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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

Processo n. 94.0007099-3 
Classe 12000 - Aç~o Cautelar 
Reouerentes: Ar,tcinia Ferreira de Matos e outros 
Requeridos: FI..IWH El Un í.à o Federed 

D E S P A C H O 

l, • lrat0-se de Medida Cautelar~ com pedido de 1 imi.nar- ~ 
contra a FUNAI e a UNI~O FEDERAL~ medida essa 

os; reqL1eren t.es 

p1--ett.~11dPm cí~mor, r-$ t.t-ar· .,.~ i nva 1 idade do pr-oced imen to a drn í.n i st.r<:1 ti v o 

dP nPm~rc~~~o dAs terrae indigenas TREMEMB~S, no distrito de 

ciu n11.1r,ic.it:iio l:tar-ema e. por- via de 

pr=-dE;.•111 ê'·1!:l, t'·~quE-:~r· idas sejam compe J idos j ud i c í.a l n,en tF: 

~"~'= 1..11:.l:,; Lf:.~t .. €?m. E111quant:o n~':l"o i'c>r- definit.ivE.-tmente .i u Lq aclo o feito 

princ1.pê1l. de incluir seus imóveis na àrea de demarcaç~o dos 

l. (11.:) v (:• Í ~:, • cnmo de praticar qualquer ato visando molestar- 

P, 1 eqéurt os r-equerentes duplo vicio do pr-ocedimento 

adnu.rü stral.ivo: um de natur-eza for-mal, em face da presença~ com 

viol~c~o do Decreto n. 22. de 04.02.91, do técnico do INCRA e de 
um membra da Arquidiocese de Fortaleza, ambos estranhos ao quadro 

ela FUNAJ par·a compor a Comiss~o responsàvel pela demarcaç~c das 

t.p1 r·;;~<;= ·· 1-;n_q)D lécnicc, Inb:.?r"-·Inst.i.tucional. além da falta de 

publi~~çào d~ Portar·ia n. 1366/92 no Diàr-io Oficial da Uni~o; 

ou t.ro , d e ·fundo. RO sustentar a falsidade dos pressupostos 

fi:lt J.i .. t:h:; clc.\ ,"ll'.U,.\C:;:~:to é:1dnd.rd.!:'Jtr··.ittiva, quando questiona, ern síntese~ 

ii• o ex tpc'clci:1.o tt~,o1t:1 .i ci ori a 1 ele suas terras por ind i genas; e ainda~ 

re,'.:\ 1 mE:H1 te. à mingua de prova no processo administrativo e 

ainda porque. em seu entender, jà estariam aculturadas, seriam 
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adem~1s. de falta de demonstraç~o per p8rte da 

de n;_,gistn::is c:.onc:retos de Lo c a l Lz a c à o de aldeia<;;; ou ele 

o,: 
··'" Em r·efcu·c.:o de sua pretens~o. diz que o ·fato c:le 

gover-namer1 tais incliç1enist.ê1S 

parte dos TREMEMB~S. indica que os 

t~ • d e-;; 1: .i '"~.i!:ln u r· o f or :.i. ri i::\ 

d~ 3a Regi~o. nc Julgamento do AgrRvo de Instrumento n. 

relatado pelo eminente JUIZ THEOTONIO COSTA. ajusta-se 

Lê-se na ementa da referida 

"PROCESSUAL CIVIL. MEDI D?':1 CAUTEL. AR 
I NOM I I\JAD~~. DEMARCAC~D DE TERRAS I ND J BENAS. 
t1~~·1. 1o. PAR. lo. DA LEI N. 8437/92 E AF:T. 
19. PA~. 2o. , LEI 6001/73. INAPLICABILIDADE. 
REGISTRO JMOBILIARIO. PRESUNÇ~O RELATIVA DE 
PROPRIEDADE. DECLARAC~O DE AREA DE POSSE 
PERMANENTE DE INDIGENAS. PORTARIA DO MINISTRO 
DA JUSTIÇA. F~ PUBLICA. PRESUNÇAO RELATIVA DE 
VALIDADE. PRINCIPIO DA ISONOMIA. 

1 - ~ inaplicJvel à hipótese a 
rpstr1çio do artiqo 1o •• par. lo. da L~1 
8437/92, que veda a propositura de medida 
cautelar. quando seu objeto for ato de 
auioridade sujeito a mandado de segurança de 
<:.,.,mpet~}ncia o r iq i n é rie dos Tribunai:..=- .• porque. 
vislumbrando-se desde Joqo. a necessidade da 
produç~o e cortejo de provas complexas, 
afasta-se o cabimento do writ. 

107.063 
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2 ·- A ~'E'!1.1aç7!if1.> df! i n t t• rd i to : 
pos~ess6rios do artiqo 19. par. 2o. da L•i 
60U1/73. f de ser entendida restritivamente. 
n~o alcançando as medidas cautelares 
1 nomi nadas porque e s s e s r e pou;;am no poder 
qeral de cautela do Juiz. que a seu turno tem 
por fundamento o principio co n s ti t u c i o n a l da 
inafastabilidade do controlP iurisdic1onal. 
(·art. 5o, XXXV. CF) 

a9ravado. 
presunçlu 
no caso ê 

3 - O registro do titulo do 
no registro imobili~rio. gera 

juris tantum de propriedade. que. 
~ontraposta pela fé püblica de que 

se reveste o ato do Sr. Hinistro da Justiça, 
o nde declara o i m õ v e I , com<.> s e n d o de p o s s e 
permanente dos indiqenas. 

' 

i 
l 4 - A intervenç~o do Estado 

visando a proteç~o dos indiqenas tem 
fundamento no principio da isonomia. porque 
visa a proteç~o domais fraco, promovendo a 
paz e a justiça social. 

5 - O confronto entre dois 
me9a princípios. o direito ~ propriedade 
privada de um lado e o principio da igualdade 
do outro, recomenda que na via da cogniç~o 
sum~ria da medida liminar eru sede de cautelar 
inominada, se preserve amhos os direitos, 
mantendo-~e o status quo do proprietjrio, 
aarantindo, todavia, a demarcaç~o das terras 
tid~s por indígenas. vedado. contudo. o 
reqistro da demarcaç~o na forma do par. lo. 
do artiqo 19. da Lei 60071/73. que implica na 
transmissào do domínio em disputa. 

'• .; 

1 'li 
1 ·~ 
' 

6 - Preserva-se. assim, intacta a 
lide principal, ünico fim do processo 
cautelar. 

7 - Preliminares rejeitadas. Aqravo 

parcialment~ 

Hinistlrio 

p r ov i do s Óê Al A9te 10702-NS .• 

Público Federal: Aqdo: Higuel 

JUIZ THEOTONlO COSTA. J. Su bt i 1 

IH Boletim n. 10/93 do TRF da 3a. 

Regi~o. PP 66/67). 
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1 
,,1 •. l:om e·h,:•ito. a finalidade pr-ecipua da í.u t e í a c:autr~lc:11r· é 

d5seourar a utilidade e eficàcia do pr-ocesso principal. A posiç~o 

adolAda celo egré9io Tribunal Regional Federal da 3a Regi~o~ a 

pois preserva os direitos 

eh~ um lado, o dir~itc d~ propriedad~. 

invocado pe]o requerentes, protegido constitucionalmente 

X).IJ) E.·. de nutro, n~o impede que a Uniào Fed&r~l cum~ra seu 

r.11-..· ,•("I' 

~~>l:.:'.1 r (:11'1 l: r :1d i e .1 on ,::1 l n,ti:'ri t<'=-' o cu padas pFJ 1 os i nd i os ·1·r~E::l"IE.MBEz F; ( e:1 r· t . :,~~51 

J, 

do procedimento administrativo de demar-cac;:âo das 

l 
~ 
l 
1 
! 
í 

(:," sem qualquer incurs~o quanto ao 

mérito da caus~. indefiro a pedido de medida liminar de sustaçâo 

l n d .i CIE:í1t:'1S', •• CDNCEDO, obstc:~nte, a t.u t e La 

c au t.e l a r , par-a o fim de determinar se abstenham as 

requeridas de providenciar o registro da demar-caç~o das terras em 

disputa. na forma do par. lc~ artigo 19~ da Lei 6001/73. 

' . Ir,tim~m-se ~s partes interessadas. Oficie-se à Uni~o 

8. Citem-se. 

Fortaleza. 17 de agosto de 199~ 

GERMANA D~~RA HORAES 
Juíza Federal da 3a. Vara 

c:\jf\desoacho\tre1&ant 
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Proc~sso. nQ 94.7099-3 Class~ 12000 
A= ANT8N]A FERREIRA DE MATOS 
R~ FlJNnAçiu NACIONAL 00 ÍNDIO - FUNAI E OUTRO 

M A N D A D O 

A Dra. GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, Ju{za FedEral 

MANDA, no uso das atribul,Bes que lhe sio ccn~e- 

ridas pe]o art. 42, dR Lei 5.010, de 30.05.66, por int~rmédio do Ex- 

1110 •• '.':'1'·,. .Ju i z rlE'. Dif'"fa'itci de:\ Comarc a de ITAPIPOCA - CE t:\O Dfic:ia1 l 
• 

d~ ~'ust iç~ do mesmo Juízo. que em seu cumprimento, INTIME nessa ci- 

ciBde o Dr. JOS~ OJALRO OUTRA CORDEIROr com escritdrio na av. Anas- 

tácio B~agar 1055 entro - Itapipoca-Ce 

processo supra re~ericio, cd- 

tVJt:l de 1994 • Eu, Jtif< / 
,, Diretor de SecrFtaria, o subscrevo. 

l 

j e; ll\.-1C,t-1 
GERMANA o, OLIVEIRA MOARES 
Juíza Federal da 3ª Vara 

\ 
\.. 

-------- 

j 
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PODER JUDICI~RIO 
JUSTICA FEDERAL NO CEAR~ 

r,,. ,.ic.1·.':,c:.,:i nq <?4.7~">9? .. <J Cl,·,\i,;!lir: 12000 
A: 0Nl.6NIA FERRElRA DE MATOS 
P :: l" l.11Jl:1AC:?;u Nt-1CIONAI... DO :iNDlD •.. FUNAI E Ol.JTl~O 

M A N D A D O 

A Dra. GERMANA DE OLIVEIRA MORAES, Juiza Fed~r~l 

MANDA, no uso das atribui,ies que lh~ 
,., 

:.-:-,:\C) c onr e- .. 

r i d u s PC,']<.) ;.;r·t. 4;.:?., d,,\ 1...f::í ~:i.0t0, de ~:l0.0~5.66, po1'· i n t ermé d l o do F.,-: .. ·· 

nrc:).. Hr .. .Ju í ;,: d i'\ f:kc: ii,c .Ju d i e: i <':\1'· i i:\ d e BRASíLA DF ao O~icial de Jus- 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 ÍNDIO - FUNAI na pessoa de seu Representante 

tiça do mesmo Juízo. que em seu cumprimentor CITE nessa cidade a 

l~gal7 com end2re~o na Capital Federalr SEP Quadra 702r Su17 Edi~í- 

cio Lexr 1Q ~ndar ciE todo o teor da petiçio anFxa a ests per cdpia 

C j !':' n X: Í f· j C ,",,. l"I d O d fs' fa d e 1 (./ ~j C) <:j IJ lê'. r rl f.~ C) S°> E' n d () C O n t lê'. ~,i. t: <:\ d t:I <:\ <,\ t;'. f:\ 0 r p t" (,,: f_; IJ m j r .... 

,., . t ~,;E:- .. ,,\C• ,:\C:f,~ 1 :o!::., .r.omo i, os fatos ~rticulados PElo autor, 

e 285 do Cddigo de Processo Civil. 

(191} <le 1994 • Eu, ~_? 

~ • Diretor de Secretaria, o subscrevo. 

1 e; (/\/0 e ') 
6ERMANA ot OLIVEIRA MOARES 
Juíza Federal da 3ª Vara 
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P 1· (K (,·: 5 !,; •.r n !.) l1 // . f (_) f(tj . 1.3 
Cl.:\fü!:'<'·~ :1.;? .. 01~(-)··· AÇf.~CJ CAUTELAR 

1\ '' 1 t : '1 1 

• ' • ~ 1 ' 
••• 1 

.-. 

·,·. 
r~tor Me SFcret~ria, qu~ e, subscrEvE E assinR, que em seu cumprimento 

' 

J, 
CITE r1~sta rid~dE, a UNI~O na pessoa de seu Procurador Che~e- 

·cJTE<EM>-SE.• 

Ci~nt ific~ndc desde logo que, nio sEndo contestada a a~icr presumir- 

, -,'>- 

O i':\ U t: CW , .-, . 1 1 . f • i=,f,'·· .. ,:\<:• ,·,,cr:1to1,;, e o mo Vf.·'.l'"Cê,\(€-'.11•·0!,,, os ·r.\(05 

consoante disp~am os arts. 225 e 285 

CUMPRA-SEr observ~das as disposi~3es d e ê\90~,tCl 

1 l ,~,·, • ,... l~(,/~ t; (.". • "]I ~ ,0:.\ •• 1 .. . . .. '.. • •• .J. ,. . 

U1retor Me Setretaria, o 

,. ' ; 
' '., ;: • t 

\ ,. 
\ 

-~· --- 
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ADVDCACZA GERAL DA UNZAO 
PROCURADORIA DA UNINJ NO ESTADO DO CEARA 

EXCELENTISSIMA SRA. JUIZA DE DIREITO DA 3A VARA DA JUSTIÇA FEDERAL 
NO ESTADO DO CEARA 

Processo nQ 94,0007099-3 
Classa 12.000 - Aç~a Cautelar 

AUTOR; 
RltUS1 

ANTSNIA FERREIRA DE NATOS E OUTROS 
FUNDAÇ~O NACIONAL DO INDJO - FUNAI E UNIRD FEDERAL 

,.... ' 

li 

,J 

A UNINJ FEDERAL~ por intermédio de seu repre 
sentante judicial, ao fin~l subscrito, com fundamento nos arts.802 
e 188 do Código de Processo Civil, vem, perante Vossa Excel@ncia, 
manifestar CONTESTAÇAO no processo em epigrafe, e>:pondo, para, 
empós, requerer: 

I - DA IMPOSSIBILIDADE JURJDICA DA MEDIDA CAUTELAR 

2. Consoante determina a Lei federal nQ 6.001, 
de 19 de dezembro de 1973 [Disp~e sobre o Estatuto do Indio], em 
seu art.19, •as t•rr•s indlg•n•s, por iniciati~• • sob ori•ntaç•o 
do órgao feder•l d• assist•ncia ao Jndio, ser•o adainistrativaaen 
t• deaarcadas, d• •cordo coa o processo •stab•l•cido •• decreto do 
Poder Executi~o·. 

3. Dessarte~ o início da demarcaç~o das terras 
tradicionalmente ocupadas pelos indios Tremembés~ localizadas no 
Distrito de Almofala, Município de Itarema, no Estado do Ceará~ 
objetos da aç~o cautelar em epigrafe, foi procedido na conformida 
de dos comandos do Decreto federal nQ 22, de 04 de fevereiro de 
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l991, que disp~e sobre o processo administrativo de demarcaç~o das 
terras indigenas [ver fl.23 dos auto& do processo c~utelar nQ 
93.16859-2, 3~ Vara da Justiça Federal]. 

4. Referido decreto impera que o 6rg~o federal 
d@ assist~nci~ ao índio, no que psrtine à demarcaç~o de terras 
tradicionalmente ocupadas por índios, procederá, previamente, a 
estudos e levantamentos fundiários [art.2Q], encaminhando, após a 
aprovaç~o e publicaç~o, por seu titular, de relatório caracteriza 
dor da terra a ser demarcada, o respectivo processo ao Ministro da 
Justiça, que, igualmente aprovando-o, declarará, mediante porta 
ri~, os limites da terra indigena, determinando a sua demarcaç~o 
(arl.29, §8Q u ~ 9Q]. 

5. Literalmente: . ., . 
················································ 

67g Aprovado o r•l•tó 
rio p•lo titul•r do 6rg•o f•d•r•l d• assist•ncia ao ln 
dio, est• o f•r~ publicar no •Di•rio Oficial• da Uni~o, 
incluindo •s infor••ç~•s r•c•bidas d• acordo co• o §59. 

•sg Após a publicaç~o 
de que trata o par~grafo ant•rior, o órg•o ,ederal de 
assist,ncia ao Jndio enca•inhar, o r•sp•ctivo proc•sso 
de deaarcaçao ao Hinistro da Justiça qu•, caso Julgue 
necess~rias lnfor••,~•s adicionais, as solicitar• aos 
órgaos aencionados no 65g para que seJa• pr•stadas no 
prazo de trinta dias. 

§99 Aprovado o proces 
so, o Hinistro da Justiça declararA, ••diante portaria, 
os liaites d• t•rra indlgena, deterainando a sua deaar 
caç~o·. 

6. Observa-se, portanto, que a demarcaç~o de 
terras indigenas é ato administrativo complexo~ dependente da von 
tade de mais de um órg~o administrativo, ou seja, da aprovaç~o de 
órg~os diferentes envolvidos no respectivo processo. 

7. Como explicitado, fazem-se necessárias, para 
a finalidade do procedimento administrativo de demarcaç~o, as 
aprovaçôes do titular do órg~o de assist~ncia ao índio, na hipóte 
se, a Fundaç~o Nacional do Indio - FUNAI, e do Ministro da Justi 
ça. 

8. Sem a manifestaç~o positiva de vontade do 



titular da FUNAI, no pertinente à aprovaç~o do relatório de demar 
caç~o, o respectivo processo administrativo n~o será remetido ao 
Ministério da Justiça. E sem a concordância do Ministro da Justi 
ça, a demarcaç~o n~o será iniciada, vale dizer, n~o se produzirá 
os efeitos de todo o procedimento. 

9. E como judiciosamente destaca HELY LOPES 
MEIRELLES, em "Direito Administrativo Brasileiro", 172 ed., Ma 
lhe•iros, S~o Paulo, 1992, p.154, "o •to coapl•xo só s• aper1'e1çoa 
coa a integraç~o da vontad• final da Adainistraçao, • a partir 
deste aoaento • qu• se torna atac•v•l por via ad•inistrati~• ou 
Judicial"'. 

10. M. SEABRA FAGUNDES, em "O Contr8le dos Atos 
Administrativos pelo Poder Judiciário", 4ª ed., Forense, Rio de 
Janeiro, 1967, p.159, na mesma linha d~ jurista acima transcrito, 
leciona que "'o contr81• Jurisdicional s~ t•• lugar quando o ato 
ad•inistrativo est4 produzindo os s•us -•~•itos <•xc•pcionalaente, 
quando esteja na i•in•ncia de produzi-los}• t•• coao resultado 
obst~-los, uaa vez r•conhecid• a il•galidade# 

11. Em outras palavras, desde que somente a 
vontade final da Administraç~o produza efeitos - como é a regra 
para os atos complexo~-, unicamente contra ela poder~o impor-se 
os pretensos prejudicados, o que n~o significa que os mesmos n~o 
possam, durante o processo de formaç~o do ato, evidenciar os seus 
interesses, posto que lhes é assegurado, constitucionalmente, o 
amplo contraditório. 

12. E esta, como já ressaltado, é a situaç~o em 
discuss~o. 

13. Portanto, o ato administrativo contra o 
qual é possível aos interessados insurgir-se judicialmente, ou na 
esfera administrativa~ tencionando ilidir os seus efeitos, é, uni 
camente, o conseqüente da vontade final do Ministro da Justiça, 
posto que somente com o mesmo, ou em sua imin~ncia, surgir~o ou 
poder~o surgir resultados a se evitar, originando interesse de 
agir. 

14. Em outros termos, o ato do Ministro da Jus 
tiça, ou a sua probabilidade, é o único que pode ser evitado, pos 
to que, como já ressaltado, a legislaç~o apenas ao mesmo atribui 
efeitos, vale dizer, com o proferimento da vontade do Ministro da 
Justiça proceder-se-á ao início da efetivaç~o da demarcaç~o das 
terras indígenas, surgindo neste momento, ou na sua imin~ncia, o 
interesse de agir de terceiros envolvidos. 
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15. E n~o é outro, na realidade, o ato impugna 
do pelos promoventes, porquanto, embora tenha direcionado a aç~o 
cautelar contra o procedimento administrativo da FUNAI, o mesmo 
visa a evitar que o Ministro da Justiça proceda à respectiva apro 
vaç~o. 

16. Como se constata dos documentos de fls. do 
processo cautelar nQ 93.16859-2, com expediente da 3ª Vara da Jus 
tiça Federal, o relatório definidor das terras a serem demarcadas 
já foi aprovado pelo responsável legal da FUNAI, estando o corres 
pondente processo no Ministério da Justiça, a esperar a aprovaç~o 
do Ministro do órg~o. 

17. Assim sendo, os promoventes da aç~o caute 
lar tencionam evitar, preventivamente, os efeitos da vontade inte 
gradora do ato complexo de demarcaç~o, como n~o poderia deixar de 
ser. 

18. Sucede que, por prescriç~o da Lei federal 
nQ 8.437, de 30 de junho de 1992, em seu art.1Q, §1Q, •nao ser4 
cablv•l, no JuJzo de priaeiro gr•u, ••did• c•utelar ino•inad• ou a 
sua li•inar, quando i•pugnado ato d• autoridade suJ•ita, na via de 
•andado de segurança, à coapet•ncia origin~rla d• tribunal•. 

19. E a Constituiç~o Federal de 1988, 
art.105, I, b, preceitua que compete ao Superior Tribunal 
tiça processar e julgar, originariamente, •os •andados de 
ça e os "habeas data" contra ato d• Hinistro d• Estado ou 
prio Tribuna]•. 

em seu 
de Jus 
seguran 
do pró- 

20. Oestarte, juridicamente impossivel o conhe 
cimento da cautelar em epigrafe, a qual, como já ressaltado, deixa 
clara a sua incid@ncia sobre a vontade do Ministro da Justiça. 

21. Ademais, a par da impossibilidade jurídica 
da medida cautelar pelas raz~es expostas até este ponto, urge des 
tacar que, como ensina HUMBERTO THEOOORO J~NIOR, em ''Processo Cau 
telar'', 10ª ed., Leud, S~o Paulo, 1988, p.124: 

•coao • ••dida caut•lar 
pr•ssup~• u• proc•sso principal, •xig• o Código qu• 
aqu•l• qu• pr•t•nd• • tut•l• instru••nt•l pr•v•ntlva d• 
•onstr• • •xist•ncia ou a probabilidade da açao de •~ri 
to. E isso s• faz ••diant• d•scriçao, no pedido de cau 
tela, da #lide• s•us fund•••ntos•. Ess•s funda•entos, 
co• aais pr•cisao, r•f•r••-s• • a~ao e n•o propria•ente 
à lide, qu•, para sua exist•ncia, nao r•cla•• ~unda•ento 
algua. 
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••ntos, portanto, 4, •Jn casu•, d•sttnada • co•provar • 
•xist•ncia das condicO•s d• •cio d• •frito. S• •st•s 
ln•xistir••, o proc•sso principal ••r~ invi4vel • • •• 
dida caut•l•r qu• lh• f ac•ssória taab4• n•o t•r~ cabi 
••nto. 

D• car,ncia d• açao, •• 
relaçao a qu•stao d• afrito, d•corr• auto•atica••nt• a 
ca,,ncia da co-r•sp•ctiva aç11o caut•lar•. 

22. Em outras palavras, a r•f•rSnci• à açao 
principal, na inicial d• cau~elar, 6 n•caas6ria, par• qua •• passa 
v•rificar •• o requ•r•nt• da madid• t•m lagitimidada • interasse 
para propor a aç•o principal [JTACSP, 87/128; RJTAMG 20/119]. 

23. Os promoventes da aç~o cautelar questionam, 
em todo o evolver da proemial, a legítimidade do ato administrati 
vo d~ demarcaç~o de terras aos índios Tremembés~ afirmando, à 
fl.20~ que se contraporá ao mesmo, no prazo legal, por meio de 
•ac•o declaratória de nulidad• do Processo Ad•inistrativo de de 
aarcaç~o das terras dos Jndios tr••••bls, provando qu• a proprie 
dade dos AA. n•o foi• n•o s• •ncontra habitada per•anenteaente 
pelos índios de for•• tradicional ••• •. 

24. Vale dizer, os requerentes pretendem, 
através de medida cautelar, evitar ou suspender os efeitos do ato 
do Ministro de Estado, determinante do início da demarcaç~o, para 
que~ evitando-o e ao seu reassentamento, possam vir a pugn.r pela 
declaraç~o de nulidade do respectivo procedimento. 

25. Ocorre que, consoante determina o art.19, 
§2Q, da citada Lei federal nQ 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 
tendo em vista a importância da matéria, contra a demarcaç~o de 
terras indígenas somente é facultado aos interessados, judicial 
mente, •recorrer à aç•o p•tit6ria ou à d••arcatdria•. 

26. As aç~es petit6rias s~o aquelas que t~m por· 
objeto a reintegraç~o da pessoa no seu ''jus in re" (domínio). 

27. No caso específico da demarcaç~o de terras 
indígenas, s~o aquelas que, após efetivada a delimitaç~o do espaço 
territorial destinado aos índios, proporcionam a discuss~o acerca 
do domínio de alguém sobre a área demarcada, vi~ando a reintegra 
ç~o do domínio indevidamente destinado aos silv!colas. 

28. E nem nesta espécie de aç~o, quanto menos 
na demarcatória, que visa a eliminar confus~o de limites entre 
propriedades demarcadas, embora de forma pretensamente irregular, 
insere-se a aç~o principal que pretendem 05 requerentes da caute- 
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lar vir a promover, no ensejo de uma pretensa confirmaç~c de seu 
alegado direito de propriedade, qual seja, uma declaratória de nu 
lidade do procedimento administrativo de demarcaç~o, a ser inter 
posta com a finalidade de evitá-la. 

29. Em síntese, a Lei federal nQ 6.001/73 so 
mente faculta ao interessado, tendo em vista a importância consti 
tucional da matériª, questionar a demarcaç~o das terras indígenas 
após a sua efetivaç~o, quando ent~o poderá procurar provimento Ju 
risdicional restabelecedor da propriedade, ou de parte sua, inde 
vidamente destinada aos índios, seja por intermédio de aç~es peti 
tórias ou de demarcatória. 

30. E n~o há que se afirmar que o comando da 
Lei federal nQ 6.001/73 ofende o principio constitucional da ina 
fastabilidade do controle jurisdicional (art.5Q, XXXV), posto que, 
em proteç~o à pretensa propriedade, os interessados podem utili 
zar-se das aç~es especificadas e de instrumentos processuais acau 
teladores daquelas. 

31. Desta forma, inexistente a probabilidade da 
aç~o de mérito a ser pugnada pelos requerentes, face a impossibi 
lidade jurídica, presente a carincia da aç~o cautelar que lhe é 
acessória~ sendo de se adotar a extinç~o do processo sem julgamen 
to do mérito [art.267, VI, CPC]. 

II - DA INEXISTeNCIA DA APARl'!NCIA DE BOM DIREITO E DE LESAO GRAVE 
E DE DIFICIL REPARACAO 

32. No processo cautelar referido, os peticio 
nários circunscrevem a apar3ncia de seu bom direito a: a) exis 
t~ncia de vicio formal na designaç~o dos componentes do grupo téc 
nico encarregado da realizaç~o de estudos etno-históricos, socio 
lógicos, cartográficos e fundiários; b) falta de publicaç~o da 
Portaria nQ 1.366/92 no Diário Oficial da Uni~o; e) desvio de 
finalidade na demarcaç~o das terras indígenas, e; d) fragilidade 
do estudo técnico realizado pela FUNAI. 

33. Quanto à primeira alegaç~o, ressalte-se que 
o Decreto federal nQ 22, de 04 de fevereiro de 1991, regulamenta 
dor do art.19, "caput", da Lei nQ 6.001, de 19.12.1973, em seu 
art.29, definidor das regras pertinentes ao grupo técnico destina 
do aos estudos etno-históricos, sociológicos, cartográficos e fun- 



diários~ prescreve, em parágrafo (§2Q), que •o l•v•nt•••nto run 
di4rio de que trat• o •ie, caso s•J• n•c•ss~rio, ••r~ realizado 
conJunt•aent• co• o órgao f•deral ou •stadual •specJfico•. 

34. No âmbito federal, os técnicos mais habili 
tados para este levantamento, incontestavelmente, pertencem ~os 
quadros~ ou s~ encontram em exercício, no INCRA~ sendo esta a ra 
z~o para a inclus~o, no grupo técnico, de profissional lotado nes 
te órg~o. 

35. No pertinente ao ato de incluir um repre 
sentante da sociedade civil, destaque-se que o cit~do artigo, em 
seu p~rágrafo 49, faculta a participaç~o de membros da comunidade 
cientifica ou especialistas sobre o grupo indígena envolvido, na 
elaboraç~o dos devidos estudos. 

36. E é público que a arquidiocese de Fortaleza 
envolve-se, amiúde, mais do que qualquer outra entidade civil ou 
religiosa, na soluç~o de problemas indígenas no Estado do Ceará, 
possuindo, portanto, profissionais amplamente conhecedores dos 
grupos de indios da regi~o, capazes, por este motivo, de melhor 
ajudar na efetivaç~o dos trabalhos de demarcaç~o das terras desti 
nadas à posse dos índios Tremembés. 

37. Dessarte, a presença de um membro da socie 
dade civil com serviços na arquidiocese de Fortaleza. 

38. Enfim, a inclus~o no grupo técnico de pro 
fissionais estranhos ao quadro de servidores da Fundaç~o Nacional 
de Assist~ncia ao Indio, em nada configura irregularidade a inva 
lidar o exaustivo trabalho técnico realizado para a demarcaç~o das 
terras indígenas dos Tremembés. 

39. Demais, como leciona HELY LOPES MEIRELLES, 
em ''Direito Administrativo Brasileiro", 17ª ed., S~o Paulo, Ma 
lheiros~ 1992, p.156, a •nulid•d• pod• s•r «xollcit• ou virtual.~ 
•xplíci~a quando• lei• co•ina •xpr•ss•••nt•, indicando os vlcios 
que lh• dao orig••I 4 virtual quando a invalidade decorre da in 
~ring•ncia de PRINCIPIOS ESPECIFICOS DO DIREITO PUBLICO, reconhe 
cidos POR 1HTERPRETAÇ140 DAS HORHAS CONCERNENTES AO ATO#. (caixa 
alta nossa) 

40. E a legislaç~o aplicada a processos de de 
marcaç~o de terras indígenas, qual seja, Lei n9 6.001, de 
19.12.1973~ e Decreto nQ 22, de 04.02.1991, n~o conduz qualquer 
disposiç~o expressa que comine nulidade ao ato de incluir em grupo 
técnico profissionais n~o pertencentes aos quadros da FUNAI. 



41. Ao revê~, uma interpretaç~o sistemática dos 
preceitos do Decreto nQ 22/91 patenteia a observ~ncia dos princí 
pios específicos do Direito Público, posto que, como já ressalta 
do, na conformidade do mesmo, os técnicos especializados da Funda 
ç~o de Assist~ncia ao Indio podem proceder à demarcaç~o de terras 
indígenas com a participaç~o de outros profissionais especialis 
tas, n~o sendo expressamente imposta a exclusividade de profissio 
nais da FUNAI no grupo técnico para estudos e levantamentos. 

42. Este é o efetivo conteúdo do Decreto nQ 
22/91, que de outra forma n~o se poderia compreender, posto que, 
se já é difícil miss~o membros design~dos por atos administrativos 
federdis i11gressarem em terras~ demarcar, inaplicável seria a fi 
nalidade legal se algum dos membros de grupo de estudos e levanta 
mentos n~o tivessem seus nomes firmados pela autoridade de uma 
Portaria administrativa. 

43. Por esta raz~o, após convidados, foram in 
clusos pelo Presidente da Funai no grupo técnico de estudos e le 
vantamer1tos das terras dos indios Tremembés, dois profissionais 
especializados n•o integrantes da Fundaç~o Nacional de Assist~ncia 
ao Indio. 

44. Já quanto à alegaç~o de omiss~o de publici 
dade do ato administrativo que constituiu o grupo técnico [Porta 
ria nQ 1.366/92), é de se evidenciar que a legislaç~o vigente à 
época, relativa a publicaç~es, Decreto nQ 96.671, de 09.09.1988, 
n~o enumerava atos da espécie do impugnado pelo requerente entre 
aqueles que deveriam ser publicados no Diário Oficial da Uni~o. 

45. HELY LOPES MEIRELLES, ob. cit., p.87, des 
taca que, •quanto à publica,~o no 6rg~o oficial, s& • exigida a do 
ato concluído ou de d•ter•inadas ~as•s d• certos procedi•entos ad 
•inistrativo$, co•o ocorr• nas concorr•ncias • toaad•s d• preços, 
•• que geral•ente AS HORHAS PERTINENTES i•p~e• a publicaç-o da 
convocaç~o dos interessados, d• habilita,•o, da adjudicaç•o e do 
contrato, na lnt•gr• ou resu•ida•ent••. (caixa alta e grifos nos 
sos) 

46. E nem a legislaç~o atinente a publicaçOes 
de atos administrativos federais, como ressaltado, nem as disposi 
ç~es pertinentes ao procedimento de demarcaç~o de terras indígenas 
determinavam a publicaç~o do ato constitutivo do grupo técnico de 
estudos no org~o oficial da Uni~o. 

47. Destarte, a Portaria nQ 1.366/92, da FUNAI, 
a qual constituía o grupo de trabalho a efetuar a identificaç~o e 
Delimitaç~o da área indígena Tremembé, no Município de Itarema, no 



Estado do Ceará, foi publicada no periódico da Fundaç~o 
do Indio, em data de 30.11.1992 (ver documento à fl. da 
claratória nQ 21.901-4, expediente da 3ª Vara da Justiça 
para conhecimento público. 

Nacional 
aç:!!o de 
Federal), 

48. No pertinente à alegaç~o de desvio de fina 
lidade, destaque-se que os promoventes, tentando evitar de todas 
as maneiras o inicio da demarcaç~o das terras dos índios Tremem 
bés, somente fazem acusaç~es e levantam argumentaç~es que n~o po 
dem ilidir, por si só, a presunç~o de legitimidade do ato adminis 
trativo de demarcaç~o das terras referidas, a qual, na defesa das 
exigincias de celeridade e segurança das atividades do Poder Pú 
blico, só deve e pode ser refutada e inibida, seja administrativa 
ou judicialmente, com provas consistentes. 

49. Todavia, os peticionários unicamente ques 
tionam os estudos amplamente técnicos, efetivados pelo grupo in 
ter-institucional, requerendo o seu embaraço por medida cautelar, 
sem apresentarem qualquer prova, no mínimo razoável, que o contes 
te. 

50. Ademais, o mesmo se diga a respeito da ale 
gaç~o de que houve ofensa ao principio constitucional do contradi 
tório~ posto que o fato de ter ocorrido alguma demora na remessa 
de pleito administrativo, pelo Ministério da Justiça, ao presiden 
te da Fundaç~o Nacional do Indio, por si sô n~o invalida o proces 
so administrativo demarcatório em apreciaç~o, porquanto necessário 
se faz prova razoável de que esta delonga teve uma finalidade es 
cusa, sendo insuficiente a simples alegaç~o de desvio de finalida 
de. 

51. Efetivamente, esta necessária prova n~o foi 
iniciada - e nem o será-, para que os requerentes vejam-se no di 
reito de pleitear medida cautelar; procedimento excepcional, que 
para ser concedido exige a razoabilidade da prova, evitando que 
venh~ o mesmo a se transformar em instrumento de defesa de ilegí 
timos interesses, em detrimento de quest~es relevantes~ como a da 
demarcaç~o de terras indígenas, que encontra especial amparo cons 
titucional. 

52. Nenhuma prova apresentar-se-é desfavorável 
ao processo de demarcaç~o das terras tradicionalmente ocupadas pe 
los índios Tremembés. 

53. E este fato afirma-se tendo em vista que o 
parecer oficial do grupo técnico inter-institucional, constituído 
com a finalidade de identificar e delimitar a àrea indígena Tre 
membé, aprov~do pelo presidente da Fundaç~o Nacional do Indio, pu- 



blicado no Diário Oficial da Uni~o de 27.07.1993, é, ao contrário 
do que tencionam os requerentes, assa, preciso em sua fundamenta 
c;:Co • 

54. É de se transcrever trechos importantes ao 
deslinde desta cautelar·, dos quais patenteia-se precis~o, refutan 
do a alegada fragilidade: 

•As pri••iras r•~• 
r•nct•s sobr• os TREHEHB~ fora• r•gistradas p•lo cronis 
ta P•dro H~rtir d• Alglria, qu• •coapanhou expedtç•o d~ 
Pinzón p•l•s costas da A•lrica do Sul, incluindo o nor 
dest•, •ntr• l.SOO • 1S01 • taab~• pelo navegador A•4ri 
co Vespúcio, que percorreu o litoral brasileiro de 1501 
a 1S02. Durant• todo o sfculo XVI, os TREHEHB~ tiv•ra• 
contatos espor4dicos coa franceses e portugues•s que vi 
sitara• o litoral c•arense, visando reconheciaento e 
~undaç~o de alguaas fortificaç&es. 

O levantaaento dos 
dados históricos indica que tanto Pedro H,rtir d• Alg4- 
ria co•o Aa~rico V•spúcio fiz•r•• contato coa os TREHEH 
B~ na cost• c•ar•nsa ••• 
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E• J850, a proaul 
gaçao da L•i ne 601 (Lei de T•rras), regulaaentada e• 
18S4, objetivava ordenar o regiae fundi~rio brasileiro 
durante o Iaplrio • disp8s nor••• r•l•tiv•s às terras 
indlg•n•s - inalien,veis, assegurando-as co• usufruto 
exclusivo, estabeleceu •inda• destinaç•o de parte das 
chaaadas terras devolutas para• •colonizaç~o dos indi 
genas•. 

'I 
'l 

l 

As dificuldades pa 
ra o r•gistro das terras, a resist•ncia dos poderosos, a 
aorosidad• • o descoaproaisso na iaplantaçao das audan 
ças estabelecidas pela nova polJtica fundi~ria fora• 
respons~veis pela invas•o dos territórios indigenas. 

O PLivro de Regis 
tro de Terras da Freguesia da Barra do Acaracú•, de 1855 
a 1857, aponta o registro de 22 concess~es de terra aos 
TREHEHB~ de alaofala1 •• 1857, sob o n9 695 foi regis 
trada a doaçao de uaa 14gua •• quadra •os Jndios de Al 
aoral• - a •t•rr• do ald••••nto•, qu• ia da igreja at4 o 
aar ••• 

E• fins 
XIX (1896 ou 1898), o povo•do d• Alaofala foi 

do slculo 
sot11rrado 



por u•a dun•1 ••is d• quar•nt• anos d•poi•, s•u aovi••n 
to fez r•ap•r•c•r • antiga aldeia, prontaaent• r•to••d• 
P•los TREHEHB~ ••• 

A r•c•nt• v•loriz• 
ç~o •con8•ic• daqu•l• r•gi•o t•• provocado int•n•• inva 
s~o das t•rras TREHEHB~ DE ALHOFALA1 os lndios •c•b•• 
expulsos d• s•us locais d• orig•• • ••o sub••tidos a si 
tuaç~•• v•x•tórias ••• 

A partir da dfc•da 
de quar•nta, coa o 'r•nascia•nto' do povoado d• Al•ofala 
teve inicio o •sbulho do t•rritório tradicional dos TRE 
HEHB~, ultiaaaent• int•nsificado pela cr•sc•nte valori 
zaç~o econ8•ica da r•gi~o, •• r•z•o da grande rentabili 
dade de sua produç•o d• lagosta• d• coco-da-bala. 

Pressionados desde 
ent~o, os lndios v•• sendo obrigados a abandonar suas 
t•rras, invAdidas por n•o-lndios que, sob o pr•texto da 
coapra de coqu•iros dos TREHEHB~ - a pr•ços aviltantes, 
rapida••nt• c•rcaa os terrenos, quase seapre englobando 
~reas aaiores que aqu•las •f•tivaaent• coapradas • nas 
quais s~o plantadas •ais coqueiros, para garantir a pos 
se da terra. E, n•o ocorrendo a desocupaç•o, aos índios 
f per•itido ficare• apenas coa as c•sas, para usufruto 
de suas f••llias. S••pre qu• os TREHEHB~ se estabelece• 
e• outros locais, o processo de •propria,~o se r•pete; 
h4 registro de casos•• qu• os Jndios J4 se vira• obri 
gados a co•prar dos •novos donos• parte d• suas próprias 
terras, onde instala• suas casas. 

\ ,t 
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E• fins da d~cada 
de setenta, os propri•t•rtos da ••pr•sa DUCSCO AGRICOLA 
S/A adquirira• 04 gl•bas ("P•tos•, •s~o Gabriel", •Biti 
quara• • •Agu•p~•J, localizadas• aargea dir•ita do rio 
Aracati-Wiria. Ho inicio da d,cada d• oitenta, nu•erosas 
fa•ílias TREHEWB~ resident•s na localidade de Tapera, 
situada•• regi•o contigua às tais glebas e parte int• 
grante da •terra do ald••••nto•, fora• de 14 expulsas 
pela ••nctonada E•pr•s•, que ••pr•gou o uso da força e 
da viol•ncia, sob a alegaç~o d• que aquelas terras in 
clula•-s• •• sua propriedade ••• 

Apesar de, no pas 
sado, a ca,a t•r ocupado lugar de d•staque entr• os TRE 
HEHB~ de Alaofaia, atuaI•ent• sua •sc•ss•z • total e• 
~unç•o d• c•ç• pr•datóri•, dos grand•s des•ataaentos 



provocados p•l•s invas~es • p•l•s plantaç&es d• coqu•i 
ros d• cultivo. 

As.si• coao a caça, 
algu•as •sp~cies v•g•t•ls d•stin•d•s à ali••nt•ç~o, A 
cura de doenças, à conf•cç~o d• artefatos• à construç~o 
d• casas desapar•c•r•• quase por co•pl•to, •• consequ•n 
cia dos desaataaentos que visa•• instal•ç-o de coquei 
rais de cultivo. 

A populaç-o TRE 
HEHB~ atual de certo 4 ••is nuaerosa e 4 estiaada e• 
3.000 indivíduos, se levado•• conta o grande nú•ero de 
Jndlos que, a•eaçados e pressionados, abandonara• seu 
território de origea • hoJ• viv•• fora dos li•it•s da 
Area Indlgena TREHEHB~ DE ALHOFALA. Calcula-se que, du 
rante os últi•os anos, dezenas de fa•llias tenha• se au 
dado para outras localidades dentro do Estado do Cear~ e 
atf fora dele - para o Haranh~o, por exe•plo, e• busca 
de •elhores condiçbes de vida. A dispers~o que ve• se 
veri~icando entre a populaçao TREHEHB~ de Al•ofala 4 
consequ§ncia direta da intensificaçao da invas~o de suas 
terras. 

Por outro lado, h~ 
que s• •encionar que as freqU•nt•s aaeaças • press~es 
so~ridas pelos lndios, assi• co•o, •• certos casos, as 
reJaç~es de parentesco• aaizade de alguns co• pessoas 
wde foraw (ocupantes de terras• coaerciantes), qu• t•• 
algu• tipo de ascend•ncia sobre eles, fora• aotivos para 
que auitos, a•edrontados, negasse• sua identidade ou, ea 
•lguns casos, confiraass•• • identidade indlgena, aas 
declarasse• que nao queria• ser incluídos no censo da 
populaç~o e na reivindicaç~o pela t•rra ••• 
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Eabora as freqüen 
tes expulsbes dos lndios de seus locais tradicionais de 
habitaç~o tenha• provocado significativa desarticulaç•o 
sócio-cultural no Grupo, os TREHEHB~ continua• aantendo 
for•as próprias de se organizar••, usos, crenças e tra 
diçbes, que dao suporte a uaa identidade di~e,enciada. 
Esta ta•bi• I reforçada, conforae J~ foi exposto, pela 
auto-identifica~~º coao indJos TREHEHB~, origin~rios da 
antiga aiss~o, nascidos• criados na #t•rra do aldeaaen 
toN ou •terra da santa#, contrastando os wde dentro# da 
terra coa os •de fora•. 



HEHB~ 4 constituldo d• obJ•tos utilit•rtos •• c•r••ic• • 
e• palha (d• tebuba • d• c•rnaúb•J, as•i• co•o d• ador 
nos de conchas, búzios, s•••nt•s, ba•bu • vlrt•bras de 
peixes. Taabl• fia•• tec•• o algod•o ••• 

T•ndo •• vista • 
proc•d•nci• l•gal coa que r•v•stiu-s• • det•r•ina,ao da 
FUNAI ao r•alizar a id•ntt~ica,10/deliaitaçlo da t•rra 
denoainada Ar•a Indlgena TREHEHB~ DE ALHOFALA, esta Co 
ordenaçao aprova• proposta de liait•s apres•ntada p•Io 
GT-Portaria P.P ng 1.322/92, considerando a incont•stA 
v•l i•••orialidade de sue ocupa,~o pelo grupo TREHEHBt, 
histortca•ente coaprovada, considerando inclusiv• o ~ato 
de que a reivindicaç~o dess•s Jndios abrange apenas por 
çao de seu território tradicional, Jurisdicionado ao Hu 
nicJpio de Itareaa/CE. 

Isto posto• consi 
derando ainda o constranglaento dos TREHEHB~ ~ace aos 
perv•rsos aecanisaos de pressao exercidos contra si por 
pseudo-propriet~rios d• sua ~r••, •sta Coord•naç•o reco 
•enda a publicaçao do pr•s•nt• parecer no Di4rio Oficial 
da Uni~o, be• co•o seu encaainhaaento ao Hinist~rio da ·i 
Justiça, al•rtando par•• urg•ncia d• sua aprovaçào ae 
diante assinatura e publicaç•o da portaria declaratória 
correspondente, pondo fia à cooptaçao dos TREHEHB~ de 
pendentes dos ••pregos oferecidos por n~o-Jndios e i•pe- 
dindo a disse•inaçao de atos de vioI,ncia física e aoral 
contra esse Jndios, ainda nao totalaente subaetidos à 
lei do •ais fort•.• 

55. Assim sendo, lapidar a inexist~ncia da 
plausibilidade de direito a justificar a concess~o de medida cau 
telar~ estando os promoventes a tentarem utilizar-se do Poder Ju 
diciário para perpetrar o esbulho, de sua autoria, sobre as terras 
indígenas dos Tremembés. 

56. Em outra vertente, improcede receio segundo 
o qual a ultimaç~o do procedimento administrativo de demarcaç~o de 
terras indigenas importaria a desinstalaç~o da parte autora e ·con 
sequente posse das terras pelos índios interessados, sem que a ela 
fosse assegurado o direito ao processo. onde pudesse discutir ju 
dicialmente, a regularidade de demarcaç~o de terras. 

57. Com este entendimento incorre-se em erro, 
porquanto~ em primeiro lugar, o direito ao processo, no qual possa 
o inloressado diGcutir, judicialmente, a regul~ridQde da demarca- 



ç~o de terras, como jâ enfatizamos em linhas anteriores, é ~ssegu 
rado pela legislaç~o infraconstitucional pertinente, embora, face 
a importância e supremacia da quest~o, a qual encontra substancial 
resguardo constitucional [Titulo VIII, Cap.VII, CF/88], somente 
possa ser promovido após a demarcaç~o das terras indígenas; fato 
este comprovado, por mais, pelo já citado art.19, §29, da Lei nQ 
6.001/73, que, a par de unicamente possibilitar aç~es petit6rias e 
demarcatória, veda, e>ipressamente, a concess~o de interdito pos 
sessório, que, na realidade, é o que almeja o promovente. 

58. Em segundo lugar, destaque-se que a retira 
da dt1':i n~n- .í n d ios de,\~; ter-ras, demi:\rccii\das n~o l~ pr-oced lmer, to arbi· 
trá rio, ou seja, n~o se faz de forma imediata, sem qualquer recom 
posiç~o do patrimSnio de terceiros afetados. 

59. Desde o iniciar do procedimento de demarca 
ç~o, os interessados t~m conhecimento que •o ~rg~o rundi~rio f•d• 
ral proc•d•r~ ao r•assenta••nto d• ocup•nt•s n~o Jndios, pod•ndo 
para tanto firaar convlnio co• o órg~o f•d•ral d• assist•ncia ao 
JndioN [art.4Q, Dec.22/91]. 

60. Ademais, a própria Constituiç~o Federal, em 
seu art.231, §6Q~ assegura indenizaç~o e aç~es contra a Uni~o Fe 
deral quanto às benfeitorias derivadas de ocupaç~o de boa fé. 

61. Desta forma, n~o se consubstancia o funda 
mento jurídico enfeixado no receio de les~o grave e de difícil re 
paraç~o, sendo, portanto, de ser julgado inconsistente o pedido da 
parte autora. 

III - DO PEDIDO 

62. Pelo exposto, vem a Uni~o Federal requerer 
que Vossa EMcelªncia acolha a preliminar destacada, julgando ex 
tinto o processo sem julgamento do mérito, face a impossibilidade 
jurídica da aç~o, na conformidade do art.267, VI, do Código de 
Processo Civil. 

63. Todavia, em assim n~o entendendo Vossa Ex 
celência, a promovida solicita que sejam julgados improcedentes os 
pedidos da parte autora, condenando-a ao anus da sucumbOnci~, in 
cluindo honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por 
cento). 

64. Protesta por todos os meios de prova admi- 

-- ------------------· 



tidos em Direito, bem como por Juntada posterior de documentos. 

Deferimento é o que pede! 

Fortaleza, \b.01·~~ 

lK,lA~ 
FERNANDO AN~NIO COSTA DE OLIVEIRA 
Repr•••ntant Judicial da Uni•o 
(Portaria n_ 152 - AGU, 13.08.93~ 

DOU, 16.08.93, S.II, p.4.559) 
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· Artigo 37 

O texto que precede é o texto autêntico da convenção devidamen 
te aprovada pela Conferência Gera· da Organização Internacional do 

. Trabalho em sua quadragésima sessão. realizada em Genebra e que foi 
encerrada em 27 de junho de 1957. 

Publicado no Diário Oficial de 20 de julho de 1966. 

LEI NC! 5.371 - DE 5 DE DEZEMBRO DE 1967 - 
Autoriza a instituição da "fvadacã9 Nacional do fadãsr' e dá outras 

providências. 

Art. 1Q Fica o Governo Federa. autorizado a instituir uma funda 
ção, com patrimônio próprio e perscnalidade jurídica de direito priva 
do, nos termos da lei civil, denorninaca "Fundação Nacional do lndio", 
com as seguintes finalidades: 

1 - estabelecer as diretrizes e garantir o cumprimento da pol í 
tica indigenísta, baseada nos princípios a seguir enumerados: 

a) respeito à pessoa do índio e às instituições e comunidades tri- 
bais; 

b) garantia à posse permanente das terras que habitam e ao usu 
fruto exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas exis 
tentes; 

e) preservação do equilíbrio biof ógico e cultural do índio, no 
seu contacto com a sociedade naciona': 

d) resguardo à aculturação escontânea do índio, de forma a que 
sua evolução sócio-econômica se processe a salvo de mudanças bruscas; 

li - gerir o Patrimônio Indígena, no sentido de sua conserva 
ção, ampliação e valorização; 

lfl - promover levantamentos. análises. estudos e pesquisas 
científicas sobre o índio e os grupos scciais indígenas; 

IV - promover a prestacão da assistência médico-sanitária aos 
índios; · , 

V - promover a educação de base apropriada do índio visando 
à sua progressiva integração na sociedace nacional; 
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VI - despertar, pelos instrumentos de divulgação, o interesse 
coletivo para a causa incrqerusta: 

VII - exercitar o poder de polícia nas áreas reservadas e nas ma 
térias atinentes à proteção ao índio . 

Parágrafo único. A Fundação exercerá os poderes de representa 
ção ou assistência jurídica inerentes ao regime tutelar do índio, na for 
ma estabelecida na legislação civil comum ou em leis especiais. 

Art. 2Q O patrimônio da Fundacão será constituído: 

1 - pelo acervo do Serviço de Proteção aos lndios (S.P .1.). do 
Conselho Nacional de Proteção aos 1·r.dios (C.N.P.1.) e do Parque Nacio 
nal do Xingu (P.N.X.); 

li - pelas dotações orçamentárias e créditos adicionais que lhe 
forem atribu idos; 

Ili - pelas subvenções e doações de pessoas físicas, entidades 
públicas e privadas, nacionais, estrangeiras e intemacionals: 

IV - pelas rendas e emolumentos provenientes de serviços pres 
tados a terceiros; 

V - pelo dízimo de renda I íquida anual do Patrimônio lndíge- 
na. 

§ 1Q Os bens. rendas e serviços da Fundação são isentos de impos 
tos federais, estaduais e municipais, de conformidade com a letra 
"e", item 111, do art. 20 da Constituição. 

§ 2Q O orçamento da União, consignará, em cada exercício, recur 
sos suficientes ao atendimento das despesas da Fundação. 

§ 3Q A Fundação poderá promover a obtenção de cooperação 
financeira e assistência técnica internas ou externas. públicas ou priva 
das, coordenando e adequando a sua aplicação aos planos estabelecidos. 

Art. 3Q As Rendas do Patrimônio Indígena serão administradas 
pela Fundação tendo em vista os seguintes objetivos: 

1 - emancipação econômica das tribos; 
11 - acréscimo do patrimônio rentável; 

111 - custeio dos serviços de assistência ao índio. 

35 

~~~~,:·. 
~~u ,• -~···· 1Pl~ ':,. 
' •--L. . l • 

~~4 • 



Ar.. terá sede e foro na Capital Federal e se rege- 
rá por Esta,... .J0~ pelo Presidente da República. 

§ 1Q A Fundação será administrada por um Conselho Diretor, 
composto de pessoas de ilibada reputação. representantes de órgãos pú 
blicos ou entidades interessadas e escolhidas na forma dos Estatutos. 

'§ 2Q A Fundação ficará vinculada ao Ministério do Interior, ao 
qual caberá promover o ato de sua insiituição, nos termos da Lei. 

Art. 5q A Fundação, independentemente da supervisão ministe 
rial prevista no Decreto-Lei nQ 200 1 *), de 25 de fevereiro de 1967, 
prestará contas da gestão do Patrimônio Indígena ao Ministério do I n 
terior. 

Parágrafo único. Responderá a Fundação pelos danos que os seus 
empregados causem ao Patrimônio Indígena, cabendo-lhe ação regressi 
va contra o empregado responsável, nos casos de culpa ou dolo. 

Art. 6Q Instituída a Fundação, ficarão automaticamente extintos 
o Serviço de Proteção aos lndios (S.P.f.), o Conselho Nacional de Pro 
teção aos lndios (C.N.P.l.l e o Parque Nacional do Xingu (P.N.X.). 

Art. 70 Os quadros de pessoal dos órgãos a que se refere o artigo 
anterior serão considerados em extinção, a operar-se gradativamente, de 
acordo com as normas fixadas em Decreto. 

§ 1Q Os servidores dos quadros em extinção passarão a prestar ser 
viços a Fundação, consoante o regime legal que lhes é próprio, poden 
do, entretanto, optar pelo regime da fegislação trabalhista, a ju{zo da 
Diretoria da Fundação, conforme normas a serem estabelecidas em 
Decreto do Poder Executivo. 

§ 2Q O tempo de serviço.prestado à Fundação em regime trabalhis 
ta, na forma do parágrafo anterior, será contado como de serviço públi 
co parn os fins previstos na legislação federal. 

·§ 3Q A Fundação promoverá o aproveitamento em órgãos fede 
rais e, mediante convênio nos Estados e Municípios, dos servidores refe 
ridos neste artigo, que não forem considerados necessários aos seus ser 
viços, tendo em vista o disposto no artigo 99 do Decreto-Lei nQ 200, de 
25 de fevereiro de 196 7. 
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Art. aq A Fundação poderá requisitar servidores federais, esta 
duais e municipais, inclusive autárquicos, na forma da legislação em vi 
gor. 

Parágrafo único. Os servidores requisitados na forma deste artigo 
poderão optar pero regime trabalhista peculiar à Fundação, durante o 
período em que permaneçam à sua disposição. contando-se o tempo de 
serviço assim prestado para efeito de direi tos e vantagens da função pú 
blica. 

Art. 9Q As dotações orçamentárias consignadas ao Serviço de Pro 
teção aos lndios (S.P.U, ao Conselho Nacional de Proteção aos lndios 
(C.N.P.l.l, e ao Parque Nacional do Xingu (P.N.X.), no Orçamento da 
União, serão automaticamente transferidas para a Fundação, na data de 
sua instituição. 

Art. 10. Fica a Fundação autorizada a examinar os acordos, con 
vênios, contratos e ajustes firmados pelo S.P.1., C.N.P.I. e P.N.X., po 
dendo ratificá-los, modificá-los ou rescindi-los. sem prejuízo ao direito 
adquirido por terceiros. ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, nos 
termos do art. 150 e §§ 3Q e 22 da Constituição do Brasil. 

Parágrafo único. Vetado. 

Art. 11. São extensivos à Fundacão e ao Patrimônio Indígena os f l 
privilégios da FaZenda Pública, quanto à impenhorabilidade de bens, 
rendas e serviços, prazos processuais, ações especiais e exclusivas, juros 
e custas. 

Art. 12. Cumpre à Fundação elaborar e propor ao Poder Executi 
vo Anteprojeto de Lei, a ser encaminhado ao Congresso, sobre o Estatu 
to Legal do 1·ndio Brasileiro. 

Art. 13. No prazo de 30 {trinta) dias, a contar da publicação desta 
Lei, o Ministro do Interior, ouvida a Procuradoria-Gerar da República, 
submeterá ao Presidente da República o projeto dos Estatutos da Fun 
dação Nacional do ,-ndio. 

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo 
gadas as disposições em contrário. 

A. COSTA E SILVA - Presidente da República. 

Publicado no Diário Oficial de 6 de dezembro de 1967. 
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MANDADO DE SEGURANÇA 37125-CE 

DECISÃO 

Vistos, etc. 

Traia -sc de mundndo de ~l·e111w1çn impetrado pelo Ministério Público Federal e 
pela HJNJ\I couu a alo da tv1111a . .luin, Federal dn 3a. Vara do Ceará, que deferiu liminar 
cm ação cautelar inominada, suspcndcndn procedimento administrativo de demarcação 
de ú1 ca i ndí gena. 

Relator 01 i~i11;'u io, o c111i11rn1c Juiz Pctrúcio Ferreira reservou-se para aprccicção 
do pcd i do I i III i nnr apús w; i 11fo1111:i\·Õc!;, que Ioram prestadas, acentuando a impt:t;·a~:..:. CJ~!~ 
o procedimento sobre o qual decidiu é dirigido pelos órgãos da FUNAI, e não pelo 
Mi11ist10 da Justiça, daí inexistir invasão da competência originária do Superior Tribunal 
de Justiça em mandado de sq~u1arn;íl, que estão presentes os requisitos para a ca •.. nclar 
concedida e que o Ministério Público Federal não foi intimado porque o feito não 
cnvol vc com unidades indígenas, e i:i m a FU NAI. 

Com :1 posse do Relator, 11a Prcsidêucin <leste Tribunal, vieram-me os autos, com a 
rei lei ação <ln pedido I i 111 i nar. ! 

O alo impugnado implica cm obstar-se a ultimação do procedimento 
administrutivo visando a dcnuucnção de terras indígenas, o que se formaliza mediante 
Portar ia do fv1 i 11i stro da J li'>! i ,'.a,: 110~ lermos do Decreto 22/91, por isso que a cautelar é 
evidentemente substitutiva de 1!w11dado de segurança da competência originária do Cl. 
Superior Tribunal de Justiça , vedada, portanto, pela regra do parágrafo 1º da Lei 
S.437/92. 

Caso, porém, se enfoque n cadeia de atos preparatórios <la demarcação, atribuídos 
ü FUNJ\I, cxsurgc a violaçflo da rq~ra do parúgmfo 2° do art. 19 da Lei 6.001/73, que 
l\mita as impur.na\:õ_e~ ao proc~~~i111c!_!Ji)_ Qcmarç_atório a ações pctitórias ou à 
demarcatória, determinando a iimpropcic<ladc do interdito possessório. 
, E claro que a cautelar, 1~0 caso, tem ambas as conotações - <lo mandado de 
scr,wam;a prcvc11iivo do alo do Í\li11islro da Justiça, cujo controle c9p1pctc ~9 Superior 
Tt ibunal de .l ust i,'.a, ~dn i11lc1 dito pmibitóiio que a lei considera inadcquac.lo para 
resolver a situação. ! 

Não se diga que tai~ lí111ílaçõcs conllitariam com a garantia do acesso à. 
juris<li<i~fio, porque este persiste. l_lá apenas norma~~1uc estabelecem formas aprÕpriadas 
para o çrn1t1oll: jmfü:ial da dc111/1rcaçfío de terras indígenas. 

Assim, tenho como relevantes os fundamentos <la impetração, e, dado o risco de 
iucficúcia da decisão final, que encontraria afetados pela demora na adoção das 
providências ndministrativas de proteção das terras indígenas, os direitos da comunidade 
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Tremcmbé, defiro a liminar, para dur eleito suspensivo ao agravo de instrumento 
interposto. permitindo o prosseguimento do processo administrativo de demarcação. 

Comunique-se ú ilustre nutoridndc impctruda. 
Apó», alua-se vi:;la .'l douta I'ruciu adoriu Regional Fcderal . 
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