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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa

Ementa: CONSTITUCIONAL. CONSULTA
REALIZADA PELA SECRETARIA DE
POLÍTICA, ESTRATÉGIA E ASSUNTOS
INTERNACIONAIS. INTERPRETAÇÃO DE
NORMAS CONSTITUCIONAIS.
PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
UNIDADE E RESPEITO AOS
FUNDAMENfOSMAIORESDOESTADO
BRASILEIRO. DEMARCAÇÃO DE TERRA
INDÍGENA EM FAIXA DE FRONTEIRA.
NECESSIDADE DE OITIV A DO CONSELHO
DE DEFESA NACIONAL.
1. É do entendimento desta Consultoria Jurídica
que todas as fronteiras terrestres que margeiam a
República Federativa do Brasil, pouco
importando se são tradicionalmente ocupadas
pelos índios ou não, devem ser consideradas
fundamentais para defesa do território nacional,
razão pela qual estão elas afetas ao art. 20, §2°,
da Constituição Federal.
2. Dentro deste contexto, nos casos de
demarcação de terras indígenas localizadas em
faixa de fronteira, revela-se obrigatória a ouvida
do Conselho de Defesa Nacional, nos termos do
art. 91, § 1 º, da Carta Magna.
3. Nada obstante, como há parecer da
Advocacia-Geral da União, aprovado pelo
Presidente da República, em sentido
diametralmente oposto à tese aqui defendida,
está toda a Administração Federal vinculada aos
termos do Parecer nº GQ-81 da AGU.

(Processo MD n.º 60150.000333/2007-21)
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PARECER Nº 71 /CONJUR-MD/2007
I -RELATÓRIO
1. Trata-se do Memorando nº 54/DPS/DPE/SPEAI-:tvID, de 23 de março de 2007, de lavra
do Secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa, no
qual encaminha a esta Consultoria, para fins de análise jurídica, a Apreciação nº
2/DPS/DPE/SPEAI/MD, que trata de demarcação de terras indígenas em faixa de fronteira.
2. A Apreciação nº 2/DPS/DPE/SPEAI/MD, além de apresentar detalhado estudo histórico
explicando a origem da controvérsia que agora se mostra latente - qual seja, a necessidade,
ou não, de colher a opinão do Conselho de Defesa Nacional (CND) antes de demarcar um
terreno situado em faixa de fronteira como terra indígena -, traz à lume um parecer
elaborado, em conjunto, pelo assessor especial do Ministro da Justiça, Cláudio Luiz dos
Santos Beirão, e pelo Procurador-Geral da FUNAI, Luiz Soares de Lima, no qual defendem
ser descabida a oitiva do Conselho de Defesa Nacional acerca da demarcação de terras
indígenas em áreas fronteiriças.
3. Em síntese, o referido parecer - ora sub examine - assim concluiu:
"Portanto, todas as questões que envolvem terras
indígenas, onde faixa de fronteira nelas está contida, bem
como a defesa do território nacional já estão
disciplinadas, descabendo se falar em oitiva, prévia ou
posterior, 'do Conselho de Defesa Nacional (art. 91, §1 ~
III da CF) ou que tais terras se submetem ao art. 20, §2º
da CF, posto que tais dispositivos não se aplicam aos
direitos originários dos índios sobre suas terras".

4. Diante dos sérios riscos que o transcrito entendimento poderá causar à soberania do País
e à integridade territorial, foi solicitado desta Consultoria Jurídica manifestação técnica
acerca do tema em tela, exame que passa a ser desenvolvido.
5. É o breve relatório.

II-ANÁLISE
6. Da análise de toda a argumentação trazida no bojo do parecer exarado em conjunto por
um assessor especial do Ministro de Justiça e pelo Procurador-Geral da FUNAI, é de se
notar que a unidade da Carta Magna foi desprezada para se chegar a conclusão de que os
dispositivos encartados no art. 20, §2º e no art. 91, §1º, inciso III, ambos da Constituição da
República Federativa do Brasil, não se aplicam aos direitos originários dos índios sobre as
suas terras.
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7. A Constituição Federal deve ser interpretada como um todo harmônico, sendo que
nenhum dispositivo nela contida pode ser considerado isoladamente, ainda quando versar
sobre situações específicas, como é o caso do tratamento constitucional dado aos índios.
Neste caso, as referidas normas - ainda que pesem sobre elas características particulares devem ser interpretadas de forma que não entrem em rota de colisão com a regra geral e,
muito menos, com os objetivos maiores perseguidos pela ordem constitucional.
8. Para tanto, todo e qualquer intérprete deve tomar como norte os princípios
constitucionais, que nada mais são do que as normas eleitas pelo Poder Constituinte
originário como fundamentos essenciais da ordem jurídica estabelecida e que, justamente
por isso, funcionam também como critérios de interpretação e integração do Texto
Constitucional.
9. ln casu, conclui-se, portanto, que aos princípios constitucionais se atribui a função de fio
condutor dos diversos segmentos da Constituição Federal, conferindo-lhe unidade
normativa
1 O. Levando-se ainda em consideração que a Carta Constitucional se caracteriza como um
documento político que congregou diversos matizes ideológicos - o que eleva, em muito, a
possibilidade de conflitos aparentes entre suas normas - os princípios constitucionais
ganham especial destaque na função de compatibilizar as normas positivadas no Texto
Constitucional, persiguindo a harmonia do sistema e neutralizando o subjetivismo
apaixonado e ocasional dos sentimentos pessoais e das conveniências políticas.
11. Neste sentido são as palavras do destacado constitucionalista Luís Roberto Barroso, em
sua obra Interpretação e Aplicação da Constituição. ln verbis:
"É precisamente por existir pluralidade de concepções
que se toma imprescindível a unidade na interpretação.
Afinal, a Constituição não é um conjunto de normas
justapostas, mas um sistema normativo fundado em
determinadas idéias que configuram um núcleo
irredutível, condicionante da inteligência de qualquer de
suas partes. O princípio da unidade é uma especificação
da interpretação sistemática, e impõe ao intérprete o
dever de harmonizar as tensões e contradições entre
normas. Deverá fazê-lo guiado pela grande bússola da
interpretação constitucional: os princípios fundamentais,
gerais e setoriais inscritos ou decorrentes da Lei
Maior"1.
12. Assentado, então, o caminho que deverá percorrer o intérprete das normas
constitucionais, mostra-se oportuno agora apresentar o ponto de tensão normativa que deu
origem a discussão ora em tela. O § 2° do art. 20 e o art. 231, ambos da Carta Política de
1988, trazem em seu bojo proposições que consagram valores e bens jurídicos que
aparentemente se contrapõem, mas que não resistem a uma interpretação sistemática do
ordenamento constitucional.
13. As referidas normas constitucionais assim estão expressas:

.
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"Art. 20. São bens da União: .. .)

§ 2 º - A faixa de até cento e cinqüenta quilômetros de largura,
ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de
fronteira, é considerada fundamental para defesa do território
nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei".

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

§ 1 o - 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.

§ 2º -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.

§ 5° -É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de
catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população, ou
no interesse da soberania do País, após deliberação do
Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o
retorno imediato logo que çesse o risco.

§ 6º - 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
naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes,
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que
dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e a extinção
direito a indenização ou a ações contra a União, salvo, na
forma da lei, quanto às benfeitoriasderivadas da ocupação de
boa fé.

i .

§ 7" - Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §
Jºe § 4"".

14. Em virtude desta tensão normativa surge uma outra, voltada ela para a necessidade, ou
não, de se ouvir o Conselho de Defesa Nacional a respeito das demarcações de terras
indígenas quando situadas em faixa de fronteira. Não obstante, por ser uma questão
decorrente do tensionamento entre as supratranscritas normas constitucionais, será a mesma
analisada em um segundo momento.
15. Visando proteger a soberania do Estado Brasilerio, que - frise-se - é um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme assevera o art. 1 º da Carta
Magna, o constituinte originário achou por bem fixar no art. 20, § 2º, que "a faixa de até
cento e cinqüenta quilômetros de largura, ao longo das .fronteiras terrestres, designada
como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional
(. . .) ", condicionando a sua ocupação e utilização ao disciplinamento em lei.
16. Mas, o que seria soberania? Alexandre de Moraes, valendo-se da definição de soberania
apresentada pelo autor Marcelo Caetano, em sua obra Direito Constitucional, assim
transcreveu:"um poder político supremo e independente, entendendo-se por poder supremo aquele
que não está limitado por nenhum outro na ordem interna e por poder independente aquele que, na
sociedade internacional, não tem de acatar regras que não sejam voluntariamente aceites e está em
pé de igualdade com os poderes supremos dos outros povos; "1.

17. Por outro lado, tem-se como certo que a Constituição Federal, notadamente no seu art.
231, reconheceu aos povos indígenas o direito de preservar sua organização social, língua,
costumes, crenças e tradições, assim como os direitos originários sobre as terras que
tradicionalmente ocupam.
18. A priori, os dois dispositivos constitucionais convivem em perfeita harmonia, não se
exigindo do intérprete maior esforço tendente a preservar a unidade da Constituição
Federal. Contudo, nos casos em que as terras tradicionalmente ocupadas pelas comunidades
indígenas se encontram em faixa de fronteira, área considerada fundamental para a defesa
do território nacional, esta situação se fragiliza
19. Da análise dos bens jurídicos tutelados por cada norma constitucional em apreço, é de
se destacar que o art. 20, § 2º, da Carta Magna, ao considerar a faixa de fronteira como área
de interesse fundamental para a defesa do território nacional, objetivou preservar a
integridade do território nacional e, conseqüentemente, a soberania do Estado Brasileiro.
Em razão disso, trouxe de forma explícita ordem ao legislador ordinário no sentido de
disciplinar a ocupação e a utilização dessas áreas.
20. Atendo-se ao conceito jurídico de Estado, com fulcro nos ensinamentos do mestre
Guilherme Penã de Moraes, expresso na obra Teoria de Estado, é possível conceituá-lo
como o detentor do "poder político, constituído sobre determinado território e dirigido a
certa população'r: Daí, figura patente que o Estado é composto pelos elementos humano,
territorial e formal.
21. Pois bem! Agarrando-se ao elemento territorial, uma vez que este é o bem jurídico
protegido imediatamente pelo art. 20, § 2°, da Constituição Federal, urge salientar que o

território do Estado pode ser sinteticamente conceituado como o espaço geográfico dentro
do qual o Estado exercita o seu poder de império, isto é, o espaço onde exercita o seu poder
soberano.
22. Diante de tal quadro, tendo como finalidade imediata preservar a integridade do
território nacional, pode-se afirmar, de igual modo, que a ultima ratio do referido
dispositivo constitucional é proteger a soberania nacional, evitando-se, assim, que eventual
ameaça externa diminua o campo de atuação do Estado Brasileiro.
23. Chega-se facilmente a tal conclusão eis que a integridade do território nacional - fim
este buscado pelo art. 20, § 2°, da Constituição Federal - mantém uma relação diretamente
proporcional com a soberania nacional, sendo que a fragilização daquela importará
necessariamente no enfraquecimento desta, assim como o seu fortalecimento resultará
numa maior consolidação da soberania pátria.
24. Já o fim perseguido pelo art. 231 do Texto Maior foi proteger os interesses dos povos
indígenas, assegurando-lhes todas as condições jurídicas para se desenvolverem como
comunidade organizada, seja através da proteção de sua organização social, costumes,
tradições e crenças, seja pelo reconhecimento dos seus direitos originários sobre as terras
tradicionalmente ocupadas.
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25. Não obstante, ainda que mereça aplusos a proteção conferida pela Carta Magna aos
indígenas, uma vez que demonstrou o forte comprometimento do novo Estado com a sua
I
história e com suas raízes seculares, não pode a norma constitucional protetiva dos
1
interesses indígenas ser tratada como se de caráter absoluto fosse, de modo a não encontrar \
__.J
qualquer temperamento no próprio seio da ordem constitucional.
26. Por mais relevante que seja o bem jurídico alberguado pelo art. 231 da Constituição
Federal, não se afigura razoável preservá-lo a todo custo, ainda mais quando esta postura
possa representar um gravame para a integridade territorial da República Federativa do
Brasil e, por conseqüência, para o exercício do poder soberano do Estado.
27. Ora, para se chegar a tese de que a demarcação de terras indígenas em áreas designadas
como faixa de fronteira não sofre o influxo do prescrito no art. 20, § 2º, da Carta Magna - o
que importaria em dizer que estas terras não seriam consideradas fundamentais para a
defesa do território nacional e tampouco teriam a sua ocupação e utilização disciplinadas
por lei infraconstitucional -, fez-se necessário desprezar a melhor técnica de interpretação
das normas constitucionais, não deferindo o devido respeito a um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil, qual seja, a soberania.
28. A prosperar tal entendimento, imperioso seria reconhecer a existência de verdadeira
antinomia entre as normas constitucionais expressas no art. 20, §2º, e art. 231, da Carta
Magna, fato que abalaria severamente a unidade da Constituição Federal.
29. Conforme já esclarecido, os valores maiores impregnados no corpo da Constituição
Federal, denominados de princípios, funcionam como a bússola a orientar o intérprete na
missão de delimitar o alcance de cada norma jurídica dentro de um dado caso concreto,
conferindo unidade normativa.
/'
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30. Neste plano de idéias, fixado pela Constituição Federal que a soberania é um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil, a ponderação entre os bens jurídicos
tutelados pelos dispositivos em comento deve ser feita de tal modo que não infirme o
referido fundamento. Sem suprimir todo o espaço de incidência da norma constitucional
que resguarda a comunidade indígena, revela-se adequado delimitá-la, evitando, com isso,
o enfraquecimento do próprio Estado que está a reconhecer os direitos originários do índios
sobre as terras que tradicionalmente ocupam.
31. Já identificado os bens jurídicos tutelados por cada uma das normas constitucionais em
confronto, sob pena de fazer da soberania letra morta, entende este órgão consultivo ser
necessário restringir o alcance da norma expressa no art. 231 da Carta Magna, adequando-a
a um interesse que toca indistintamente todos os cidadãos e encontra guarida no inciso I do
art. 1 ° do Texto Maior, qual seja, a defesa do território nacional.
32. Por certo, se a demarcação de terras indígenas em áreas fronteiriças encontrar limites
apenas nos costumes, tradições ~ C!e~ç_?~_g.os índios, conforme faz crer o parecer ora em
exame, tem-se que reconhecer que a soberania nacional - sob a vertente da integridade das
fronteiras nacionais - estará mortalmente fragilizada, uma vez que mais facilmente poderão
elementos externos adentrar no território nacional, sem qualquer forma de controle por
___J
parte do Estado.
.-33. Em razão disso, visando dar uma interpretação que preserve a harmonia e a sistemática
de toda a ordem constitucional, defende-se aqui que todas as fronteiras terrestres que
margeiam a República Federativa do Brasil, pouco importando se são tradicionalmente
ocupadas pelos índios ou não, devem ser consideradas fundamentais para defesa do
território nacional e, por isso, a sua ocupação e utilização podem ser restringidas pelo
legislador ordinário, conforme preconiza o art. 20, §2º, da Constituição Federal.
34. Como uma decorrência natural da conclusão supra, entende este órgão consultivo que o
Conselho de Defesa Nacional deve ser previamente ouvido quanto à demarcação de terras
indígenas em faixa de fronteira, pois, sendo tais áreas fundamentais para a defesa nacional,
ao referido Conselho cabe propor critérios e condições de utilização destas, assim como
opinar sobre o seu efetivo uso, nos termos do consagrado pelo art. 91, § 1 º, inciso III, da
Carta Magna.
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35. Uma vez mais é preciso enfatizar que o dísciplinamento inserto no Capítulo VIII do
Título VIII da Constituição republicana, que versa sobre os índios, não pode ser
considerado isoladamente, de modo a afastar toda e qualquer influência das demais normas
constitucionais. Tratando a Constituição de 1988 como um ordenamento harmônico, tem-se
que asseverar que não é somente os usos, costumes e tradições indígenas que irão
condicionar a ocupação e a utilização das terras tradicionalmente ocupadas por eles, mas
também as necessidades imperativas da soberania do País.
36. Ora, foi exatamente por isso que o art. 231, §5º, da Constituição Federal touxe em seu
bojo comando excepcional que permite a remoção temporária dos grupos indígenas de suas
terras no interesse da soberania do País, desde que haja prévia deliberação do Congresso
Nacional neste sentido.

37. Ainda que este seja o único dispositivo plasmado na Constituição Federal que
diretamente condiciona a ocupação das terras indígenas à interesse derivado da soberania
pátria, não deve ser tratado como o único, eis que em virtude da unidade da ordem
constitucional há um outro dispositivo que limita a ocupação dessas terras quando se
encontrarem em faixa de fronteira.
38. Trata-se justamente do art. 91, § 1 º, inciso III, da Carta Magna, que consagra que ao
Conselho de Defesa Nacional caberá propor os critérios e condições de utilização de áreas
indispensáveis à segurança nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente quando
situadas na faixa de fronteira.
39. Quanto à atuação do Conselho de Defesa Nacional, assim dispõe o art. 5° da Lei nº
8.183, de 11 de abril de 1991: "Art. 5º O exercício da competência do Conselho de Defesa
Nacional pautar-se-á no conhecimento das situações nacional e internacional, com vistas ao
planejamento e à condução política e da estratégia para a defesa nacional.
Parágrafo único. As manifestações do Conselho de Defesa Nacional serão fandamentadas no
estudo e no acompanhamento dos assuntos de interesse da independência nacional e da defesa do
estado democrático, em especial os que se refere:
I - à segurança da fronteira terrestre, do mar territorial, do espaço aéreo e de outras áreas
indispensáveis à defesa do território nacional;![ - quanto à ocupação e à integração das áreas de
faixa de fronteira;
III - quanto à exploração dos recursos naturais de qualquer tipo e ao controle dos materiais de
atividades consideradas do interesse da defesa nacional".

40. Por conseguinte, em respeito aos fundamentos maiores que motivaram a criação do
atual Estado Democrático de Direito, denominado de República Federativa do Brasil, e sem
colidir frontalmente com qualquer dispositivo espalhado pela sua Carta Maior, deve a
prévia oitiva do Conselho de Defesa Nacional ser entendida como a medida menos lesiva
aos interesses dos índios e a providência primeira a proteger a soberania do País, vez que,
ao asseverar a existência ou não de eventuais riscos à soberania nacional na região onde se
pretende demarcar as terras indígenas, evita, de um só tempo, que os grupos indígenas
fiquem expostos a condições perigosas - o que poderia gerar a futura retirada destes das
suas terras por causa de interesses relacionados com a soberania nacional - e que o Estado
brasileiro seja surpreendido com algum ato externo atentório a sua soberania.
41. Assim sendo, ao invés de ser a única restrição legítima aos direitos originários dos
índios sobre as suas terras, deve a norma contida no art. 231, § 5°, da Carta Magna, ser
entendida como a última restrição, por ser mais gravosa, a incidir sobre tais direitos.
42. Quando em jogo a soberania do País, toda a precaução é bem-vinda, razão pela qual
deve ser bem recebida a interpretação que condiciona a demarcação de terras indígenas em
faixa de fronteira à oitiva do Conselho de Defesa Nacional, na medida em que possibilitará
um estudo fundamentado e prévio dos riscos que poderão atentar contra a segurança das
fronteiras terrestres do Estado brasileiro. Em verdade, a defesa pela atuação ampla das
instituições republicanas não pode ser tratada como medida protelatória e deletéria da paz
social, conforme alardeado no parecer sob análise, mas sim como a medida mais
onsentânea com os fundamenos que nortearam a criação da República Federativa do Brasil.

43. Por certo, num plano mais imediatista, os direitos originários dos índios sobre as suas
terras melhor estaria protegido caso fosse dispensada a oitiva do Conselho de Defesa
Nacional, na medida em que a demarcação de suas terras seria realizada de uma forma mais
célere, desprezando-se procedimentos intermediários. Todavia, conforme já aqui
pacificado, sob a ótica de um Estado que deve buscar a máxima efetividade das suas
normas maiores e garantir a segurança jurídica dos direitos por ele alberguados, a oitiva do
Conselho de Defesa Nacional, ao mesmo tempo em que possibilita delimitar eventuais
riscos que poderão ofender, no futuro, os interesses vinculados à soberania do País, permite
uma análise prévia sobre a área que será demarcada como terra indígena, apontando, desde
já, se existe risco em potencial à integridade física e moral dos índios que lá residirem.
44. Desta feita, mesmo que resulte numa maior demora na concretização da demarcação
das terras indígenas, a oitiva do Conselho de Defesa Nacional reveste-se de especial
importância, haja vista conferir uma maior segurança jurídica à comunidade indígena que
se desenvolverá nas faixas de fronteiras.
45. Mas em que consistiria a manifestação a ser exarada pelo Conselho de Defesa
Nacional? Com esteio no art. 91, § 1 º, inciso III, da Constituição Federal, cabe frisar que a
ouvida do Conselho de Defesa Nacional tem por finalidade colher a sua opinão acerca do
uso dessas áreas fronteiriças pelos grupos indígenas, o que poderá resultar, inclusive, na
apresentação de propostas tendentes a estabelecer critérios e condições de utilização de
terra diferenciados daqueles previstos no art. 231, da Carta Política de 1988. Dentro deste
contexto, deduz-se que as opiniões emitidas pelo Conselho de Defesa Nacional não
vinculam a decisão do Presidente da República, tanto que esta autoridade política pode, de
forma legítima, deixar de acatar o pronunciamento daquele órgão opinativo.
46. Assim sendo, de acordo com o disposto no parecer analisado, não cabe ao Conselho de
Defesa Nacional conceder assentimento prévio quanto à demarcação de terras indígenas em
faixa de fronteira, mas, tão-só, opinar sobre o uso da área considerada de fundamental
importância para a defesa nacional.
47. Portanto, após de identificada as normas constitucionais em conflito e de sopesados os
bens jurídicos por elas protegidos, em respeito à soberania, fundamento da República
Federativa do Brasil, conclui-se que o Conselho de Defesa Nacional deve necessariamente
ser ouvido a respeito da demarcação de terras indígenas em área definida como faixa de
fronteira, com o fito de opinar sobre a utilização dessa área de fundamental importância
para a defesa nacional.
_ ~
i

48. Apresentado o posicionamento jurídico da Consultoria Jurídica do Ministértio da
Defesa, torna-se imperioso assinalar, todavia, que há o Parecer nº GQ-81, da Advocacia- ·
Geral da União, tratando incidentalmente da demarcação de terras indígenas em área de
fronteira.
49. Através do aludido parecer - que recebeu inclusive a aprovação Presidente da República
e, por isso, assumiu a feição de verdadeira orientação normativa - a Advocacia-Geral da
União defendeu a tese de não ser necessária a ouvida do Conselho de Defesa Nacional na
hipótese de demarcação de terras indígenas em faixa de fronteira.

--------------
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-
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50. No entanto, por mais que seja de observância obrigatória para toda a Administração
Federal, vez que recebeu a chancela do chefe do Poder Executivo, a exegese empregada
pela Advocacia-Geral da União, data maxima venia, não parece estar correta.
51. No sentir deste órgão de execução setorial da Advocacia-Geral da União, quando a área
a ser demarcada como terra indígena estiver localizada em faixa de fronteira, não só os
costumes, tradições e crenças dos grupos indígenas devem ser considerados como
parâmetros condicionantes para a sua utilização e ocupação. Neste caso, o Conselho de
Defesa Nacional deverá opinar sobre o seu uso dessa área pelos índios e propor a fixação de
condições outras, ou seja, diversas daquelas previstas no art. 231 e 232 da Carta Magna.
52. Tal entendimento deriva do fato de que, antes de ser uma terra indígena, a área
tradicionalmente ocupada pelos índios, quando localizada em faixa de fronteira, é um
espaço territorial de fundamental importância para a defesa de toda a nação brasileira, razão .
pela qual a sua utilização deve ser apreciada pelo órgão republicano responsável por opinar
sobre a segurança das fronteiras nacionais, o Conselho de Defesa Nacional.
53. Ademais, em que pese todo o respeito dedicado aos agentes públicos que se debruçaram
na elaboração do Parecer GQ-81, de 06 de setembro de 1995, esta Consultoria Jurídica ousa
discordar do entendimento firmado no sentido de que a provocação do Conselho de Defesa
Nacional repousa no juízo discricionário do Presidente da República.
54. De pronto, destaca-se que a legitimidade do Presidente da República, eleito pelo
sistema eleitoral majoritário, decorre justamente do fato deste ter recebido a maioria
absoluta dos votos válidos dos cidadãos brasileiros, o que lhe confere a representatividade
necessária para bem desempenhar as funções típicas de Chefe de Estado e de Chefe de
Governo.
,

...,

·,
55. Entretanto, sob a égide de um Estado Democrático de Direito, a legitimidade de atuação ·
conferida ao Presidente da República não pode ser entendida como uma prerrogativa
ilimitada, mas sim como a prerrogativa de exercer a liderança da política nacional e de
dirigir a máquina administrativa com os olhos voltados para os princípios e as normas
constitucionais.
56. Por conseguinte, eleito de acordo com as regras expostas na Carta Política de 1988,
somente atuando em conformidade com os ditames constitucionais permanecerá legítimo o i
exercício do mandato presidencial.
e-~-:!...
57. Atento a esta constatação, é de se observar que a Carta Política de 1988 não tratou o
legitimado a ocupar o cargo de Presidente da República como uma autoridade divina e
onipotente, capaz de transitar com perfeita desenvoltura e sapiência por todos os ramos que
tocam o interesse público, tanto que fez a previsão de órgãos auxiliares da Presidência da
República, figurando dentre eles o Conselho de Defesa Nacional.

•

•••

58. Dentro deste contexto, como o Conselho de Defesa Nacional deve opinar sobre as
questões de vital importância para a consolidação e o desenvolvimento da própria
República Federativa do Brasil, tal como a declaração de guerra ou de paz e o uso de áreas
consideradas estratégicas para defesa do território nacional, o poder constituinte originário
considerou oportuno acomodar - além de diversos Ministros de Estado - os representantes
máximos de cada Casa Parlamentar no rol de integrantes deste conselho, buscando, com
isso, conferir uma maior legitimidade representativa para as decisões proferidas pelo
Presidente da República.
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59. Ora, tendo em vista que o Presidente da República é eleito justamente para definir as /
políticas públicas a serem adotadas pelo Estado brasileiro, nada mais justo que a decisão /
acerca das questões elencadas no § 1 º do art. 91 da Constituição Federal fique a seu cargo,
Por outro lado, tal circunstância não o autoriza a dispensar um procedimento previsto
:
constitucionalmente, cujo objetivo é colher a opinião de diversos segmentos da
Administração Pública a fim de alcançar um consenso pleno.
- - ...•
60. Em razão disso, refuta-se a idéia de que a provocação do Conselho de Defesa Nacional
se encontra na seara do juízo de conveniência e oportunidade do chefe do Poder Executivo
Federal.
61. Sendo assim, e considerando que um dos princípios mais basilares da interpretação
jurídica dispõe que não há dispositivos inúteis na lei, esta Consultoria Jurídica é do parecer
que, configurada alguma das hipóteses previstas no § 1 º do art. 91 da Constituição Federal,
a ouvida do Conselho de Defesa Nacional é obrigatória, estando o Presidente da República
compelido a colher o pronunciamento deste órgão opinativo.
62. Com o fim de espancar qualquer óbice de ordem prática que pudesse desestimular a
ouvida do mencionado conselho, tal como a dificuldade de se reunir freqüentemente todos
os seus membros, merece ficar aqui consignado que o Presidente da República deve, ao
menos, consultar separadamente cada um dos seus componentes, conforme o autorizado
pelo art. 3° da Lei nº 8.183, de 11 de abril de 1991.
60. Daí, conclui-se que esta Consultoria Jurídica não se filia ao entendimento firmado pela
Advocacia-Geral da União no Parecer nº GQ-81, haja vista defender a tese de que a ouvida
do Conselho de Defesa Nacional é obrigatória nos casos de demarcação de terras indígenas
em faixa de fronteira.
61. Todavia, a aplicação da tese aqui defendida dependeria de uma possível revisão do
Parecer nº GQ-81 pela Advocacia-Geral da União, uma vez que o entendimento lá fixado
deve ser observado por toda a Administração Federal, em virtude de ter recebido a chancela
do Presidente da República.

• ...

62. Por tal motivo, resta-nos realizar gestões com o fito de revisar o Parecemº GQ-81, pois,
até que o mesmo seja revisto, vale o entendimento consagrado pelo órgão de cúpula da
Advocacia-Geral da União.

III - CONCLUSÃO
63. Ante o exposto, é do entendimento desta Consultoria Jurídica que todas as fronteiras
terrestres que margeiam a República Federativa do Brasil, pouco importando se são
tradicionalmente ocupadas pelos índios ou não, devem ser consideradas fundamentais para
defesa do território nacional, razão pela qual estão elas afetas ao art. 20, §2º, da
Constituição Federal.
64. Assim sendo, partindo-se dessa premissa, ainda que o chefe do poder Executivo Federal
não esteja vinculado ao pronunciamento do Conselho de Defesa Nacional, defende esta
Consultoria Jurídica que a sua oitiva é obrigatória nos casos de demarcação de terras
indígenas localizadas em faixa de fronteira, cabendo a este órgão auxiliar da Presidência da
República opinar sobre o uso dessa área pelos índios, assim como propor critérios e
condições de utilização além daquelas oriundas dos costumes, tradições e crenças
indígenas.
65. Nada obstante, como a aplicação da tese aqui defendida depende de uma possível
revisão do Parecer nº GQ-81 do Advogado-Geral da União, que traz entendimento
diametralmente oposto ao desta Consultoria Jurídica, revela-se oportuno realizar gestões no
sentido de provocar um nova manifestação por parte do órgão de cúpula da AdvocaciaGeral da União.

À apreciação da Senhora Consultora Jurídica
Brasília, 17 de maio de 2007.

BRUNO CORREIA CARDOSO
Advogado da União
Coordenador-Geral de Atividades
Jurídicas Descentralizadas

Despacho da Consultora Jurídica:
1. Aprovo.
2. Ao Senhor Secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da
Defesa, com o entendimento de que toda a Administração Federal está vinculada à
orientação traçada pelo Parecer nº GQ-81 da Advocacia-Geral da União, o qual dispõe que
a ouvida do Conselho de Defesa Nacional não é uma condição necessária à demarcação de
terras indígenas em faixa de fronteira.

t

3. Cumpre informá-lo, também, que a tese jurídica exposta no Parecer nº 71/CONJURMD/2007 está com seus efeitos sobrestados, em virtude de que a sua aplicação no âmbito
do Ministério da Defesa está a depender da revisão do Parecer nº GQ-81 da AdvocaciaGeral da União.
4. Oficie-se a Consultoria-Geral da União, encaminhando-lhe cópias da presente
manifestação e suscitando a divergência de entendimentos, a fim de que o seu
Departamento de Orientação e Coordenação de Órgãos Jurídicos (DECOR) avalie a
necessidade ou não de se revisar o Parecer nº GQ-81 da Advocacia-Geral da União.

Brasília, 17 de maio de 2007.
MARIANA SOARES
Advogada da União
Consultora Jurídica
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