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PARECER 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, 
diante das demarcações de terras indígenas procedidas administrativamente pela 
UNIÃO, embasadas, . estas, no sistema previsto pela Lei n 6.001, . de 19 
de dezembro de ·1973, e no Decreto n. 22, de 04 de fevereiro de 1991, · ·· 
inquiri-nos sobre a compatibilidade destes diplomas com a Constituição Federal- _, 
de 1988. 

. C-;· 

Passemos- à análise. ,. 

1. DAS TERRAS · ·OCUPADAS PELOS ÍNDIOS. 

1.1 TRATAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL. 

Até à Carta de 1934, as terras ocupadas pelos índios não 
foram objeto de preocupação ou disciplina constitucional. • 1 ~ ._7 

Em 1934 prescreveu-se que "será respeitada a posse de 
· terras de silvícolas que "rielás se achem permanentemente localizados, sendo- : 
lhes, no entanto, vedado aliená-las '' (Art. . 129). 

Tal norma · se · reproduziu, com enunciados um .pouco diversos, 
mas sem .mudar-lhe a proposição, nas Constituições de 1937 (Art. 154) e 
de 1946 {Art, 216). 

Em 196 7, além de incluir, entre os bens da União, "as 
terras ocupadas pelos silvicolas" (Art. 4, IV), dispôs-se que ''é assegurada 
aos silvícolas · a posse permanente das terras que habitam e reconhecido 
o seu direito ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as 

1 

utilidades -nelas existentes" (Art. 186). 
1 
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Na mesma linha, em 1969, quanto a considerá-las 
da União (Art. 4, IV). 

Alterou-se, nessa Emenda n. 1, o enunciado do tratamento 
específico para se regrar que "as terras habitadas pelos silvícolas são 
inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, a eles cabendo a sua 
posse permanente e ficando reconhecido o seu direito ao usufruto exclusivo 
das riquezas naturais e de todas as utilidades nelas existentes'' (Art. 198). 

Acrescentaram-se dois parágraf os. Pelo primeiro, declarou-se a 
"nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos de qualquer natureza que 
tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras habitadas 
pelos silvícolas ", Pelo segundo, dispôs-se que "a nulidade e extinção de 
que ; trata o parágrafo anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer 
ação ou indenização contra a União e a Fundação Nacional do índio ''. 

Por fim, a última Carta, de 1988, manteve, entre os bens 
da União, "as terras tradicionalmente ocupadas pelos indios" (Art. 20, XI), 
e dispôs: 

" Art. 231. São reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, língua, crenças e tradições, e os 
direitos ortgtnários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos · os seus bens. 

§1. 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 
e as necessárias a sua reprodução fisica e cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições. 

§2. As terras tradicionalmente ocupadas 
pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes 
o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos 
nelas existentes. 

§4. As terras de que trata este artigo são 
inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis. 

§6. São nulos e extintos, não produzindo 
efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, 
o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, 
ou a exploração das riquezas minerais do solo, dos rios e 
dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público 
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Assim, tivemos algumas variações, que foram só de redação, 
no tratamento republicano iniciado em 1934: 

a) nas Cartas de 1934, 1937 e 1946, respeitou-se 
a posse das terras onde os índios se achassem ''permanentemente locali 
zados"; 

b) na vigência dos textos de 1967 e 1969, assegurou- 
se aos índios a posse permanente das terras por eles habitadas; e, 

e) na Carta de 1988, destinou-se à posse permanente 
dos índios as terras por eles tradicionalmente ocupadas. 

Desta· · forma, tais terras que, desde 1891 até 1934 se 
encontravam no domínio dos Estados-Membros (1), passaram, em 1934, a 
constituir-se em "bem públicos com destinação específica" (2), tendo 
integrado o domínio -dos Estados Federados desde 1891 (Art. 64) até 1967. 
Após, a titularidade deslocou-se para a União. 

Em sede infraconstitucional, remanesce, hoje, a Lei n. 6.001, 
de 19 de dezembro de 1973. 

O seu art. 17 distingue (a) as "terras ocupadas ou 
habitadas " pelos silvícolas das (b) "áreas reservadas " e das ( e) "terras 
de domínio ' ' das comunidades indígenas ou de silvícolas. 

Tanto as "áreas reservadas", como as "terras de domínio" 
caraterizam-se pelo fato de não presumirem a posse anterior à constituição 
da reserva ou do domínio. 

As primeiras - áreas reservadas - decorrem de um ato da 
União, com a destinação para a "posse e ocupação pelos índios, onde 
possam viver e obter meios de subsistência ... " (Art. 26). 

O ato da União, estabelecendo áreas reservadas, pode anngir 
áreas de seu próprio domínio, áreas de domínio dos Estados Federados ou 
dos Municípios e, ainda, áreas de propriedade privada. Quanto a estas 
duas últimas, precederá a desapropriação (3). 

As segundas - terras de domínio - são aquelas havidas pelo 
índio ou pela comunidade indígena "por qualquer das formas de aquisição 
do domínio, nos termos da legislação ctvil" (Art. 32). 
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Quanto às terras ocupadas, a que se refere os 
constitucionais e a própria Lei, cabe aos índios ou silvícolas a sua '\An~ 
permanente e o direito ao usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos 
e dos lagos nelas existentes (Art. 231, 2, CF 1988; e art. 22 da Lei 
6.001/73). 

Portanto, a posse permanente e o usufruto exclusivo são 
conseqüência, no plano do direito, do ato-fato jurldico definido no sistema 
constitucional como ocupação tradicional de tais terras (4). 

1.2. DA NATUREZA DA OCUPAÇÃO. 

Necessário precisar-se em que consiste a ''localização perma 
nente '' das Cartas de 1934, 1937 e 1946 -, que foi nominada de 
"habitação" em 1967 e 1969, e, que, em 1988, passou a ser chamada 
de ''ocupação tradicional ' '. 

Para a espécie, discorrendo sobre o art. 216 da Constituição 
de 1946, diante de discussão sobre a constitucionalidade de lei do Estado 
do Mato Grosso, que reduzira área indígena, anteriormente demarcada pelo 
mesmo Estado, sob o argumento de os índios já não a ocupavam em sua 
integralidade, o Min. VICTOR NUNES, vitorioso na decisão, prelecionou: 

"Não está em jogo, propriamente, um conceito 
de posse, nem de domínio, no sentido civilista dos vocábulos; 
trata-se do habitat de um povo. 

Se os índios, na data da Constituição Federal, 
ocupavam determinado território, porque desse território tiravam 
seus recursos alimentícios, embora sem terem construções ou 
obras permanentes que testemunhassem posse de acordo com o 
nosso conceito, essa área, na qual e da qual vtvtam, era 
necessária à sua subsistência Essa área, existente na data da 
Constituição Federal, é que mandou respeitar. Se ela foi 
reduzida por lei posterior; se o Estado a diminuiu de dez mil 
hectares, amanhã a reduziria em outros dez, depois, mais dez, 
e poderia acabar confinando os índios a um pequeno trato, 
até ao terreiro da aldeia, porque ali é que a 'posse ' estaria 
materializada nas malocas. 

Não foi isso que a Constituição quis. O que 
ela determinou foi que, num verdadeiro parque indígena, com 
todas as características culturais primitivas, pudessem permanecer 
os índios, vivendo naquele território, porque a tanto equivale 
dizer que continuariam na posse do mesmo. 
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Entendo, portanto, que, embora a dema~ão 
desse território resultasse, originariamente, de uma le ~ 
Estado, a Constituição Federal dispôs sobre o assunto e re 
ao Estado qualquer possibilidade de reduzir a área que, 
época da Constituição era ocupada pelos indios, ocupada no 
sentido de utilizada por eles como seu ambiente ecológico''. 
(5) 
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Por outro lado, para o Min. NÉRI DA SILVEIRA, "a 
posse protegida pelo art. 216 do Constituição Federal vigente há de ser, 
objetivamente, definida. Impende haver uma utilização imediata ou real, 
ocupação certa e continuada da terra Daí porque não se há de entender, 
sob o resguardo da norma predita, aquela área que os índios já não 
ocupem efetivamente. Com o transcurso do tempo, por efeito mesmo do 
processo civilizatório, pode suceder se tomem desocupadas, ou não mais 
utilizadas, porções de área - anteriormente possuída pelos índios. O que 
importa ser respeitada é a superfície territorial, que os índios vêm 
efetivamente usando, ocupando, detendo, realizando aquele 'poder fisico da 
pessoa sobre a coisa'. Dessa maneira, o critério de verificação da área 
a ser resguardada - para uma certa tribo ou comunidade indígena - 
não pode se afirmar; como índole exclusivamente histórica, - mas, sim, 
com base na realidade de vida atual (isto é, num certo momento cogitado) 
das famílias, das unidades de formação e organização do grupo silvícola" 
(6). 

obsta ... 
tivamente, 
habitação, 

Concluem, por isso, o Magistrado e o 
possa o Estado-Membro desmembrar partes 
reservado aos silvícolas, que não mais 
uso e gozo do aborígenes '' (7). 

Tribunal, que "nada 
de território, primi 
estejam- servindo à 

É evidente que, tendo a Constituição de 1967 incluído nos 
bens da União as terras ocupadas pelo silvícolas (Art. 4, IV), aos Estado 
Membros não se põe, mais, esta questão, para as terras que, em 1967, 
se encontravam na ocupação indígena. O abandono ou desocupação posterior 
a 1967, diz com propriedade da União e lhe competirá afumar e discutir 
que "a garantia constitucional da posse em apreço, não extingue, como 
é óbvio, o direito dominial; dai, a viabilidade do exercício, pelo titular 
do domínio, dos poderes correspectivos, se e quando desaparecer o fato 
restritivo do pleno jus " (7). 

A discussão sobre a extensão dessa posse, o que, de resto, 
está posta na duas manifestações, foi enfrentada pelo conteúdo definitório 
do § 1 º do art. 231 da Constituição de 1988. 

Lá se tem que o conceito de "terras tradicionalmente 
ocupadas pelo indios" importa na concorrência de quatro requisitos: 
habitação em caráter permanente; utilização para suas atividades produtivas; 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem 
est:ar; e necessárias a sua reprodução tisica e cultural, segundo seus usos, 
costumes e tradições. 
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Observe-se que estes requisitos, cada um deles individ 
são necessários, mas não são suficientes. A teor do texto, somente 
recair sob a categoria constitucional nominada de "terras tradiciona'N(W~ 
ocupadas pelos índios '' se, e somente se, concorrem, no caso concreto, t~ 
o quatro requisitos. 

Constitucionalizou-se em 1988, com mais precisão, o conceito 
de posse esposado pelo Art. 23 da Lei n. 6.001/73: "Considera-se posse 
do indio ou silvícola a ocupação efetiva da terra, que, de acordo com 
os usos, costumes e tradições tribais, - detém e onde habita ou exerce 
atividade indispensável à sua subsistência ou economicamente útil". 

Em 1988, portanto, vitorioso foi o conceito amplo de posse 
indígena já esboçado, anteriormente, por ISMAEL MARINHO FALCÃO, 
verbis: 

''.A posse indígena, pois, traz uma conotação 
diferente, em seu conceito, da conotação emprestada à posse civilista 
e à posse agraristá A posse tal como concebida pelos civilistas, 
é a exteriorização do domínio, decorrente do exercício, piem ou 
não, de alguns dos poderes inerentes ao proprietário (An. 485, CC). 
Já para o direito agrário, a posse se corfigura pelo exercício e 
junção de três elementos básicos: morada permanente do possuidor 
no imóvel passeado; cultura efetim implantada e mantida pelo 
próprio posseiro e sua família, com capacidade de proporcionar 
lhe o progresso sócio-econômico seu e de seus familiares; e, como 
último elemento básico, mais de ano e dia de ocupação efetiva 

''.A posse indígena, diferentemente destas últi 
mas, é caracterizada pela ocupação efetiva da terra por parte do 
elemento silvícola ou indígena, ocupação que haverá de se com 
portar de acordo com os usos, costumes e tradições tribais, vale 
dizer, não é apenas indígena a terra aonde se encontrar edificada 
a casa, a maloca ou a taba indígena, como não é apenas indígena 
a terra onde se encontra a roça do índio. Não. A po.sse indígena 
é mais ampla, e terá que obedecer aos usos, costumes e tradições 
tribais, vale fÍÍ1J!T, o órgão federal. de a.mst.ência ao Indio, para 
poder afirmar a posse indígena sobre determinado trato de terra, 
primeiro que tudo, terá de mandar proceder ao levantamento 
~ usos, costumes e tradições tribais a fim de coletar elementos 
f áticos capazes de mostrar essa posse indígena no solo, e será 
de posse indígena toda a área que sirva ao úuJio ou ao gru.po 
indígena para caça, para pesca, para coleta de frutos naturais, 
como aquela utiJi:uuJa, com roças, roçados, cemitérios, habitação, 
reaJkpção de cultos tribais, etc, hábitos que são indícios e que, 
como tais, terão que ser conservados para a preservação da 
subsistência. do próprio gru.po tribal. A posse indígena, pois, em 
síntese, se exerce sobre toda a terra necessária à realimção não 
somente das a1ividades economicamente úteis ao grupo tribal, como 
sobre aquela que lhe é propícia à reali;pção dos Sei,IS cultos 
religiosos" (8) 
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A Lei n. 6.001, já referida, determina que tais terras, "por 
iniciativa e sob orientação do órgão federal de assistência ao índio, serão 
admi.nistrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em 
decreto do Poder Executivo" (Art.19). 

É prevista a homologação pelo Presidente da República da 
demarcação promovida pelo referido órgão, a qual será registrada em livro 
próprio do Serviço de Patrimônio da União e no Cartório hnobiliário 
correspondente (§ 1° do art. 19). 

Por fim, não admite a lei, contra a demarcação administrativa, 
a concessão de interdito possessório, facultando aos interessados recorrerem 
à ação petitória ou à demarcatória (2). 

Em 1991, o Poder Executivo, revogando ato anterior, editou 
o Decreto n. 22, de 04 de fevereiro, pelo qual dispôs sobre o mencionado 
processo administrativo de demarcação. 

Prevê esse diploma, para esse procedimento, cinco fases, a 
saber: 

a) Identificação da área por Grupo Técnico, com a 
apuração dos requisitos do § 1 º do art. 231 da Constituição. Desta fase 
participará, necessariamente, o grupo indígena envolvido e, como convidados, 
outros órgão públicos e membros da comunidade cientifica ou especialistas 
(Art. 2° .e §§ lº a 6º). órgãos públicos federais, estaduais e mumcipais 
participam como informantes obrigatórios e as entidades civis, como facul 
tativos (5); 

b) Apreciação do relatório produzido pelo Grupo Técnico 
pelo órgão federal de assistência ao índio, e, caso seja aprovado, publicação 
no Diário Oficial do União, com remessa posterior ao Sr. Ministro de Justiça 
(§§ 7° e 8º do art. 2°); 

e) O Ministro da Justiça. aprovando o processo, 
declarará, mediante portaria, os limites da terra indígena, determinando a sua 
demarcação (§ 9° do art. 2º); 

d) Trabalhos de demarcação pela órgão de assistência 
ao índio (Arts. 3° a 7'). Durante tais trabalhos, o Ministro da Justiça poderá 
determinar a interdição provisória das terras (Art. 8º); 

e) Homologação, por decreto do Presidente da Repú- 
blica. da demarcação realizada, com posterior registro do cartório imobiliário 
da comarca respectiva e no Departamento do Patrimônio da União (Art. 9°). 

7 



EDUARDO FERRÃO, NELSON JOBIM E OSCAR L. DE MORAIS 
ADVOGADOS SIC 

Este, em linhas gerais, o procedimento administrativo 
decorrerá duplo efeito declaratório, com carga desconstitutiva: 

~/Jl~-"Y' a) a nulificação e extinção dos títulos de ocupaçaa,.__.... 
domínio e posse das terras objeto da demarcação, e dos de exploração das 
riquezas naturais do solo, dos rios e lagos existentes em tais terras ( § 6° 
do art. 231 da CF); 

b) a titulariz.ação formal das terras por parte da União 
(XI, art. 20 da CF); 

São conseqüências de gravidade imensa no plano do domínio 
particular e público que decorrem de um procedimento administrativo sem 
contraditório ! 

Aliás, já na vigência da Emenda de 1969, o Min CORDEIRO 
GUERRA manifestava-se, apreensivo: 

"Creio que esses artigos ainda nos darão 
muito trabalho, porque, a serem interpretados na sua literalidade, 
teriam estabelecido o confisco da propriedade privada neste 
País, nas zonas rurais, bastando que a autoridade adminis 
trativa dissesse que as terras foram, algum ma, ocupadas por 
silvícolas" (9). 

:2. DO "DUE PROCESS OF IAW" E DOS 
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 

2.1. A Constituição de 1988 introduziu, no rol da garantias 
individuais e coletivas, o princípio do devido processo legal, tendo ampliado 
o princípio do contraditório e da ampla defesa 

Efetivamente, o inciso LIV dispõe que ''ninguém será privado 
da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal", sem 
precedentes nos textos anteriores. 

Pouco há de ser dito sobre este pnncipio, que vem da 
Magna Carta Inglesa, que já não tenha sido explicitado, tudo porque "Due 
process of law impltes the right of the person affected thereby to be present 
before the tribunal which pronounces judgment upon the questions of /ife, 
liberty, or property, in its most comprehensive sense; to be heard, by 
testimony or otherwise, and to have the right of controverting, by proof 
eve,y material fact which bears on the question of right in the matter 
involved: 1f any question of fact or liabi/ity be conclusively presumed against 
him' this is not due process of law" (10). 
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Por outro lado, o inciso LV, regrou que "aos Iitigi 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são as. 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela i 

No primeiro caso - Due Process of Law - 
inovou ao introduzir, em seu texto, a garantia 

No segundo caso - Contraditório e Ampla Defesa - ela 
ampliou o sistema da Carta de 1969, pois esta última somente tinha previsão 
para a âmbito do processo penal, in · verbis : 

"15. A lei assegurará aos acusados ampla 
defesa, com os recursos a ela inerentes. Não haverá foro 
privilegiado, nem tribunais de exceção. 

16. A instrução criminal será contraditória, 
observada a lei anterior, no relativo ao crime e à pena, salvo 
quando agravar a situação do réu''. 

Com 1988, o contraditório e a . ampla defesa se entenderam, 
como garantias que completam o due process of law, a todos os tipos 
de processo - judicial ou administrativo - e aos acusados em geral. 

Trata-se, nestas regras, de direito subjetivo constitucional ao 
due process of law, ao contraditório e à ampla defesa Não são regras 
jurídicas vazias. Delas nascem direitos subjetivos inafastáveis ~. ''em con 
seqüência disso, é nulo o processo em que se não assegura" ( 11) ao 
interessado o contraditório e a ampla defesa, em qualquer procedimento que 
seja. 

Desbordar dessas regras e princípios, incide em lesão à 
Constituição. 

2.2. No caso em exame, o procedimento administrativo de demar 
cação das terras indígenas se encontra previsto no art. 19 da Lei n. 6.001, 
de 1973, pelo qual delegou-se ao Poder Executivo a disciplina de tal 
procedimento. 

Ainda na vigência da Carta de 1969, o Poder Executivo 
Federal disciplinou o procedimento administrativo demarcatório pelo Decreto 
n. 88.118, de 23 de fevereiro de 1983, delineando-o sem contraditório de 
qualquer natureza 

O sistema da época, aliás, somente assegurava aos atingidos 
pelo processo administrativo unilateral o recurso à ações petitórias ou 
demarcatórias de sua iniciativa (Art. 19, § 2). 
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Posteriormente sobreveio o Decreto n. 22, datado de 
fevereiro de 1991, editado, portanto, na vigência da Constituição de 
que, alterando as linhas gerais do procedimento anterior, manteve 
natureza unilateral e inquisitorial. 

Dos interessados na demarcação, como se viu, somente 
participam o grupo indígena envolvido - diretamente comprometido com um 
resultado positivo amplo - e órgãos públicos e comunidade de especialistas. 

É importante frisar-se que, neste procedimento administrativo 
unilateral, apura-se a ocorrência, em concreto, dos quatro requisitos do § 
1 º do art. 231 do Constituição: habitação em caráter permanente; utilização 
para atividade produtiva; imprescindibilidade para a preservação dos recursos 
ambientais; necessariedade para a reprodução física e cultural, segundo os 
usos, costumes e tradições. 

Requisitos estes cuja prova se produz, no modelo, sem 
qualquer alteralidade. 

Os atingidos diretamente pelos efeitos do procedimento - os 
detentores de títulos de qualquer natureza sobre a área e o Estado-Federado 
sobre cujo território incide a medida - não têm voz nem vez. 

Somente são admitidos a posteriori, com o ônus de produzir 
prova de fato negativo: não habitação; não utilização; prescindibilidade; não 
necessariedade ! 

Aliás, esta distorção foi percebida pelo Min CÉSAR ROCHA, 
do STJ, ao indagar se não "estaríamos a fragilizar o direito de propriedade, 
a desimportantizar os registros públicos imobiliários, base em que se sustenta 
aquele direito de propriedade, e, para reflexão dos processualistas, invertendo 
o ônus da prova. Quanto a este último aspecto, a admitir-se a inversão 
do ônus da prova, estaríamos a permitir que a FUNAI, em outra suposta 
hipótese, pudesse, descurando-se de tudo quanto consta nos registros imo 
biliários, declarar uma outra determinada área como sendo tradicionalmente 
de ocupação indígena. Aí, o proprietário, se quisesse, que procurasse os 
caminhos processualísticos ordinários, para provar que tal pedaço de chão 
lhe pertence ... " 

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. 

A partir de 1988, o due process of /aw, complementado pelos 
pnncrpios do contraditório e da ampla defesa, são garantias constitucionais com 
vigor em qualquer tipo de processo, seja judicial ou administrativo, seja de 
direito privado ou de direito público. 
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Havendo discrepância, permanece a norma conflitante 
sistema jurídico inaugurado pela nova ordem constitucional. 

Desta forma, as normas positivas do direito 
Constituição de 1988 somente são recepcionadas se, e 
com os princípios da nova Carta compatíveis. 

da legislação 
da mesma 
(13). 

Irrelevante discutir-se, aqui e na espécie, se há uma revogação 
pretérita conflitante ou se uma inconstitucionalização superveniente 
Preferimos, com PONTES DE .MIRANDA, a primeira assertiva 

O fato relevante é que as normas infraconstitucionais ante 
riores, contemporâneas ou supervenientes à Constituição e com ela 
incompatíveis são insusceptíveis de aplicação, sob pena de se admitir a 
inconsistência lógica e jurídica do sistema positivo. 

Posta a questão neste termos, estamos habilitados a responder 
os quesitos. 

3. CONCLUSÃO. 

Quanto à compatibilidade da Lei 6.001/73 e do Decreto 2'21 
91 com: a Constituição de 1988, respondemos que as normas relativas ao 
procedimento administrativo contidas no Decreto 22, na medida em que não 
asseguram, aos atingidos por seus efeitos - particulares e órgãos públicos, 
inclusive Estados-Federados -, o contraditório e a ampla defesa, entram em 
chaças com a Constituição de 1988. 

Como conseqüência, os atos administrativos praticados com 
base em tal procedimento estão eivados de nulidade, · porque não legitimados 
pelo sistema constitucional. 

É o nosso parecer, s.mj, 

Brasília - DF, 21 de setembro de 1993. 

~ :CA!_)_ 
N~,f:;;bm 

11 



F .. _2tuaz .li@>.,,_ ••• , • ,~, •••• ·. - · ,_ . .,,y -.~-.,=·· , av:.-:::: '"":. - ~------- . ~ s; ,: " -:--~ ,~. -·-,:--· ._ ... --•..-, ,.., -,,',;E,:":""''""'".''.""'""· '!'-1~-~".'l',,,.,,w"z"'.;z;z_~:·"r''~*'·''*~Q~M'.,~,a;~.,_4.!~ .. ,,._o,. ~IJl.i!IJ,a••··~ 
. - -., ..•....•• ,--i::. 

-... .. " ' -~ .. ·-:· ,, 

Citações: 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10).: 
(11} 

(12) 
(13) 

\ 

í 

r 
/ 

EDUARDO FERRÃO, NELSON JOBIM E OSCAR L. DE MORAIS 
ADVOGADOS S/C 

o • - Min. SOARES MUNOZ, ACO n. 278, RTJ ,107/464; ~~ 
HELY LOPES MEIRELLES, in Direito Administrativo Bras~.._,, _, 
pag. 459, 10 ed, Malheiros Ed.; 
Min. DÉCIO MIRANDA, MS n. 20.215, LEX JSTF 17/97; 
Min. CUNHA PEIXOTO, MS n. 20.234, LEX JSTF 22/63; 
PONTES DE MIRANDA, Tratado, XIL 450/1; 
RE n. 44.585, Refer. à Súmula do STF, 25/360; 
ACO n. 278, RTJ, 107/478;· 
idem n. 5, pag. 479; 
O Estatuto do Índio, p. 65; 
MS 20.234, Lex JSTF 22/64; 
Black's. Law Dictionary, p. 500, 6a. ed.; 
PONTES DE .MIRANDA, Cmts. à CF de 1969, tovo V, pag. 
233, Forense, 1967; 
MS 1.835-5, DF, DJ 24.05.93; 
PONTES DE _ .MIRANDA. Cmts. Const. de 1946, t. 6, p. 395, 
3 ed., Borsoi; 

12 


