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MINIITll"IO POILICO FEDE •• AL 

Exm'2. sr, Dr. Juiz F"ederal daó:' Vara do Distrito Federal 

O MINIST(RIO PÚBLICO fEOERAL, Pº! inte! 
médio de seu representante legal, no uso das atribuições 

l 
que lhe são conferidas pelo art. 127 e/e art. 1=29, inc. 
V, da Constituição Federal, vem propor 

Ação Declarat6ria 

de reconhecimento de direitos e nulidade de ato jurI.di 
co, cumulada com pedido de Me\Hda Provisória (cautelar) 
contra a União Federal e a Fundação Nacional do fn~io, 
a primeira a ser citada através da Procuradoria da Re- 

\ . 
pública no Distrito Federal e a ~egunda1via seu Presi- 
dente, no SAIN - Av. L-4 Norte, Ed. Sede, nesta Capital, 
pelos seguintes motivos e fundamentos: 

1 : 

' 

1, 
• 4 .. J 
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Dos fatos 

1. Pelo Decreto nQ 91.416, de 9.7.1985, fo~~~ · 
homologadeJe demarcada~ para efeitos dos artigos 4;, IV 
e 198, de E.C. de 1969, e/e os artigos 2;, incisos V e IX 
19 e 22 da Lei n~ 6.001, as terras dos índios URU-EU-WAU 
WAU, localizadas nos Municípios de Ariquemes, Costa Mar- , 
ques, Guajará-Mirim, Jaru, Ouro Preto do Oeste,Presidente 
Médici e Porto Velho, no Estado de Rondônia (Doe. nQ 1). 

Tal demarcação decorreu da necessidade 
imperiosa de garantir aos índios URU-EU-WAU-WAU o direi 
to constitucional às terras que ocupam, salvaguardando-os 

da colonização predatória e inconsequente e de conflitos 
que datam do início do século. 

- 

2. Com efeito, o ~Relatório de Avaliação e 

para Urgente Demarcação das Terras dos Índios UR9-EU-WAU- 
e 

WAU" - doe. anexo, de nQ 2 , elaborado pelo Grupo de 
Trabalho criado pela Portaria Funaí no 1767/}, de 
24.9.84, menciona que ''dois critérios definem a urgência . 
e a oportunidade desta demarcação: por um ladÔ a importá~ 

eia do avanço da colonização e, por outro, a maneira aguer 
rida como os URU-EU-WAU-WAU defendem, durante mais de um 
século, o seu território." (grifos nossos). 
Veja -se também o documento nQ 2-A. 

3. Cita o referido Relatório as inúmeras 
mortes e conflitos ocorrido~ com os índios ao longo dos 
anos, para concluir que, apesar do território dos URU-EU- 

'WAU-WAU ser superior ao proposto (fl. 52; do doe. no 2) , 
a área delimitada, de 1.867,117,80 hectares, é de pos 
se imemorial daquela comunidade indígena, sendo imprescin 
dível assegurar-lhe a demarcação administrativa, nos ter 
mos do art. 19, da Lei n~ 6.001, de 19.12.73, e/e as dis 
posições do Dec. nQ 88.118, de 23.2.83. l 
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4. Assim, editou-se o Decreto n; 91.416, de 
~.7.85, delimitando e homologando a demarcação das ter 
ras dos !ndios URU-EU-WAU-WAU, que, por consequ&ncia,p1s •.•. 
saram a ser bem de dominio da Unilo - art. AR, IV, da 
E.C. de 1.969 e art. 20, inc. XI, da Const1tu1çlo de 
1988. 

., 
,1 

5. Entretanto, a delimitação e demarcação 
das Terras não foram suficientes para garantir aos ín 
dios URU-EU-WAU-WAU 110 usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos neles existentes" - art. 
231, § 2Q, da Constituição Federal. 

6. Interesses outros, imediatistas e des- 
conhecedores da realidade maior dos direitos consagrados 
no texto constitucional, as vezes gananciosos, inconse 
quentes e de má-fé, fizeram com que órgãos públicos, pe~ 
so~s físicas e jurídicas se opusessem, na prática, ao 
efetivo respeito à posse imemorial dos índios URU-EU 
WAU-WAU. 

7. 
l 

Assim é que o Incra, atravésã do "PAD- 

- 

Burareiro" assentou colonos na área, expedinpo mais de 
113 títulos, apesar de ter conhecimento de que estava f! 
zendo "loteamento" em área indígena; o Governo de Rondô 
nia se opôs também à demarcação, instando a Funai a 
rever a área ( f ls. li~ do documento n'2 3 ) ; o üej.ut ado 
Moisés Bennesby trabalhou no mesmo sentido, c~egando até , 
a obter o apoio do Exm'2. Sr. Ministro da Justiça (doe. ii 

n" 4 ) , e o próprio Ministro do Interior, em nome do 
Governo, submeteu ao Sr. Presidente da República tra 
balho de "Grupo Especial" criado pela Funai, que sugeri- 
ra o "reestudo dos limites da Area Indígena URU-EU-WAU 
WAU," constantes do Oec. n2 91.416, de 9.6.86. (Doe. nº 5). 

B. E, face a tantas solicitações, foi 
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- 
editado, em 31 de Janeiro de 1990, o Oec. n; 98,894, de 
)0.l.90, que determinou• funei, com vistes 1 "garantir 
1 integridade do grupo URU-EU-WAU-WAU e de seu habit1t", 
o reestudo dos limites da 6rea indígena no Estado de 
Rondônia. (Doe. S-A). 

9. Nada teria o Ministério Público Federal 
a se opor, em principio, ao malsinado decreto, se nlo 
fosse o ert. 6Q do mesmo, que revogou o Decreto ng 
91.416, de 9.7.85, e, por consequência, cancelou ato ju 
r!dico perfeito e acabado, de reconhecimento e demarca 
ção de terras tradicionalmente ocupadas por indígenas, 
além de dispor sobre bem indisponível da União - art. 
231, § 42, da Constituição Federal. 

10. As condições em que o mesmo foi edita- 

- 

do importa em reconhecer que se objetiva, afinal, em r! 
duzir a área indígena, o que causa perplexidade de to 
da ordem. De um lado, ditas terras já estão registradas 
e matriculadas em nome da União (does. nQs. ~ a 12 ) 
a única pendência é com colonos plotados em p~rte da 

• 
área pelo Incra, mas a questão está sub Judice (doe. 
n2 13 ); de outro, a revogação do título pa União e de 
reconhecimento da posse imemorial dos índios (Dec. 
91.416/85) pelo Decreto n2 98.894, de 30.1.90, tem efei 
to devastador para a comunidade dos índios URU-EU-WAU 
WAU, que estão agora sofrendo invasões· de garimpeiros, 
posseiros e aventureiros inescrupulosos. {Dõc n2 5-B e 
mapa - Doe. no 5-C). 

11. A propósito, o Jornal do Brasil de 
29.1.90, um dias antes da edição do i~feliz Decreto no 
98.894/90, já assinalava: "Garimpo agora ameaça área dos 
URU-EU-WAU-WAU. A próxima investida em terras indígenas 
poderá ocorrer na área dos URU-EU-WAU-WAU, que habitam a 
região central de Rondônia, vivem em estágio primitivo e 
foram contat~dos pela Funai em 1981, A previsão é do J 

1 
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Núcleo dos Direitos fndigenas, que denúncia e invaslo de 
pelo menos 200 garimpeiros na ,rea, eo ~es•o te•po ~ •• 
que cresciam es press8es de grupos econ&micos pela redu- 

• 
çlo do território dos URU-EU-WAU-WAU, demarcado em 1985, 
mas ainda nlo homologado." (doe. nQ 13 ). Vejam-se ou 
tras notícias (does. nQs 14 a 17). 

12. De conseguinte, a revogação do Dec. n; 
91.416.85, pelo art. 6Q do Dec. nQ 98.894, de 30.1.90, é 
ato, data venia, impensado, de consequências nefastas e 
imprevisíveis para os índios URU-EU-WAU-WAU, e nulo de 
pleno direito, porque inconstitucional, como se demons 
trará. 

DO Direito 

13. O Oec. 91.416/85 é ato jurídico perfei- 
to, reconhece e declarada a posse imemorial dos. índios 

URU-EU-WAU-WAU, é título de domínio da União . tederal, 
çorporifica bem inalienável e indisponível, moti~ pelo 
qual, entre outros, ele não pode ser revogado. ~elo art. 
62, do Dec. n~ 98.894, de 30.1.1990. ! 

- 
1~ Tese: O Dec. 91.416, de 9.7.85, fa 
ce à E.C.nQ 111969 e a Constituição de 
1988, é título comprobat6ri~ das ter 
ras tradicionalmente ocupadas pelos ín 
dios URU-EU-WAU-WAU, assegurando-lhes 
o direito à posse permanente, com usu 
fruto e~clusivo - art. 231, § 2g - CF. 

14. De fato, o reconhecimento e delimitação 
das terras 1ndígenas foi precedido de amplos estudos an 
tropológicos e históricos, que culminaram n~ reconhec! 
mente da posse daqueles silvícolas sobre a área de 

- 
' 
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1.eee.000 ha, depois reduzida para l.8)2.000 ha., e, fi 
nalmente, matriculada e registrada, em nome da Unilo, 
com l.867.117,80 ha. Vejam-se documentos nDs. 6 • 12. 

~ 

15. Obedeceu-se ao disposto no art. 19 da 
Lei no 6.001, de 19.12.73 (Estatuto do Índio) e ao rito 
do procedimento administrativo fixado no Oec. 88.118, 
de 23.2.83, então vigente. 

16. A Funai, através de seus técnicos e es- 
pecialistas, efetuou os levantamentos e ~studos pare a 
identificação e delimitação da ,rea (§ lR, art. 2Q, do 

Dec. 88.118/83); foram considerados os aspectos hist6ri 
cos, a antiguidade da ocupação, a situação atual, benfei 
terias, povoados, projetos oficiais etc (§ 20, art~ 20, 

do mesmo diploma); um Grupo de Trabalho, composto por If 
presentantes de vários órgãos emitiu parecer conclusivo 

(§ 32, art. 22, idem), que foi aprovado pelos Ministros 

do Interior e do então Extraordinário para Assuntos Fu~ 

diários. Finalmente, a proposta de decreto estabelecendo 

os limites da área indígena URU-EU-WAU-WAU fo} submetida .. 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú~Jica, que 

editou o Dec. 91.416/85 - ato homologatório; in casu~rt. 
32, do referido Oec. 88.118/83). 

- 17. Com base nesse ato, a Funai providen- . . 
ciou a demarcação física no terreno e o registro das ter 
ras indígenas em livro próprio do Serviço do Patrimônio 
da União (SPU) e nos livros dos Cartórios imobiliários 
das comarcas de situação das terras (does. nQs, 6 a 12 ). 

18. Ora, estabelece o§ 6º, art. 231, da 
Constituição Federal que ~são nulos e exti~tos, não pro 
duzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto 
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• ocupaçlo. o dom!n1o e I posse das terras• que 1e rere- 
re este artigo, ou• exploraçlo d1s rlquez1s n1tur1ls ~j 

1 
do solo, ios rios e dos lagos nelas existentes, ressal 
vando relevante interesse público da Un11o, segundo o 
que dispuser lei complementar, nlo gerando a nulidade ..• " 
Vê-se, de conseguinte, Que o Dec .. 91.416/85, como título 
configurador de posse e ocupação imemorial dos 
URU-EU-WAU-WAU não pode ser revogado por ato do 
Executivo. 

índios 
Poder 

19. O art. 6Q, do Dec. 98.894/90, portanto, 
i nulo de pleno direito, porque contrário à Constituiçã~ 
uma vez que inexiste ainda lei complementar, em cujos P! 
rãmetros pudesse a União dispor, em homenagem ao inte- 

resse público, sobre terras tradicionalmente 
pelos índios URU-EU-WAU-WAU. 

ocupadas 

E como se trata de nulidade absoluta,!~ 
põe-se ao Judiciário o poder-dever de decretá-la, inde 
pendentemente, inclusive, da natureza da açã~: como Já 
assentou o Egrégio Supremo Tribunal Federal, tfn verbis: 

"Ação denunciação de obra nova cumula 
da com a de anulação de escritura pú= 
blica. - A nulidade absoluta, na-qual se in 
clui a inconstitucionalidade, deve ser 
decretada pelo Juiz ou pelo Tribunal, 
sempre que a encontrem configurada, in 
dependentemente, da natureza jurídica 1 

da ação. Necessário que seja, para a 
decisão da causa, pronunciamento que 
envolva inconstitucionalidade de lei 
ou de ato administrativo, o julgador 
não pode deixar de emití-lo fundado na 
impropriedade da ação." 
(RE. nQ 86.161, STF, Rel. Min. Soares 
Munõz, DJ. 11.05.79, pág. 3.680). 



teresses de toda ordem. nitido objetivo de reduzi-la. 

~ • 2): E. nulo e,c redice. pois, nlo produtJ ndo ·-, 
efeitos juridicos, o art. 6Q, do Oec. 98.894, de)O.l.1990. 

21 Tese: Como ato jurídico perfeito, 
o Dec. no 91.416, de 9.7.85, não pode 
ser revogado. 

24. Diz o art. 6º, de Introdução ao Código 
Civil, que a lei nova respeitará o ato jurídico perfeito. 
E tal ato é aquele que se consuma segundo a lei vigente 
ao tempo em que se efetuou - § 10, do mesmo dispositivo. 

25. Ora, não sendo o Dec. 91.416/85 norma 
! 
i • l 
' l 

programática da Administração, mas ato administrativo de 
reconhecimento de direitos, editado em atenção aprecei 
tos constitucionais, à Lei n2 6.001, de 19.12.73 e ao 
Oec. nQ 88.118, de 23.2.83, torna-se ilegal~ nula sua 
pretensa e descabida revogação. r 

- 

26. De fato, vigia a época o Dec. 88.118/83 • 
cujos procedimentos de demarcação foram obedecidos, cul- 
minando com o ato homologatório corporificado no Dec. 
91.416/85. 

1 
\ 
) 
1 
i 
l 
( 

27. E,procedida a demarcação física no ter-1 

rena pela Funai, o referido Decreto foi registrado 
Serviço do Patrimônio da União (SPU) e no registro 
biliário das comar c as de si tu ação das terras. (Does. 
6 a 12 ) . 

no 
imo 

nQs. 

28. Eis, ln casu, o ato jurídico perfeito, 
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que se consumou segundo es regras entlo vigentes. Sua re ~ 
vogaçlo, pois,f 1nericai, irrite, ilegal. 

)1 Tese: Como bens da Unilo Federal, 
as terras indígenas, mormente aquelas 
já reconhecidas, slo 1nalien,ve1s e in 
disponíveis - art. 20, 1nc. XI, e/e 
art. 231, § 4R, da Constituição Fede 
ral. 

29. De feto, as terras dos índios URU-EU- 
WAU-WAU já estão, inclusive, registradas em nome da 
União federal, conforme certidões anexas, does. nQs 6 a 12, 
não podendo o Poder Executivo dispor sobre as mesmas, 
como acontece com a edição do art. 6Q do Oec. 98.894/90. 
Não se pode tornar inexistente, mediante revogação, tít~ 
lo da União, que reconhece e delimita o seu próprio dom! 
n10· sobre determinada irea indígena, porque tal direito 
é indisponível e inalienável - § 42, art. 231, cr . 

30. 
• 

Revogar, do latim revocatio, d~ re~oca- 

- 

re (anular, desfazer, desvigorar), entende-se,,diz De 
Plácido e Silva, "o ato pelo qual se desfaz, s~ anula ou 
se retira a eficácia de ato anteriormete praticado." Diz 
ainda: "Pela revogação, licitamente permitida, cessa to 
da eficácia ou força jurídica do ato revogado."_(grifou 
se). 

31. Ora, a revogação do art. 6º do Dec. 
98.894/90 não é lícita, porque contrária à Constitui 
ção, sendo, aliás, nula de pleno direito~ porque atinge 
exatamente o título de reconhecimento das terras indíge 
nas e do domínio da União, portanto, bens inalienáveis e 
indisponíveis - §§ 40 e 60, art. 231 da C.F. 
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32. Subsiste incólume, assim, o Oec. Pl.416 
de 9.7.85, que nlo perde •u• efic,c1e face l nulidade 
1bsolut1, por 1nconst1tuc1on1lidade do ato revogatório. ): 

~; ~ ! 

Da Competência 

33. Trata-se, in casu, de feito contra a 
União Federal e aonde se discute sobre direitos indíge 
nas, motivo pelo Qual a competência é da Justiça Federal, 
nos termos dos incisos 1 e XI do artigo 109, da Consti 
tuição Federal. 

34. De outra parte, pode a ação ser propos- 
ta junto à Seção Judiciária da Justiça Federal no Oistr! 
to Federal, face à regra da parte final do§ 2g do dis 
positivo constitucional citado. ("As causas intentadas 
contra a União Federal poderão ser aforadas no Distrito 
Federal, CF., art. 125, § lQ, in fine.") - Ag. Inst. 
53.925-DF., Rel. Min. Carlos Mário Velloso, 61 ~Turma, 
TFR, Unan., DJ. 19.9.88, pág. 23.579). : 

l 

Da Medida Provisória 

35. Entre os poderes conferidos ao -Juiz na 
direção da causa, avulta o Poder Cautelar Geral~ consa 
grado pelos artigos 798 e 799, do Cod. de Proc. Civil. 

Pode o magistrado deferir medida provisória, quando 
houver fundado receio de que uma parte, antes do julga 
mento da lide, cause ao direito da outra lesão grave ou 
\ 
de difícil reparação. 

., 

•. 

36. No dizer de José Carlos Barbosa Moreira: 
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" t hoje corr1que1r1 na doutrina pro 
c~ssu1l, entre nós e alhures, 1 afirma~ 
çlo de que ao drglo judicial 1e reconh! · 
ce um poder cautelar genfrico, merce do 
qual lhe Ilícito determinar, desde que 
concorrentes os pressupostos fundamen - 
tais desse tipo de tutela, as medidas 
provisórias adequadas, inconcreto, à 
proteção de direitos em favor de cuja 
existência militem sérios indícios, e 
para cuja salvaguarda se revele insufi 
ciente ou inócua, as mais das vezes em 
razão da inevitável demora, a tutela 
cognitiva ou executiva." 
(in Termos de Direito Processual, Ed. 
Saraiva, 1988, pág. 143). 

"J 7. 

de Recursos: 
E já decidiu o extinto Tribunal Federal 

Processual Civil. Poder Cautelar do 
Juiz. 

- A medida provisória em apreço se in- 
_sere no poder cautelar do magistrado,na 
forma dos arts. 798 e 799 do :.CPC e em 
face dos elementos constantei dos au- 
tos. l 
- Negou-se provimento ao ag~avo. 
(Ag. Inst. nQ 47.085, TFR, Rel. Min. 
Sebastião Reis, DJ. 12.09.&S). 

Processual Civil. Medida Cautelar. 

- - Os arts. 798 e 799 do CPC..conferem ao 
Juiz poder cautelar geral, via do qual !. 
fica ele autorizado a ordenar as medi " 
das provisórias que julgar adequadas pã 
ra evitar dano a parte. - 
- Agravo improvido. 
(Ag. Inst. nQ 52.070, TFR, Rel. Min. 
Torreão Braz, OJ. 10.09.87}. 

38. In casu, emerge a necessidade urgente 
de interditar as terras dos URU-EU-WAU-WAU, demarcadasp! 
lo Dec. 91.416/85, e que agora ficam mais expostas a 
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a inv1s~es de garimpeiros e aventureiros de toda ordem. 
estimulados, na realid1de, pela impensada revogaçlo ex 
pressa no art. 'ª• do Dec. tB.894/fO. 

1 ! 
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)9. O periculum in mora resta evidente,como 
comprovam as razões desta exordiam e os documentos Que 
a acompanham, sendo imprescindível a concessão da medi 
da para que, até julgamento final da causa, as terras dos 
URU-EU-WAU-WAU sejam preservadas na totalidade. S6 
assim estar.se-á, na prática, protegendo e fazendo res 
peitar a cultura, a vida e os direitos daqueles indíge 
nas, hoje extremamente ameaçados. 

Do Pedido 

40. 

co Federal: 
Ex positis, requer o Ministério Públi- 

!Q - a concessão de •edida provisória, com fulcro no 
art. 798 e 799, do Cod. Proc. Civll, pa-ra que as 
Rés, União Federal e Funal, sejam compêlidas a 
interditar toda a área demarcada peloª Dec. 
91.416, de 9.7.85, dela retirando poss~iros, ga 
rimpeiros e outras pessoas que lá se !introduzi 
ram ilegalmente. 

- 41. Após, pede citação da União Federal, 
por intermédio da Procuradoria Geral da RepúblÍca no 
Distrito Federal, e da Funai, na pessoa de seu Presiden 
te para virem, se quiserem, responder aos termos desta 
ação, e, afinal, corridos os trâmites legais, ser ames- 

' ma julgada procedente para: 

}Q - declarar como bem inalienável e indisponível da 
União federal, por força das regras ·ConstituciE 
nais citadas, as terras indígenas demarcadas pe- 
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•j - 
lo Dec. 91.416, de 9.7.85, com o reconhecimento. 
em consequlnc11, da nulidade do art. 6D, do Dec. 
PB.894/90, por vicio de 1nconst1tuc1onal1dade; 

20 ·declarara posse imemorial dos fndios sobre as 
terras demarcadas pelo Dec. 91.416, de 9.7.85, 
tendo em vista os estudos e trabalhos antropoló 
gicos e hist6ricos constantes dos autos (que evi 
denciam direito originário e congênito) e em face 
do reconhecimento dos efeitos do ato jurídico 
perfeito, Que não pode agora ser revogado (art. 
62, lntrod. ao Cód. Civil, e/e ert. 19, da Lei 
n2 6.001/73, Oec. no 88.118/83, §§ 4g e 6Q, ert. 
231, da CF"., ), e, finalmente, 

JQ - confirmar a medida provisória nos termos requeri 
dos. - 

42. Protestando pela produção de outras pr~ 
vas e dando à causa o valor NCz$ 150.000,00, 

pede deferimento. 

Brasília, 16 de fevereiro!de 1990. 
l. 

WAGNER GONÇALVES 
PROCURADOR DA REPÚBLICA .! 
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