<>? .atos, 
não se tinham juridicamente destinadas. 

Ademais, decorrente da imemorialidade da ocupação 
permanente, segundo levantamento técnico sustentado pelo órgão Federal respectivo, 
as terras indígenas somente assim serão reconhecidas, ante a consideração da 
situação atual dessa ocupação, sem dúvida, significativa e bastante modificada 
por diversos fatores, inclusive mesmo do fato da ação humana nacional sobre 
o território. 

3 



da Constituição, donde 
tradicionalmente ocupam, se destinam à sua posse ~ente, e para a afirmação --:.--- 
da sua orgaui zação social, costumes, línguas, crenças e tradições, o Art. 22, 
e seu inciso XIY, do mesmo Diploma, por dizer competir à União legislar 
sobre populações indígenas - que abrange o campo de exercício dos direitos 
inerentes à essa população autóctone que o reconhecimento da terra indígena 
induz - faz incluir dentre a competência do Congresso Nacional, a função 
de dispor sobre essa matéria, na medida em que, definidas as terras indígenas, 
ficam assegurados os direitos que a Nação Brasileira reconhece em favor dos 
índios. 

/ 

Tem-se, portanto, que a questão indígena, envolvendo 
direitos de população indígena sobre parcela do tenitório brasileiro, onde exercerão -- seu direitos por forma originária de aquisição, deve ser conduzida numa instância 
própria - o Congresso Nacional - sobretudo no que se refere a declaração 
precisae ~elimitada do q~-- ~--~erá .PQf _ ÍC!'f~- ~~i~nalment~ -~~ _ _pelos 
~s, incluídas entre os bens da União - para o fim de manter intacto o 
pacto federativo, cujos entes superiores que o integram, ratifiquem, por seus 
representantes, a vontade da nação, que, há de se convir, pressupõe, igualmente, 
a afirmação dos valores e dos direitos da nacionalidade. 

É nesta ordem de argumentos que o Estado do Pará, 
Impetrante deste "mandamus' ', sustenta existir re!evância no fundamento do 
Mandado de Segurança, a ensejar, de plano, ao eminente Ministro Relator - \ 
que requer - a concessão da medida liminar de suspensão dos ~os ora acoimados 
de ilegais e também contaminados pela eiva do abuso de poder, haja vista l 
que, concedida a Segurança, afinal, a Ordem Jurídica e o Pacto Federativo 
já ter-se-ão por violados, como se vislwnbra, cabendo, desde logo, serem evitados 
esses danos morais e econômicos, na linha do poder geral de cautela que 
os Juízes detém. 

Sem dúvida nenhwna, o Estado impetrante, que aqui 
reside nesse Superior Tribunal, na defesa de um direito que lhe é inerente, 
sob os rígidos princípios que fecundam o a teoria do federalismo, precisa, 
de antemão, ter a pro!~cional, que retire, até o exame do mérito 
do ''mandamus' ', a eficácia dos atos eivados da invalidez, que a Seguran 
haverá de sanar. 
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A INEFICÁCIA DA MEDIDA, SE CONCEDIDA A 

Os atos impugnados - as Portarias indicadas - que 
declaram a posse permanente indígena, no território estadual, integram o ,--- 
procedimento administrativo fixado pelo Decreto nº 22, de 19 de fevereiro de 
1991. 

Seus efeitos, geram aos índios a que se referem, a 
expectativa de um direito seguramente irreversível, haja vista que, "contra lex 
fundamentalis" e inadmitida participação do Estado hnpetrante, como parte do 
Processo de delimitação das terras, em seguida estas serão demarcadas, pelo 
órgão Federal - financiado mesmo, até, com recursos externos, a configurar 
a ingerência estrangeira em questões internas de um Estado Soberano e 
Independente. 

Se é negada essa participação, se e enquanto o Estado 
Impetrante é titular das terras devolutas, como também, porque é integrante da 
Federaçã-º,_~m finalidade de garantir o bem-estar geral da sua população, e, -- -- 
como tal, necessariamente dotado de capacidade para conhecer, aferir, influir, 
m.edi~~ - ·def~der e até_ ~~r;~;~~--~a;;~~;~~ ~~ --~~~--~as 

procedimentais, _pQr ób\:i9J __ .§e __ tem _ _gue _ a __ Segurança __ concedida a. limll.. já _não 
se- iel-ã por e:fic~ __ se a União, pelo tão-só Orgão Executivo, e por ato do -- ---~~ -----··-- - ---- -- - 
Ministro Indigitado, a pretexto de amparar popula~_jndígenas, vem ~ federalizar _ ____;;:__ ' 1--~---- 
terras · devolutas que são bens do Estado, afetando-as ao usufruto de uma - co~dade que não se confotmará com qualquer perda d!LJlU~~- .dada a forma, 
não lhe pode ser deferida, sem o concurso dos representantes com assento no 
Congresso Nacional. 

Cabível, então, a medida liminar ordenatória da 
suspensão dos efeitos dos atos que este ''mandamus'' ataca 

O MÉRITO 

O Estatuto do índio, como se denomina a Lei nº 
6.001, de 19 de dezembro de 1973, como fonte legal dos atos ora atacados, 
se e enquanto recepcionado pela nova ordem constitucional., é, com ela, no 
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ao domínio da União, com destinação à população indígena, este processo 
depende de ação nonnativa, in:fraconstitucional, cuja competência é do Congresso 
Nacional. 

É verdade que a Nação, por wn pacto político, se 
queda aos direito originários dos índios, à posse e ao usufruto permanente das 
terras que tradicionalmente ocupam. Por isso mesmo insculpiu na Constituição 
o amparo e a proteção a esse direito dos índios. 

Na esfera da função executiva do Estado, segundo 
a convicção de uma triparti.cão do exercício do poder estatal, tem-se que ao 
órgão Executivo incumbe realizar os procedimentos que levem ao desiderato do 
reconhecimento das terras que a Nação, por direito de conquista, airibui aos 
primitivos ocupantes, de modo a que possam afirmar a sua cultura, e preservá 
la para os seus pósteros. 

Esses procedimentos, administrativos, hão que andar 
ajustados aos princípios inspiradores desse objetivo, sem perder de vista, sobretudo, 
a necessidade de manter intacta a comunhão nacional. 

Definir a porção de terras onde as populações indígenas 
exercerão os seus direitos, conseqüentemente, importa uma ação nonnativa de 
índole vinculª"1a, não discricionária, privativa do conjunto dos representantes 
populares e dos Estados, com o concurso do Presidente do Estado. 

Simples Portarias, revogáveis a qualquer tempo - eis 
que uma característica dos atos administrativos - por certo, não pode ser o 
veículo para o conteúdo de um ato solene, que, definitivamente, vai assegurar 
o exercício fios direitos das populações indígenas, diferentemente, até, daqueles, 
cogentemente, destinados aos nacionais. 

Em sendo assim, de absoluta aplicabilidade ao assunto, 
a regra do Art. 25, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, "verbis": 

'' art. 25 - Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias 
da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a prorrogação 
por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem 
a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição 
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ao Congresso Nacional, especialmente no que tange a: 

1 - ação normativa; 11 

Ora, é da competência do Congresso Nacional, com a sanção 
do Presidente da República, dispor sobre todas as matérias de competência da 
União, diz o "caput" do Art. 48, da Constituição, sendo que este dispositivo 
especializa, inclusive, o campo ínterpretstívo do seu alcance, não dando margem 
à duvida sobre se este dispositivo abrange a questão indígena, nos precisos 
termos do seu inciso "V" relativamente a bem de domínio da União. 

Na integração de normas constitucionais, outrossim, o Art. - 22, I, das Constituição, diz que "compete privativamente à União legislar sobre 
direito -· processual.; ", que se traduz numa função normativa privativa da 
Lei, que regulará o processo, inclusive o administrativo, ainda que por analogia, 
obedecidos inclusive todos os princípios ditados pela Ciência do Direito. 

No caso dos atos atacados por este "mandamus ", deve 
ser visto que as Portarias se referem ao Decreto nº 22/91 que ''Dispõe sobre 
o processo administrativo de demarcação de terras !:!!_dígenas e dá outras 
~vid~cias" o qual, muito embora editado em 1991, pretende satisfazer a 
disposição contida no Art. '2°, inciso IX, da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro 
de 1973, o que, neste preciso aspecto, não mais se compatibiliza com a Constituição, 
eis que expressamente revogado, no que pertine à atribuição ao Poder Executivo 
de exercer ação normativa em tema de competência ~ privativa do Congresso 
Nacional. 

Está, conseqüentemente, incompatível com a Constituição, 
o processo adminis~vo baixado por ato do Poder Executivo - o Decreto nº 
22/91 - porque revogado pelo Congresso Constituinte o dispositivo legal que 
o autorizava - Art. 2°, inciso IX, da Lei nº 6.001n3 - sob cuja chancela 
as Portarias da Autoridade Indigitada foram baixadas, nada socorrendo, assim, 
as suas existências. 

A outro tanto, as Portarias acoimadas são ditadas sob a - égide do abuso de poder, na medida em que o agente político auxiliar do ,__ 
Presidente da República, invade competência privativa do Congresso Nacional; 
e a despeito de cumprir com o dever que entende lhe pertencer, com exclusividade 
e discricionariedade, vem de afetar o pacto federativo, posto, seus atos, ten 
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o efeito de desincorporar do patrimônio público estadual - como até 
do seu "jus imperii'' - as terras declaradas de posse pennanente de 

' 

O Estado hnpetrante afirma, neste ''mandamus' ', e espera 
ver isto esposado por esse Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que os 
procedimentos pertinentes à delimitação e demarcação de terras, nos Estados, 
que possam e venham a ser reconhecidas indígenas, para a sua destinação à 
posse permanente dos índios, as quais se incorporam ao patrimônio da União, 
hão que ser disciplinados por ação normativa do Congresso Nacional, com 
a sanção do Presidente da República, ficando vedado ao Poder Executivo agir 
com discricionariedade sobre o assunto. 

A presente Ação de Mandado de Segurança, conseqüentemente, 
tem, também, em nível jurídico, o escopo de expungir o trato da questão 
indígena da ação de grupos de pressão que atuam sobretudo junto às autoridades 
administrativas, levando-as, por emocionalismos, à prática de atos que, pelo 
contrário, deveriam consultar os interesses convergentes da comunidade nacional 
- que reconhece e assegura os direitos indígenas - sem ingerências e os interesses 
alienígenas tão presentes nesta questão. 

OS PEDIDOS 

Por todo o exposto, o ESTADO DO PARÁ, ora Impettante, 
requer a esse Tribunal, por ato do Eminente Ministro Relator 

a) com a concessão liminar da suspensão 
dos efeitos dos atos que dão motivo ao ''mandamus'', que seja 
notificado o fauno. Sr. Ministro de Estado da Justiça, no prédio 
sede do Ministério da Justiça, na Esplanada dos Ministérios, nesta ---------- 
Capital da República, de todo o conteúdo desta petição, apresentada 
em duas vias, a fim -~ ~e. no prazo de dez dias, preste as 
informações que achar necessárias; 

b) com ou sem as informações, e ouvido em 
cinco dias, o Ministério Público Federal, como "custos legis", que 
esse Tribunal conceda a Segurança, confirmatória da liminar, para 
o fim de declarar nulQ§. os atos impJ.IgDados nesta Ação, por se -- . ~ 

8 



Segurança 

insuscetível de afetação por ato administrativo discricionário, ilegal 
por incompatibilidade com a Constituição Federal, e maculado pelo 
abuso de poder que configura a invasão da competência privativa 
do Congresso Nacional. 

Atribui valor inestimável a esta Ação de Mandado de 

Pede deferimento. 
Em Brasília, 26 
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