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RELAroR ORIGlllÁlUO : O SENHOR KilIISTRO GARCIA VIEIRA 
RELAroR P/O ACÓRDÃO: O SEIIHOR IIINISTRO IIILTON PEREIRA 
IMPETRANTES RIO VERMELHO AGROPASTORIL MERCANTIL S/A 

DESTILARIA MIRIRI S/A 

IMPETRADO 
ADVOGADO 

USINA CENTRAL NOSSA SENHORA DE LOURDES S/A 
MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA 
DR. OSCAR DIAS CORREIA 

Ementa 

Mandado de Segurança - Área Indígena - De-
claração de Posse e Definição de Limites para De-
marcação Administrativa - Portaria Ministerial De-
corrente de Proposição da FURAI - Interdição da 
Área - Titulo Dominial Privado - Constituição Fede 
ral, art. 231 - ADCT, art. 67 - Lei nº 6.001/73 --
Decreto Federal n Q 11/91 - Decreto Federal nº 22/ 
91 -. 

1. Suficientemente pré-constituída a prova 
das situações e fatos da impetração, ainda que CO~ 
plexos, mas incontrovertidos, fica desembaraçada 
a via processual do f1 mandamus" para a verificação 
da liqüidez e certeza, para a correta aplicação da 
lei, 

2. O direito privado de propriedade, se-
guindo-se a dogmática tradicional (Código Civil, 
arts. 524 e 527), à luz da Constituição Federal 
art. 5 Q , XXII, C.F.), dentro das modernas rela-
ções jurídicas, políticas, sociais e economicas, 
com limitações de uso e gozo, deve ser reconheci-
do com sujeição à disciplina e exigência da sua 
função social (arts. 170, 11 e 111, 182, 183, 185 
e 186, C.F.). É a passagem do Estado-proprietário 
para o Estado-solidário, transportando-se do limo 
nosistema f1 para o "polissistema" do uso do solo ( 
arts. 5º, XXIV, 22, 11, 24, VI, 30, VIII, 182, §§ 
3 Q e 4 Q , 184 e 185, C.F.). 

3. Na "~rea indígen~' estabelecida a domi 
nia1idade (arts. 20 e 231, C.F.), a União é nua-
propriet~ria e os Índios situam-se como usufrutuá-
rios, ficando excepcionado o direito adquirido do 
particular (art. 231, §§ 6º- e 7º, C.F.), porem, 
com a inafastável necessidade de ser verificada a 
habitação ou ocupação tradicional dos índios, se-
guindo-se a demarcatória no prazo de cinco anos 
art. 67, ADCT). 

4. Enquanto se procede 
singelo ato administrativo, ex 
além do ir e vir, do ingresso, 

a demarcação, por 
abrupto, a PROIBIÇÃO, 
do trânsito e da 
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permanênCia do proprietário ou particular usu-
frutuário habitual, a titulo de INTERDIÇÃO,ma! 
fere reconhecidos direi tos. A Intervenção. IISe 
necessária", somente será viável nos estritos 
limites da legalidade e decidida pelo Presiden 
te da Rep~b1ica (art. 20, Lei 6.001/73). -

5. Não conferindo a lei o direito a 
"interdiçio tl (nia está prevista na Lei 6.001/ 
73), unicamente baseada no Decreto nº 22/91, 
a sua decretação revela acintoso divórcio com 
a legalidade. 

6. Sem agasalho legitimo a malsinada 
Itinterdição tl da propriedade, anula-se o 
111, da Portaria do Senhor Ministro da 

item 
Justi-

ça, fulminando-se o labéu fluente, nessa parte, 
do ato administrativo ilegal. 

7. Segurança parcialmente concedida. 

Acórdão 

Vistos e relatados estes autos, em que sao partes as aci-
ma indicadas: 

Decide a Primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, 
retificando os termos da decisão proferida em sessão realizada em 
15.12.92, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Mi-
nistro Cesar Rocha, concedendo a segurança, nos termos em que foi 
postulada, tornando insubsistente o ato impugnado, no que foi acom-
panhado pelos Srs. Ministros José de Jesus, Gomes de Barros e peça-
nha Martins que retificou seu voto anterior, por maioria, conceder 
parcialmente o mandado de segurança para anular o item Irr da Porta 
ria Ministerial, nos termos do voto médiO proferido pelo Sr. Minis: 
tro Milton Pereira, acompanhado pelo Sr. Ministro Pádua Ribeiro;ven 
cidos, em parte, os Srs. Ministros Cesar Rocha, José de Jesus, Go~ 
mes de Barros e Peçanha Martins, que concediam integralmente o man-
dado de segurança, e vencidos, também em parte, os Srs. Ministros 
Garcia Vieira (Relator), Hélio Mosimann e Demócrito Reinaldo que o 
concediam em menor extensão, na forma do relatório e notas taqui-
gráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Lavrará o acórdão o Sr. Ministro Milton Perei-
ra. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro América Luz. 

Custas, como de lei. 
Brasília, DF, em 11 de maio de 1993 (dat do julgamento). 
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MANDADO DE SEGURANÇA NO 1.835-5 - D F (92.0020633-6) 

R E L A T Ó R I O 

o SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA:- RIO VERMELHO AGROPAS-
TORIL MERCANTIL S/A e OUTRAS impetraram mandado de segurança con 

tra a Portaria de 01.06.92 do Exmº Sr. Ministro da Justiça que 

declarou como de posse indígena permanente, para efeito de demar 

caça0, a area de Jacaré de são Domingos, localizada no Município 

de Rio Tinto, Est. da Paraíba, proibindo o ingresso, o trânsito e 

a permanência de pessoas ou grupos de não indígenas, dentro do 

perímetro indicado. 

Alegam ser senhoras e possuidoras de parte das ter 

ras, objeto da referida Portaria Ministerial demarcatória, incl~ 

sive de propriedades agrícolas, devidamente cadastradas no INCRA. 

Acrescentam, ainda, que já na vigência da Constituição 

de 1891 as terras reclamadas já não integravam o patrimônio dos 

indígenas, vez que haviam sido demarcadas como áreas particulares, 

que delas passaram a ter posse mansa e pacifica e dominio, há 

mais de setenta anos. 

Pleiteiarn a concessao de liminar para determinar a 

imediata suspensão da interdição, para que além delas (impetran-

tes), não sofram também dano irreparável, a população local e os 

erarios estadual e municipal. 

Indeferida a medida liminar, por nao estarem config~ 

rados os requisitos do art. 7º, inciso 11 da Lei 1.533/51 (fls. 

484) . 
As informações, por terem sido prestadas a destempo,fQ 

ram juntadas por linha, sustentando a inadequação da via eleita, 

face a complexidade dos fatos reclamar dilação probatória,inexi~ 

tindo direito liquido e certo. 

lo nao 

A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou p.:=. 

conhe:imento d~ ma~f1S. 488/492). 
E o relataria V - "----
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MANOAI)() DO:: SEGURANÇA NO i~83;,~S - DISTRITO FEDERAL (92.00::'0/'33-6) 

v o T o 

o SR. MINISTRO GARCIA UTETRA <REI ATOR): - Sr. Prp~identp: 

~iQ) s5ü senhoras e pC~SfJirlnr~~ de D~r~p rl~ ~rea Que 
a FUNAJ indicou ao Ministério d<:,_ Just i(;;a ~- .f"oi 
interditad~ oelo Ministro da Justica. e~ cadei~ dominial 
d€_ no mínimo. 72 anos: 

29} adQui .... i ..... ""m estas terras de pessoas seRl O .... IQem 

i nd í gen:;,.'- ~ 

3º) tiro as impetrantes o domílli0 
em cade i a sucessó .... í a i AH~mor i a 1 • teFt'"as. 

conslitui(;;~o republicana de i.89i~ 

P. a posse dest as 
desde a primeir~_ 

4Q); os í nd i os não tinham ;:1_ posse dest as t erras na 
data da promulqaç~n da Constitui;;:ão Federal de 1.934~ 

SQ) têm as impetrantes direito a estas terras_ 
adQuiridas de acordo com os t {tulos constitucionais 
vjqentes em 1.824 e i_891~ 

6Q) seu. direito a estas 
casos. au século XIX ~ semprE' 

terras remontam.Em 
anter ia, ~. 1.920. 

alquns 
quando 

re~.l izaram ",_s aquisi\;ÜES 
antccessor-e-s j med i atos! 

mais i ffiPort ÇJ.nt es poe 

70) têm direito de anular a Pcrtal'"ia dI? 01/06/92_ 
do Ministro da Just i(;;a QUE' lhes .feriu D seu direito 
1 íQuido e certo de cant inuar ocupando suas terras E' 

desenvolvendo. ali. as suas atividades: 
8Q' as terras inte::rditadas pela 

Ministerial não são tradicionalmente 
citada Portaria 
ocupadas pelos 

índios que as dei:<aram há mais dE:: um século. nelas 
f'icando apenas aqueles que SE' t itulaf'""am: e 

9Q) ser ileqal a ref'erida Portaria 
diSPosto no art jqO SQ. p~.l'"áQraf'o i.ínico do 
22/91. por ter interditado a área 
indeterminado. quando ela só ~} ser 
certo.

u 
~ .., 

e"l f'ace do 
Decreto nQ 
por tempo 

PDe tempo 
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Pretendem sei;c. declarada a ileQalidad@" d~ Po!'"t."l.vi;a. (do'~. de 

fls. H)8) Q'.1E'. 

indio-FUNAI_ decl3rou camo dE pos~e ~errnanent€ inJ;Qen~. para Çins 

d~ ár E"'_ i na í QE'lL' ,JACAR~ DE SÃv DOMINGü::+ 

superfíciE' ~'~raximadC<t de 4.50e· ha (itell> Ij E. pruibiu o ,nGresso. [J 

trânsito to, <>_ p-=:r-m:anê-,;'.:ia de PE'SSG=-_=- 0'..1 Q,'.1POS dE' nae: índio::; de!\,~:rD 

dos limites tra .. ~dns. 

É ineqável QUE estes fatos. 1'2;-' r elllCOlllent e com p 1 e;{o'<õ._ 

controvert idos nao podem ser CQ:llPFOVado5 PC ~úllb; to do 

mandado dt.:: S€Quranca. onde cl prOVB 6 preconsl ituída e n;3o admite 

dilação pr-obatória. O mandado de seClIiFanc.:<=,_ não é s'-1cedânec de ac.:ao 

possessória. Apesar da volumosa dac.umenta~ão acostada à Inicial. 

produz j da '.ir, i lateralmente S'2!1> obedecer o prlnc,Plo co 

cantraditório~ nao é idônea para prQvar posse de part iC'J.lares E~ dE" 

índios e OJ limites das terras de um '2 de outras que só atravé~ de 

demarcat ór i a poder i am ser- est abel ec i dos" Pers i st em sér i as dü ..... i das 

sobre as QUE,-stões de f'ato~ arQiiídas pelas i nlpetrantes e elas sú 

poder i am ser dirimidas através de um procedime:-ltu ordin~_r'io. de 

rnaior- ampl itude. ond~ se pudesse p.-cduzir- as prova_s nec.~ssar iaS7 

inclusive periciais. 

A questão é bem conhe.'cida de nossos Tribunais SUPEriore's e 

o Colcndo Supremo Tr ibunal Federal. em var Ias precedentesT .Ia 

examinou. bastando lembrar os seguintes pr-ec€dentes nos Mandados rie 

SeQur-an~a nQs 20"575-DF~ D.J de 2i/ii/86~ quando En~endE'u Que: 

UNia é pussível. no âmbito estr-cito do "Wr-itff~ onde 
a prova há de ser- pré-const itlJ.ída~ espancar'em-se as 
duvidas qlJ.anto a serem as terras objeto do decrete 
atacado oC1..lpadas ou não por ind ígenas. Da incerteza 
Quanto aos +"atos ",sulta a 'lóQUido/'tO." 
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Ol.lt~o pl'"cc.ecienlE: de 0055", ftliõ'.f5 <=>.lt;o> Cor-tc de Justica t" ~_ 

decisão plená~ia nco Mandado nQ 20.556-DF. Relcitor 

Eminente Ministro C~l~o B0t·,i~. RTJ-120/570. cont a sequ~nte ementa: 

No 

NDeLlaF:;:v";':0 d-=: oC'';'p'õ>~:;;;'_Q indíqcr.cl. 
Deneq:a-se ~_ ordem Je tlesLonst itui~ão 

presidenci3.1. porque o d€:slindc d:ct m.a',E:Fi;.., 
indaqac~o probatdria. invi~vel em mandado de 

Mandadu ooCe c..-·-o'"'-;>,,,,;, i iHje.f'er i du _ n 

do decr eto 
depcflcL d'. 

nº RT.;-t28/6~7 _ 

area inrlí'':h,,:'n<;l. Di"'-e,tn de scr-vidi;;L' ri'.::- O<'l5"",""OS\I'. dF QUO' 

S:E' ;1iz ti!.l1ar o inlOl'-'t:,,-anIF. ir>:::::omoFovado_ Elementos 
;:!("oc.tado5 dOS autos 
se_i~ ~ ~~e~ suieit~ 

dos <;ilvícol:as Zoró. 
i nstruG:ã.o 
revelar ~ 

.... p.c:lamado. 

orobat ó" i:c, 
ausêncid 

0'-1'-='. i Oualf11i?nte. não comprova\"!' nao 
à int-el'dit::ão de imemorial OCU0:;;l<:::?f) 

F<lIto<:'. controvE"rt idos. ClUE" dp.Ill<'lnd:am 
jnvi~VPl n~ vi"" m~ndamentacl. <:' 

de 1 iQ'lidez e certez1'.4 do rlirEo'ito 

Mandadu de SE>Qllranr,;;> inde-fer ido. sem py-~ Ilj {zo das 
vias ordináFias. e cassada :a 1 i_in<\ .... <lnte .... in..-n'ent"" 
con, pd i d:rt. U 

UMandado 
14/07/87. Que 
PancaraFU. 

.d~ Seca·lran..-i.\ • 
homoloQol, '" demarcao;,;:ão 

nQ 
da 

94.603~ d p 

S:abe~- se :;::I<=;' ~y-eas ocupadas ol;'"los ímpetral1tes são. 
0'--1 n~.o. terras ind {oenas p~Y-;:l ef"eito de sua inclusão nD 
decreto Que hOMOlogou a dernarcac~n d~ área indíqen~ 

P~nka~a"-u E" questão de Tato Que. por ser ront .... Ovl;>..-tida. 
não PodE' se..- desl indada em mandado de SPQuranr.::o;. 
AIJsênri<'l. de direito 1 {QuidO e ce .... to. 

Ob<:;er-vância da'=' norMac; estabelecidas no a .... t iQO 2Q 
do OecY'eto n9 88.118. de 23/02/83~ sob cuj", disciol if'\~ 
51? realizol.! eTel:ivamentl? Cl procedimento adnlinistral:ivo 
de df.:'Dt.u·"cação. 

Mandado de 'SPClu..-~n~a 

vi~s n .... din~ .... ias.~ 
as 
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TaMbém o TFR. nas Apelac;::ões eM Mand<'ldo dE' SEqur-a,nc;::a nQs 

89 .. 323-HT. DJ de 14/06/84 e 119 .. 084-HT. DJ de 23/0~/88. de-c i d i IJ. no 

MPSMO sentido. E'~ ~c6r-dãos com as sequintes em~nta>: 

""ADMINISTRATIVO. FlU>!AI - MANDADO DE SEGURANCA. A MATÉRIA 
COMO ESTA POSTA NESTES AUTOS NÃO RENDE ENSEJO A 
CONCESSÃO DE SEGURANCA. É QUE PARA VEIHFICAR-SE SE. 
REAL "ENTE.. NA DEMARCACZO DE ÁREAS OCUPADAS PELOS 
INDiGENAS,. POR DETERMTNACÃO DA FUNAI. HOUVE INVASÃO OU 
APOSSAMENTO PARCIAL DA PROPRIEDADE PERTENCENTE A 
IMPETRANTE. A VIA ELEITA NÃO SERIA PRóPRIA. POIS O 
ESCLARECIMENTO DE TAIS FATOS Só PODERÁ SER OBTIDO COM A 
DlLACÃO PROBATóRIA. OU SEJA,. MEDIANTE A ACÃO ADEQUADA. 
APELACt5.0 DESPROVIDA. SENTENCA QUE SF CONFIRMA." 

"MANDAOO DE SEGURANCA 
ORIGINÁRIO. 

TERRAS INOiGFNAS DOMiNIO 

É PAciFICO O RECON"ECIHENTO DO DOMÍNIO DA UNI~O 

SOBRE AS TERRAS OCUPADAS PELOS STLVÍCOLASr RECLAMACÃO DE 
PARTICULARES~ GUF SE DIZFM TITULARES DE GLEBAS 
ALCAt-:CADAS POR LIMITES OE RESFRVAS INniGENAS. NULIDADE 
DE TÍTULOS IMOElILI~RIOS PORVENTURA INCIDENTES SOBRE TAIS 
GLEBAS. MATÉRIA DE FATO INSUSCFTiVEL DE APRECIACl-O NOS 
ESTREITOS LIMITES DO "'~HANDAMUS". 

- APELACõES PROUIDAS~ SJ::NTENCA REFORMAI)A~'" 

qual -fui Rel:dto"- jlJ.lQaco no di.,. 29 d€ BQOsto dE" 1.989T t:;;llrnbém ;. 

NO M;:ond",do de SeCh_.r;;on~;. ,.,;0,0 É'- via <:I f! eQu:;::od a pa"'~ o 
pleito em Que é pxiqid~ prod{!~~n dF pFovas. 

e:·::::arn! namos Questão muito ondF 

pretensão er:;;ll tamhém de dE:'scoostituir- PO~·t::;;H"~a M'niste1"al sobrE" 

dE'" POSSE dos índios? rl~tentor-es de títulos f'orn€""cidos pelo próprio 

Estado devídaft'lEnte transe'- itos no f"eQistl'o reclamavam 

• 
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seus diF~it05. As q~~s!~es de ~~to nebl~ E no citado preced~ntE (MS 

nQ i16-DF). quardam lIluita secmelhanG:a. 

Por-tc>riô MinisteFi~l Dor S€"l <:1Ft I QO 

interditado a area ~o,... temuQ indeter-minado. tstc dispusit IVO 1el:l31 

n<=tddo teh'.,.. VL:F conlO process.o adm!nistrativc de dE::maFc:<u:~ão. como 

beM! salienlo'~ .. autoridadE.- coatora_ elll suas inf'orm-CIcões iuntad?_~_ 

por linha Que esclarece: 

n~ de;rrSl_dt~jru. nã,Q há q'.,LalQue...-
:ao prazo da inter-dicão. 

i 1 e Q<:>. 1 idade Quanto 

O art i Qo BQ ~ par~Qraf'o ún i co do Decreto nQ 22/91 
administrativo de nada lem ver com o orocE'SSO 

demarca!;ão. 
Tais nOrMas cuidam da interdjç~Q prpVISQr'a de 

terras. corno ato admin istrat ivo decorrente do poder: df" 
DPl jcja - e:<pressamente mencionado no Paráqra-fo único -
para que se preserve coroun idades de índ ios isolados~ Dt! 

sob aMea~a (parte -final. do artiqo 8Q'. Por tal raz5o. a 
intcrdi~ão. ohviamente. 

Co i sa d i ver sa é a 
é por pra 7 0 certo_ prorr-09Bye1 k 

processo de demarcat;:ão de terra 
indíqena. etapa preYI? ç 

bomol Q9adio. cujo escopo 
i nd í qena. k Ora. por sua 

npcessar (a dO ato 
é a definição 

própria nat urezCl_ o 

fim!l de 
da terra 

processo 
demarcatório não pode sofrer spl"dig de cont jOlljdade com 
as i nV-E':st i das abu'!:-, i vas de t erce i ros. ~or i S<'j.()_ 

corretaJUlente. 
permanência. 
09/10) 

proibido o 
salvo especial 

seu inQresso. tr:â:nsito e 
:rt.utor izall;~o. na area. {-fls. 

N~o conhef;o do presente mandado de sequranc.::a e ressalvo ás 

impetrantes as Vi~aS.tJ ~ 
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Julgado em 10.11.92 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.835 - O - DISTRITO FEDERAL 

VOTO V 1ST A 

O SENHOR MINISTRO HÉLIO MOSIMA"-"I 

Segundo o relatório do nobre Ministro Garcia Vieira, sinteti-

zando a petição inicial, pretendem as impetrantes seja declarada a inconstitu 

cionalidade e ilegalidade da Portaria datada de 1º.06.92, do Ministro da Justi-

ça e, como tal, declarada insubsistente, ato esse qUE declarou como de posse 

indígena permanente, para efeito de demarcação, a área de Jacaré de São Do 

mingos, no município de Rio Tinto, no Estado da Paraíba, proibjndo o trânsito 

e a permanência de pessoas ou grupos de não indígenas, dentro do período in 

dieado. 

Tanto o parecer da SubprocuradoriB-Geral da República como 

o voto do eminente relator, posicionaram-se pelo não conhecimento do pedido. 

Recebí um segundo memorial das impetrantes. 

Impressionou-me sobremaneira o aspecto da questão que enc-e~ 

ra a ilegalidade do ato do Ministro da Justiça. Por isso r requerí vista dos au 

tos. 

A combatida Portaria, expedida por sugestão dó Fundação Na-

cional do Índio, a FUNAI, objetivando 2 definição de limites de uma área in-

dígena com aproximadamente 4.500 ha., declarou essa área como de posse pe~ 

manente indígena, para fins de demarcação (fls. 108, vo1. 1). 

Quanto ao primeiro fundamento, para o ilustre relator, é ine-

gável que os fatos, extremamente complexos e controverlidos não podem ser 

comprovados no âmbito estreito do mandado de segurança, que não admite d~ 

lação probatória e não é sucedâneo de ação possessória, não sendo ainda a vo 

lumosa documentação trazida, suficiente para provar a posse de particulares e 
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e de fndios, bem como, os limites das terras de uns e de outros. Assevera ain 
da persistirem sérias dúvidas sobre as questões de fato, a serem 

em sede própria. 

Nesse sentido, a jurisprudência trazida à colação. 

dirimidas 

Na realidade, o tema é solúvel tão-somente no debate das vias 

ordinárias, sem que isso implique na decretação de falência do mandado de se 

gurança. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou, ao tratar da mesma 

matéria, nas decisões que reputo perfeitamente ajustáveis 80 caso presente. 

No mandado de segurança n Q 20.722 (RTJ 128/627), por exem 

pio, em que se cuidou da declaração de ocupação de área indígena, concluiu -

se serem os fatos controvertidos, que demandavam instrução probatória inviá 

vel na via mandamental, própria às vias ordinárias, a revelar a ausência de 

Iiquidez e certeza do direito reclamado. 

No outro (MS n Q 20.751-RTJ 129/578), também ficaram ressaL 

vadas apenas as vias ordinárias, porque, saber se as áreas eram, ou não, ter-

ras indígenas para efeito de sua inclusão no decreto que homologou a demar-

cação da área indígena era questão de fato que, por ser controvertida ,não p~ 

deria ser deslindada em mandado de segurança. 

Outras tantas decisões do Supremo no mesmo sentido, todas 

tratando da ocupação indígena: RTJ, 111/1.008; 118/878; 120/576; 117/529 e 

124/948. Desta última, que muito se assemelha à hipótese em exame, destaco 

a ementa: 

"Mandado de segurança contra decreto do Senhor 
Presidente da República, que declarou de ocupação de 
indígenas, áreas de terras situadas no Município de Ari 
puanã, no Estado do Mato Grosso, onde a impetrante ir 
proprietária da área. 

O mandado de segurança presupõe a existência de 
direito liquido e certo, apoiado em fatos incontroversos, 
e não em fatos complexos que reclamam produção e 
cotejo de provas. Ora, a comprovação da irexist:.ên:;ia de 
p::sse irdíÇP"'B rfu FOi: ser feita tE pla-o, exigin::b a produçao d3s 
provas técnica e penal, como perícias e investigação 
que não se compatibilizam com o rito do mandado de 
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segurança. Além disso, o registro público de Utulo a-
quisitivo de propriedade não representa por si direito 
Hquido, certo e inquestionável, uma vez que está sujei 
to à impugnação. Os instrumentos de aquisição e ore=--
gistro público correspondente constituem presunçãJ juris 
tantum e não juris ~ de jure. 

Denegação do Writ, ressalvadas as vias ordinárias" 
(Tribunal Pleno, Min. Djaci Falcão em 10.02.88). 

Idêntica orientação serviu para as decisões do extinto T.F.R. 

e deste S.T.J. (M.S. nº 119.084 e M.S. nº 116) - o domínio das terras indíge-

nas e a nulidade de titulos imobiliários porventura incidentes sobre tais glebas, 

é matéria de fato insuscetível de apreciação no mandamus ; exigida a produ-

ção de provas, é irrelevante a titularidade do impetrante, quando a controvér 

sia não se resolvE' por provas preconstituídas. 

Como se vê, esse é o entendimento jurisprudencial prevalente. 

Quer dizer, não basta, é irrelevante a titularidade porqUE' a controvérsia não 

se resolve por provas preconsUtuídas. É o caso dos aulos. 

Apesar da robusta prova documental procurando indicar o do-

mínio das empresas,oQ.JE'não corrporta discussão nes~e pleito, não está eviden-

ciada a posse, física ou não, como exercicio do poder de fato sobre a coisa, 

prova a ser produzida normalmente no juízo possessório. ou mesmo petitório 

(demarcatória). 

Nem se diga que a posse das impetrantes é pacífica, incontes 

lada. Não. Tanto que a FUNAI propôs a demarcação para dirimir as dúvidas, 

principalmente se as terras são tradicionaimente ocupadas pelos índios, na de 

finição do art. 231~ § 19. da Constituição Federal. Os autos oferecem elemen 

tos para essa conclusão. A começar peja descrição da inicial, ao dizer que da 

área de 4.500 ha., 3.324,79 pertencem às empresas (fls. 18). Aí já se registra 

a controvérsia. Depois, ínquina-se de falho de nulo, o processo de reconhe-

cimento (que independe da demarcação - art. 25, Lei nQ 6.001/73), feito pela 

FUNAI, visando a demarcação da área indígena, marcado de contradições, ei-

vado de erros (fls. 29). Prossegue aí a controvérsia. Mais: o Parecer nº 2 , 

da FUNAI, apesar de quase ilegível, fala na invasão do que sobrou da terra 

indígena - na terra apropriada e invadida por não-índios - até os anos 70, os 
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Lundgren ocuparam, intensificando-se os conflitos com a população indfgena 

(fls. 116). A Comissão da FUNAI concluiu: ocupação de uma região muito 

maior que a atual demarcada em 1983 e interditada em 1989 (fls. 117). Final 

mente, a Equipe Técnica institufda com a finalidade de promover a identifica-

ção da terra indígena Jacaré de São Domingos revelou, em 1988 (fls.168/169): 

títulos dos fndios foram extraviados, destruIdos; os indígenas foram espoliados 

de todas as maneiras, vivendo hoje em péssimas condições; devido às mV8-

sões às terras dos Potiguara, a situação é muito conflituosa, envolvendo índios, 

lavradores e pequenos proprietários; não restam dúvidas quanto ao direito dos 

Potiguara sobre as terras que reinvindicem (4.500 ha.). Sobre a situação tensa, 

delicada, conflituosa na área, vejam-se ainda os documentos de fls. 183 e 207, 

assim como a descrição de fls. 187 (inclusive morte no local). 

Tudo isso, evidenciando o litígio, a disputa de posse, a contr~ 

vérsia, recomenda a necessidade das medidas tomadas pelo poder público (art. 

231 da C.F.), e reflete que os desencontros devem ser resolvidos através do 

contraditório. Não pelo mandado de segurança, que é incompatível com a pro-

dução de provas. E assim se procede nào pela complexidade da matéria, mas 

pela controvérsia existente, inegavelmente. 

Sobre a proibição de trânsito pelo local, mencionado no item 

III. da questionada Portaria, referido apenas parcialmen~e e de passagem na 

penúltima folha da petição inicial de 49 laudas, a par de o problema não ter 

sido diretamente atacado, não se afirma que foi negada qualquer autorização 

para acesso às instalações ou para a prática de atos possessórios. Não se de-

monstrou, portanto, qualquer ato concreto a ferir direito líquido e certo. Isso 

sem falar na segunda parte do mesmo item III, que fez a ressalva dos direi-

tos. A proibição ficou em termos abstratos. 

Ainda se compreenderia que por decisão uni pessoal do relator 

se concedesse - caso possível (art. 63, lei nQ 6.D01í73) - a liminar, em cará 

ter eminentemente provisório. Mas não na solução definitiva do mandado de 

segurança, como agora. Seria trazer para o mandado de segurança, sem nes-

cessidade, a discussão adequada às vias ordinárias. A controvérsia, se houver, 

poderá ser resolvida em 24 horas, com medida liminar em ação própria. Digo 

se houver porque a Portaria ressalva a presença e a ação de particulares na 
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área. 

Reputo, pois, com o relator, necessária, indispensável 

produção de provas, o que só será possível nas vias ordinárias. 

05 

até, a 

o outro ponto do pedido diz respeito à fixação de prazo na 

discutida Portaria, por ter interditado a área por tempo indeterminado. O vo-

to do relator, apoiado nas informações, considera que o 8rt. BQ do Decreto nQ 

22/91 nada tem a ver com o processo administrativo da demarcação. 

Tenho, entretanto, que o ato, neste ponto é ilegal, data venia. 

Analisando-se os termos da Portaria, desde o seu preâmbulo e 

seus considerandos, observa-se que o Ministro da Justiça se baseou no Decreto 

22, declarou como de posse permanente indígena a área, para efeito de demar 

cação. E determinou a demarcação para posterior homologação na forma do 

art. 99 do mesmo Decreto 22/91. Ora, se o ato vem apoiado no Decreto 22, 

seguindo todo o procedimento ali previsto, e se a demarcação deverá ser ho-

mologada, respeitado o processo administrativo, como manda o art. 9º do De-

creto e se a ementa desse Decreto é clara - dispõe sobre ~ processo adminis-

trativo de demarcação de terras indígenas - não compreendo como se possa 

dissociar c:b cmtexto o art. Bº, q...e prevê a IU'sibiliood2 da interdição provisória, compl~ 

mentando o parágrafo único que ela vigorará por tempo d2terminado prorro-

gável. 

Será que, sem qualquer ressalva, pode-se aplicar o art. 912 (tra 

ta da homologação; e excluir o art. 8º (sobre a inlerdiç8o;? Creio que ares 

posta é negativa. Mesmo porque a interdição sem prazo assumiria o caráter 

de verdadeiro confisco de bens ou de restrição permanente de direitos. O que 

não pode é a área ficar interditada indefinidamente. Por isso, entendo deva 

ser o ato cxrrigicb, sem recaTecer a contaminação da Portaria no seu todo. A ca-

racterística especifica da decisão em mandado de segurança é que a mesma 

expressa uma ordem,inserida em mandado judicial, que, não atendida, config~ 

ra crime de desobediência (Min. Sálvio de Figueiredo, Rev. de Doutrina da 

A.M.S., nº 6/19). Ass;'T1 se deverá proceder e a autoridade, com toda certeza, 

nâo se furtará à fíxação de prazo razoável necessário à demarcação. E assim 



MS nº 1.835·0-DF Voto-vista 06 

se procedeu na concessão dos 147% aos aposentados, deferindo-se a segurança 

não para anular as Portarias nºs 3.485 e 3.486/91, do Ministro do Trabalho, 

que admitiram o reajuste de 54%, para determinar o percentual de 147. calcu 
lado na forma do 8rt. 58 do A.D.C.T .. Da mesma forma no caso dos T.D.As., 

acolhendo os pedidos de segurança tão-somente para incluir a correção do IPC 

de janeiro de 1989~ mas não para anular as Portarias do Ministro da Agricul-

tura. Idem, quanto à Portaria do Ministro da Aeronáutica, ao fixar 8 taxa de 

de permissão de uso pela ocupação d? apartamentos funcionais por militares i-

nativos. 

Em conclusão, concedo parcialmente a segurança, apenas para 

que seja fixado prazo, na forma do disposto no 8rt. 89, do Decreto n9 22/91. 

É o meu 



Dourado 
l~ seção:10.11.92 

MANDADO DE SEGURANÇA N~ 1.835-5 - DISTRITO FEDERAL 

RETIFICAÇÃO DE VOTO 

O SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA (RELATOR) : Sr. 

Presidente, ouvi atentamente o voto do Eminente Ministro Hélio 

Mosimann. 

Penso que, realmente, o item III da Portaria é ilegal, 

porque essa interdição, embora possa parecer que fosse para 

perdurar apenas durante o processo de demarcação, isso não foi 

dito. 

Esta Corte pode realmente anular esse i tem III, 

determinar que se fixe um prazo que não seja superior ao 

necessário para a demarcação. Consultaria o 

Hélio Mosimann se ele estaria de acordo. 
Eminent~tro 

O SR. MINISTRO HÉLIO MOSIMANN: - Estou de acordo.J1 

O SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA (RELATOR): Sr. presidente, 

ratifico, em. parte, meu voto, para conceder a segurança, e o 

retifico para decretar a nulidade do item III da Portaria n~ 28, 

de l~ de junho de 1992. 

Entendo que esse item, como entendeu o sr.~ 
Hélio Mosimann, é ilegal. 

1239 010 2B146 
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Consolação 
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10.11.92 
1 a .Seção 

MANDADO DE SEGURANÇA N" 1.835-5-DISTRlTO FEDERAL 

v O T O 

1 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - Senhor 
Presidente, despachando ontem, em processo semelhante, deferi medida 
liminar para assegurar a posse da impetrante de mandado de segurança contra 
Portaria do Ministro da Justiça. 

Já disse uma cantora e compositora baiana que o Brasil é terra 
de índio. Mas, a partir do momento em que os portugueses aqui se instalaram, 
trouxeram uma cultura e a implantaram, como conquistadores que foram, e, 
ao longo do tempo, essa civilização - e já podemos assinalar que temos uma 
civilização - vem se forjando dentro do rigor da lei, sob a égide da 
Constituição. 

A última delas - repetindo, aliás, conceitos anteriores -
resguarda a posse de índios, e não precisaria mais que se dissesse que o índio, 
no direito brasileiro, é protegido pelo Estado. Mas a Constituição, ao meu ver, 
não consagra o que se vem fazendo na prática, e corresponde a um total 
afastamento do direito de propriedade e de outras regras básicas da 
Constituição. Essa mesma Constituição, no art. 5°, garante a igualdade de 
todos perante a lei, garante o direito de propriedade, o direito de ir e vir, 
assegura o devido processo legal aos litigantes. 

Estamos diante de um caso em que o próprio Poder Executivo, 
através de um órgãO competente, estaria em dúvida, tanto que realizara 
demarcação, que não é senão um processo para que se dirimam dúvidas a 
respeito da área da posse ou dos contornos da propriedade. Não obstante essa 
dúvida da FUNAI, o Ministério da Justiça declara a interdição para que se \ 
processe a demarcação, proibindo às pessoas que lá estejam, brancas, negras" {-4

1 
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mamelucas, mestiças de brancos, índios e negros, enfIm, de todas as raças, de 
permanecerem onde labutam em prol do seu sustento e da coletividade. 

É o caso típico retratado nesse mandado de segurança, porque 
essas terras são dedicadas, desde os tempos imemoriais, à cultura da cana-de-
açúcar. Ora, essas pessoas apossaram-se das terras, as beneficiaram, 
implantaram culturas. Então, pergunta-se: pode o Executivo, vigente o estado 
de direito em que vivemos, determinar, através de portaria, que pessoas que se 
encontram na posse dos seus bens sejam proibidas de lá permanecerem 
enquanto transcorre um processo de demarcação, ou seja, enquanto se 
dissipem as dúvidas em relação a essa mesma posse? Creio que não. Creio que 
o Decreto nO 22, em seu art. 8", é absolutamente inconstitucional, e, por isso 
mesmo, a Portaria, editada pelo Ministro da Justiça, é absolutamente ilegal. 
Entendo que, enquanto não se configure o direito dos indígenas, não é 
possível limitar-se o exercício do direito pelo cidadão. 

Voto, Sr. Presidente, deferindo o mandado de segurança, que 
tem apenas por objeto a defesa de direito. Não se pretende, no caso, que se 
diga quem é ou não proprietário, quem é ou não exercente da posse legítima; 
o que se pede é que se assegure o devido processo legal às pessoas, direito de 
cidadãos brasileiros que estão na terra, lavrando-a em benefício próprio e de 
todos, de nela permanecerem enquanto não forem dela retirados pela Justiça. 

\ 



Dourado 
lA seção:10.11.92 

MANDADO DE SEGURANÇA N~ 1.835-5 - DISTRITO FEDERAL 

ESCLARECIMENTO 

o SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA (RELATOR) : Sr. 

Presidente, V. Exa. me permite? 

Pelo voto que proferi e pelo que o Eminente Ministro 

Hélio Mosimann acabou de proferir nesta seção, o que se entendeu 

foi que a posse e domínio, principalmente a posse, não ficou 

provada no mandado de segurança. Este não é meio adequado para se 

discutir posse. Por isso não conhecemos do mandado de segurança; 

depois conhecemos parcialmente para decretar a nulidade do item 

111 da portaria. Esse entendimento não é só desta Seção; é também 

do Supremo Tribunal Federal, que tem vários precedentes. Ninguém 

está negando o direito de quem seja proprietário ou não, de quem 

seja dono de terra, de visitar suas terras. Estamos dizendo que o 

mandado de segurança não ~~adequado para isso. 

. Vr-, 

1239 010 2a/46 
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MANDADO DE SEGURANÇA NQ 1.835-5-DISTRITO FEDERAL 

ESCLARECIMENTOS 

1 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS ; . Senhor 
Presidente, o que se busca assegurar no mandado de segurança é o devido 
processo legal; a possibilidade de ir e vir no trato da terra a que se 
dedicaram implantando benfeitorias que têm o direito de proteger. Por isso 
mesmo é que os impetrantes tiveram o cuidado de demonstrar o direito de 
propriedade nos termos em que se exige dos cidadãos, porque os titulos 
que se encontram instruindo esse mandado de segurança são legitimos 
titulos de propriedade e alguns deles são anteriores à Constituição de 1891, 
reconhecida a posse aos idos de 1860. Mais ainda; não é possível 
desconhecer a legitimidade do exercício desses direitos, porque são 
direitos fundamentais. Se o que se buscasse aqui fosse obter, em mandado 
de segurança, o simples reconhecimento da posse ou do direito de 
propriedade, também estaria a lhe negar provimento, mas o que se 
pretende é o exercício do direito de cidadania, o direito de ir e vir naquilo 
que julga ser seu e de manter sob sua guarda as construções e plantações 
até que o Judiciário se pronuncie em contrário. Essa é que é a questão. 
Sem dúvida nenhuma, quem planta ou quem conhece um plantio de cana· 
de-açúcar não há de duvidar que alguém implantou essa cultura. É o que 
acontece nestes autos -, e esse é um pressuposto básico para o exercício 
desses direitos, que são consagrados na Constituição e devem ser 
protegidos mediante mandado de segurança. 

Senhor Presidente, no meu voto, e até porque temos um caso 
idêntico, disse inconstitucional o art. 8" do Decreto ~ 22. Quanto à portaria, .") 
há absoluta ilegalidade do item 111, ou seja, entendo que não é possível-!+i:' 
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estabelecer-se proibição qualquer aos Impetrantes. Quanto à demarcação, 
é evidente que ela se processará, mas mantido, respeitado o direito do 
ocupante. Foi assim que deferi. A ilegalidade, em principio, é quanto a 
proibição de manter-se a ocupação durante o levantamento; nem poderia, 
em mandado de segurança, reconhecer propriedade ou posse sobre área 
dita Indlgena. Defiro a segurança para o efeito de declarar a ilegalidade do 
Item 111 da portaria, adiantando que o art. ao, do Decreto 22, é absolutamente 
Inconstitucional, porque cria a possibilidade de uma intervenção que se me 
afigura abusiva e Inconstitucional, em face dos direitos assegurados ao 
cidadão, neste Pais. 

o EXMO. SR.MINISTRO GARCIA VlEI'L1ELATOR) : -

Então V.Exa. acompanha o Relator. ~ 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - Mas, 
então, não estão deferindo parcialmente; estão admitindo o mandado de 
segurança para suspender os efeitos da portaria no que diz respeito à 
proibição de permanência na área; para declarar ilegal o item 111. Se é 
assim, estamos deferindo por inteiro ... 

O EXMO. SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: - Por inte~o. 
É só para marcar prazo. ex:; 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS: - ... Porque, 
segundo me parece, não está pleiteada em nenhum momento a cessação 
do processo demarcatório, nem poderia estar; o que se pleitea é a 
manutenção do direito de permanecer na área enquanto se processe a 
demarcação. 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS : - V. Exa. me 
permite uma intervenção? Estou verificando, em face do Estatuto dos 
índios, que foi recepcionado pela Constituição e pela Jl1' que as terras 
já estão demarcadas. Veja bem os termos da portaria: . I 

·Considerando que a área indígena Jacaré de São 
Domingos, localizada no Município de Rio Tinto, Estado da 
ParatDa,ficou caracterizada como de ocupação tradicional e 
permanente Indígena, nos termos do art. 231 da ConstituiçãÓ) 
Federal e do art. 17 da Lei 6.001, de 19.12.73'. r: / 

. !:fC/'--
• 
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o que diz o Estatuto do Indio no art. 23: Oê) 

"Art. 23, Conalder .... posse do rndlo ou alMcoIa a 
ocupaçio efetiva da terra que, de acordo com 08 uaoa, 
costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce 
atividade Indispensável à sua subsistência ou 
economicamente útil," 

A Lei diz que está caracterizada como de ocupação indlgeffi 
Estão demarcando 4.500. Há uma dúvida entre mil e poucos hectares .. ~ 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - Parece-
me que é um levantamento provisório. Tanto é assim que nas informações -
pelo menos foi o que disse o Ministro Hélio Mosimann - a FUNAI propõe a 
demarcação para dirimir dúvidas. Este processo de demarcação, parece-
me, é fundamenta/o Se a própria FUNAI diz no levantamento que tem de 
demarcar, o que se vai fazer é um processo de demarcação. Sempre 
entendi que à demarcação, para o efeito de expropriação ou de constituição 
de servidão e, no caso, para a demarcação de terras indígenas, não há 
como se opor a ela. A parte deverá, porém, participar desse processo 
administrativo de demarcação. A portaria é nesse sentido e tanto é assim 
que é baseada no Decreto 22, que dispõe sobre o processo administrativo 
de demarcação das terras indígenas. 

Diz o item 11: 

"Determinar que a Funai promova a demarcação da 
área indígena, ora declarada, para posterior homologação do 
Presidente." 

Verifico na cópia da inicial do mandado de segurança que 
realmente pedem a inconstitucionalidade e ilegalidade da portaria sem 
número, e, no particular, teriam razão o eminente Ministro Hélio Mosimann 
e o Ministro-Relator, Garcia Vieira, quando decretam a concessão parcial. 
Não inquino a portaria de viciada no seu todo. 

Entendo que é legrtimo que se faça o processo de " 
\ 

demarcação. Como ele vai se processar, será objeto de discussões, no ~~ 
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proc asso administrativo. Razão por que retifico o meu voto para determinar 
apenas a concessão parcial, ou seja, a exclusão do Item 111. 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS : - Senhor 
Presidente. GostarIa de dar uma contribuição modesta ao debate. O art. 611 

'. do Decreto n'I 22 diz que a demarcação das terras de dominio Indígena, 
referida no art. 32 da Lei n'I 6.001/73, será procedida com base nos 
respectivos tltulos dominiais. 

'. 

Diz o art. 32: 

"Ar\. 32. São de propriedade plena do (ndlo ou da 
comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas 
por qualquer das forma de aquisição do domínio, nos termos 
da legislação civil'. 

Pela minha experiência de muitos anos, como juiz, 
examinando problemas de terras em Goiás, está faltando aqui a chamada 
ação discriminat6ria, que é para saber da legitimidade do direito dominiaJ. 

Agora, veja V.Exa. - não estou dando o meu voto, apenas 
contribuindo para a discussão - se a portaria diz que já está caracterizada 
como de ocupação dos índios, já está definida. 

Veja no item 11 da portaria, para o qual o Sr. Ministro Garcia 
Vieira me chamou a atenção: 

"Determinar que a Funai promova a demarcação da 
área indígena, ora declarada, para posterior homologação do 
Presidente.' 

Falta aqui o quê? Ação discriminat6ria, para depurar os títulos 
e saber se a terra é de particular ou da União. Se desta, pertence aos 
indios. Por quê? Porque V.Exas. pegarem o artigo 17 do Estatuto do índio 
verão o que é terra de indígena: 

'Art. Reputam-se terras indígenas: 

I - as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a) 
que se referem os artigos 42, IV, ~da Constituição; . r ~ 
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11 -.. áreas reservadas de que trata o Capitulo 111 
desta Tltuloj 

111 - as terr,~, dominlo das comunidades Indiganas 
ou de allvfcol ... • ~ 

O EXMO. SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA (RElATOR):-

5 

Gostaria de citar o art. 231, parágrafo Prime:g.ro, a 
Constituição ... 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS: - Não. A 
Constituição recepcionou tudo isto. O artigo 231 diz aqui: 

·Art. 231. São reconhecidos aos índios 8ua organização 
social, costumas, Iíngua8, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre a8 terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-Ias, proteger e fazer raspeitar 
todos os seus bens.' 

os 12. São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
indios as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizades para suas atividades produtives, as 
imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais 
necessários 8 seu bem-estar e 8S necessárias a sua 
reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições.' 

Isto é o que diz a Constituição. Não podemos dizer de pronto, 
como diz a portaria, "Já está caracterizada como permanente posse dos 
índios'. E a demarcação de que faia o artigo 19 da Lei diz assim: 

"Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob 
orientação do órgão federal de assistência 80 índio, serão ,/) 

f~· 



'. 

MS .' 1.835-5-DF , : J 6 6 

edmlnlalretlvamente demarcadas, de acordo com o proceaao 
estabelecido em decreto do Poder Executivo.' 

6 

Nesta demarcação não cabe contensiosidade. Então, o 
processo de dizer se os tltulos, dominiais das partes envoMdas nessa 
segurança, têm legitimidade, se são bons ou ms. não existe mais. A 
portaria liquidou com o direito das Impetrantes~ 

O EXMO. SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ: - Ministro José de 
Jesus, o Senhor está antecipando o seu voto? 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS . - Não. Estou 
apenas trazendo luz para o debate. O meu voto será depois:Qq: . 

O EXMO. SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ: - Penso que, com 
o pedido de vista do Sr. Ministro Milton Pereira, essa discussão poderia ser 
prorrogada para a continuidade do julgamento. 

O EXMO. SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS: - Perfeito. Mas 
como o Sr. Ministro Peçanha Martins mudou o seu voto - ele concedia a 

·0 segurança e depois acompanhou o Relator e o Sr. Ministro Hélio Mosimann 
quis trazer algumas luzes, o Ministro Milton Pereira, pois ele examinará 
neste campo, tenho certeza. Peço derf~ a V.Exa. de ter feito esta 
intervenção, que me parece oportuna. ~ 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - Senhor 
Presidente, o Ministro Garcia Vieira trouxe processo idêntico à discussão, 
peio que esclareço que, em verdade, não houve uma retificação do meu 
voto. Votei, a princípio, entendendo inconstitucional o artigo BI', do Decreto 
22, e ilegal o inciso lU da Portaria. Imaginei que o pedido se contivesse 
apenas aí, mas verifiquei, posteriormente, que, em verdade, o pedido 
pretendia que se inquinasse de ilegal toda a portaria. Entendo que não é 
cabível, em mandado de segurança, discutir a propriedade e a posse. No 
particular, admitimos os títulos de propriedade como prova da legitimidade 
da requerente para deferir direitos fundamentais das pessoas - o de ir e vir e 
de defender o que é seu enquanto o Judiciário não lhe retirar a guarda0 É o 
devido processo legal. 

Quanto aos meios ou à legalidade deste processo anterior de /'1 
levantamento que a Funai tenha procedido ou não, disso se cuidará ~7X-
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outro processo, mas não neste mandado de segurança. É Isso que 
defendo. 

Na verdade, meu voto não é Igual ao do eminente Min. 
Relator, porque eu não digo que se defira prazo à União; declaro a 
Ilegalidade do Item 111 da Portaria. 

O EXMO. SR. MINISTRO HÉLIO MOSIMANN : - Só queria 
ponderar ao eminente Ministro José de Jesus, que sempre foi meu mestre e 
continua sendo, que a lei prevê a demarcação administrativa, mas não 
suprime da parte o acesso ao Judiciário para discutir a decisão. O art. 9'1 do 
Decreto e também a Lei previram a homologação pelo Presidente da 
República e, contra essa homologação, conforme a localização, conforme 
as linhas da demarcação, a parte, considerando-se prejudicada, pode se 
insurgir, como tem se insurgido por diversas vezes através dos mandados 
de segurança no Supremo, que tem sempre remetido às vias ordinárias. E 
ali é discutido se são 4.500 ha. ou 2.000ha., se tem posse ou não, se tem 
ocupação indígena, se é aqui ou ali a área de ocupação. É perfeita~' 
cabível. .: 

r 
/ 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - Nisso eu 
concordo com V.Exa. Não poderemos discutir aqui, no âmbito deste 
mandado de segurança, a propriedade ou a posse, embora admitindo a 
fumaça do bom direito para assegurar ao cidadão o direito fundamental de 
ir e vir e de defender o que julga de seu direito, enquanto dele não for 
destituído ou desapossado, consoante o devido processo legal. 

Lembra-me o Ministro César Rocha que, na verdade, meu 
voto não é idêntico ao de V.Exa. e ao do Relator, porque quando inquino de 
viciado o inciso 111 isso não significa que ele deva ser reeditado para que se 
estabeleça prazo. Será ilegal a interdição com prazo ou sem prazo, 
enquanto se processa a demarcação. 

Esse é o meu voto. 

O EXMO. SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: - Aliás, nosso 
voto é no mesmo sentido; o que se está interpreta~ a ilegalidade ,dO.) 

item 111. ê.\ ~ 

• 
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o EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS:· Em meu 
voto, pelo menos, não admito que se estabeleça prazo a essa interdição. 
Não há interdição. 

O EXMO. SR. MINISTRO AMÉRICO LUZ : • Indago dos 
eminentes pares se podemos encerrar essa questão, com o resultado já ~\ 
proclamado e concluindo com o pedido de vista do Ministro Milton Pereira. r \ 

O EXMO. SR. MINISTRO HÉUO MOSIMANN :. V.Exa. ,\ 
avança um pouquinho mais. Votei para que o Ministro da JU~ publique 
esse prazo. Defina o prazo, que não pode ser indeterminado. 1f 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTIN~ : • Meu voto 
é pela ilegalidade do Item lU por inteiro. Não há possibilidade de fixar prazo. 

O EXMO. SR. MINISTRO GARCIA VIEIRA: • Só entendi que 
era ilegal po. rq. ue não marcou prazo. A ilegalidade é só por não teqma o 
prazo. n 

f"j/ 
·Ii- . 



Lúcia 
1ª Seção: 10.11.92 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.835-5/DF 

VOTO 

O SENHOR MINISTRO DEMÓCRITO REINALDO: 

Senhor Presidente, nao tenho nenhuma objeção em rela-

çao ao direito supletivo, não discuto sequer a existência do direi-

to de propriedade ou da posse dos impetrantes; o que inadmito - com 

base na propria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que 

pontificou, por muitos anos, a eminente advogado dos impetrantes co-

mo um dos seus mais competentes Ministros - é que o mandado de segu-

rança, como se tem reafirmado, não é remédio para todos os males, nn 

protege direito, mesmo que seja liquida e certo, se, para efeito da 

postulação desse direito, houver na Lei Processual Civil, a procedl 

menta adequado. o próprio Supremo Tribunal Federal, em rei terados 

pronunciamentos, tem proclamado que o mandado de segurança nao e su-

cedâneo da ação possessória (e nem de dominio) e não substitui a 

ação de cobrança, e assim sucessivamente. Na hipótese, a controvér-

sia no pertinente ao dominio e a posse e evidente e manifesta; por-

tanto, a via eleita do mandado de segurança e inad quada para a pro-

\ 
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teção desses direitos. 

Com esses fundamentos e, com os adjutórios trazidos pe-

lo Sr. Ministro HÉLIO MOSIMANN, acompanho o voto do eminente Minis-

tro Relator. 

É como voto. 
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"ANDADO DE SEGURANCA NQ 1.B35-5-DISTRITO FEDERAL 

Aditamento ao Voto-Vista (No Gabinete) 

o Senhor Ministro Hilton Pereira:-
Ministros para dar ênt'a$(~ a esse ponton O Decreto é i nov,H1or' " C,,'ia (i~ 

extravasa .. Houve. ou por engano ou por lud{brio con'\"~ci(".nt:(~·~ I,una -fuga à. 
alentado ao silincia não CDf:Ji tz,\ lei. e mais, UOl 

da. interdição. o Estatutn do Indio. como demonstrado, lrata d<.\ 

pe"1 () interv€nç:~io 

Presidente 
dect'"etad":\. 

da ReptÍ.bl ica .. 

outra alt~~rfl"d: iva não h')I,lver. 

o Estatuto do Indio, 20, diz:: 

€xcepc:ion"d €,' por qlJ.alquer cios mol: Ivo'!";; :rJ.djanti:~$ en I_lllll-U',,\d os""' a ~~; 

exaustivo: NPoderá a Uniio intervir se 010 houver soluçic alternativa 

em irea indfgena determinada a providincia". R~pitD: "por d~creto dt) 

Presidente da Rep~hlica". 
A i novi:\ç:ão .. desculpe-me o exag~ra~ levou-me à irrilaçio ao 

percebe-r- que autoridade hierar"quic.al1l~",nt:e inf(,~rjoY". va"lenJn-~~": de um 

decreto ileg(timo, substituiu o Presidente da R@p~blica. s~m 

preocupaçic com soluç:5o alternativa~ 

abus i vamente. sem praz() .. 

A le i • 

severo, drástico: 

n50 o decreto .. previ ato evidentemente de for~a, 

mas em caráter de eKcepcionalidad~v 
uquando nao ocorrer uma soluçio alternativa". L,ogo, deve Ber precvdida 

de uma avaliaçio para aquela medida _xtr"ema, nao obstarlte, volt~ a 
insistir. na luz do comodismD, por simples Portaria determinado foi: 
interdite-se e se interdita, reter'no à leitura do vota. 
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v o t: o visita 

o Senhor OOinist:ro Milton Pereira: - confrontadas as 80 

luções ditadas nos votos proferidos pelos Senhores Ministros que 

me antecederam, assaltado por dúvidas e, por isso, interpelado 

pela prudência, socorrendo-me da via regimental, solicitei vista 

dos autos, para deter-me nas questões que, à ocasião, atormenta 

ram-me como julgador. Senhorio do conhecimento que me faltava, 

trago os motivos do convencimento formado. 

Principio pelo ato administrativo acoimado de ilegal 

Portaria do Ministro da Justiça, editada em 1º.06.1992 

o seguinte conteúdo informativo: 

com 

Il_39.010.lal~6 

nno ministro lIie Estado IDA .JUS'I'IÇA, 
no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
disposto no Decreto n 2 11, de 18 de janeiro de 
1991, combinado com o Decreto n2 22, de 19 de 
fevereiro de 1991 e diante da proposta aprese~ 
tada pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, 
objetivando a definição de limite da Área Indi 
gena JACARÉ DE SÃO DOMINGOS, constante do Pro-
cesso FUNAI/BSB/1052/92. 

CONSIDERANDO que a Área Indígena JACARÉ 
DE SÃO DOMINGOS, localizada no Município de 
Rio Tinto, Estado da Paraíba, ficou caracteri-
zada como de ocupação tradicional e permanen-
te indígena, nos termos do artigo 231 da Cons-
tituição Federal e do artigo 17 da Lei n 2 .... 
6.001, de 19 de dezembro de 1973; 

CONSIDERANDO os termos do Parecer n 2 .. 
002/SUAF de 13 de de março de 1992 e Despacho 
do Presidente nº 002/FUNAI de 16 de março de 
1992, publicados no D.O.U. de 19 de março de 
1992; 
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CONSIDERANDO que a declaração de ocupaçao 
indigena e definição dos limites propostos vi-
sam assegurar apoio e proteção ao grupo indig~ 
na Potiguara, conforme determinações legais,~ 
solve: 

I - Declarar como de posse permanente in-
dígena, para efeito de demarcação, a Área Indí 
gena JACARÉ DE SÃO DOMINGOS, com superfície a= 
proximada de 4.500 ha (quatro mil e quinhen-
tos hectares) e perimetro também aproximado de 
27 km (vinte e sete qUilômetros), assim delim! 
tada: NORTE: Partindo do Ponto "A" - Marco 100, 
da Área Indígena Potiguara, de coordenadas geo 
gráficas 06"41'28,680"s e 35"05'42,721 Il Wgr., l~ 
cal denominado Balanças, segue por uma linha 
reta confrontando com Área Indígena Potigua-
ra, com azimute e distância aproximados de 
125"51'27" e 7.450,00 metros, até o Ponto "Bu 
de coordenadas geográficas aproximadas 06 11 43' 
50"s e 35 t102'20!ll'lgr., situado' no local denomina-
do como Bico do Recanto da Ostra. LESTE: Do 
ponto antes descrito, segue por uma linha 
ta com azimute e distância aproximados de 
00'00" e 4.900,00 metros, até o Ponto !lCII 

re-
212 TT 

de 
coordenadas geográficas aproximadas 06"46 '07"s 
e 35"03' 42"Wgr., situado no local denominado 
como Caída do Córrego. SUL: Do Ponto antes de~ 
crito segue por uma linha reta com azimute e 
distância aproximados de 284"10"00 e 7.750,00 
metros, até o Ponto 110" de coordenadas geográ-
ficas aproximadas de 06"45' 02"s e 35"07' 48"Wgr, 
situado nas proximidades do Rio Vermelho, de 
frente para a entrada de Jacaraú e no lado es 
querdo da Rodovia BR-101 de sentido João Pes-
soa/Natal. OESTE: Do Ponto antes descrito, se-
gue por uma linha reta com azimute e distância 
aproximados de 33"11'39" e 7.600,00 
até o Ponto "A" - Marco 100, da Área 

metros, 
Indigena 

Potiguara, inicio do presente descritivo. 

11 - Determinar que a FUNAI promova a de-
marcaçao administrativa da Área Indigena ora 
decla~a. para posterior homologação pelo Pres! 
dente da República, nos termos do Artigo 19, 
§ 1º, da Lei nº 6.00l/73Artigo 9º do Decreto 
nº 22/91. 

111 - Proibir o ingresso, o trânsito e a 
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permanência de pessoas ou grupos de não indios 
dentro do perímetro ora especificado, ressalva 
da a presença e a ação de autoridades federais 
bem como· a de particulares especialmente auto-
rizados, desde que sua atividade não seja noei 
va, inconveniente ou danosa à vida, aos ben; 
e ao processo de assistência aos indígenas. 

IV - Esta Portaria entra em vigor a partir 
de sua publicação l1 (fI. 108). 

As Impetrantes, alcançadas pelos imediatos efeitos mate 

riais do ato, pleiteando decisão 1fuminar, negada, procurando de-

monstrar, no itinerário de cadeia sucessória perfeita, a legiti-

midade de aquisição dominial, como senhoras e possuidoras de 

significativa parte das terras indicadas administrativamente "co 

mo de ocupação tradicional e permanente indigena", pelas razoes 

e fundamentos que aduziram de todos conhecidos na via dos me 

moriais distribuidos, das sustentações orais realizadas em plen~ 

rio e com a oitiva do relatório antecedente ao voto do eminen-

te Ministro Relator, peticionaram: 

12.3i.010.26146 

11 ilegal a Portaria, em face do art. 
8 Q , parágrafo único, do Decreto n Q 22, de 04/ 
02/1991, pois declara a interdição da area, 
definitiva e permanentemente, quando o Decreto 
apenas autoriza a interdição provisória, por 
prazo determinado, sendo, assim, ilegal e in-
subsistente. E ferindo o direito liqtiido-e cer 
to das impetrantes que, na área, têm proprieda 
des agr!colas devidamente cadastradas no INCRA, 
e estabelecimentos industriais em funcionamen-
to, e se vêem impossibilitadas, por ato ile-
gal do Ministro e com o inicio dos trabalhos 
da demarcação, de exercerem a atividade econô-
mica para a qual se constituiram, com ofensa 
ao art. 170, parágrafo único, da Consti tuição" 
(fl. 47). 

Concluiram: 

" afinal, deferido o mandado de seg~ 
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segurança, e declarada a inconstitucionalidade 
e ilegalidade da Portaria s/nº. de 1/6/92, do 
Ministro' da Justiça, publicada do D.a.v. de 
2/6/1992, p. 6.922, e, como tal, declarada in-
subsistente" (fl. 49). 

Como necessario intróito, feito esse comemorativo, movi 

do pelo forte eco da prova documentária pré-constitulda, no sul-

co de fascinante história da colonização da área, descortinan-

do centenária cadeia sucessória, afirmando o dominio e a posse 

das Impetrantes, pelo seu vigor, nao enfrentadas pela digna aut~ 

ridade coatora (informações juntadas "por linha") ou pelo Minis-

tério Público Federal, apenasmente argumentando quanto à inade-

quação do 1Twri til para o pIei teado deslinde judicial, ressai a 

conclusão de que, naqueles aspectos, as razões formulaàas na ini 

cial ficaram intangidas. Desse modo, pelo enleio de fatos histó-

ricos a partir das publicações na Europa, em 1502, do "Mapado Can-

tino" e do"Mapa Terra Brasilis" de 1519, a tratar da presença 

dos índios potiguaras em mais de 400 léguas do território 1itorâ 

neo nordestino (fls. 133 usque 167), ainda que se admitisse a 

complexidade dos fatos, porém destacadas as provas incontesta-

das do dominio e posse das Impetrantes, sobrepaira que, a respel 

to, não reside a controvérsia, tanto que, no pertinente, a desdit~ 

sa Portaria não acudiu, só cuidando de promover a demarcação ad-

ministrativa. E diferente não poderia ser, uma vez que o § 6' • 
art. 231, da Constituição Federal, per se, evidencia a possibill 

dade da preexistência de titulo dominial e posse, diretriz segul 

da pela Lei nº 6.001/73 (art. 19), bem explicitada no Decreto 

nº 22, de 1991, art. 6º: liA demarcação das terras de domínio in-

dígena, referido no art. 32 da Lei nº 6.001, de 1973, será proc~ 

dida com. base nos respectivos tit:u.lios dlommill1l..ia..is ll (grifei). 

Nesse toar, o suficiente, preconstituida a prova das si 

tuações e fatos sustentatórios dos fundamentos da impetração, 

12.3& 010.28146 
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a meu ver, bisando, ainda que complexos, mas incontrovertidos, d~ 

sarmado eventual óbice para o conhecimento do "mandamus,r, fica de-

sembaraçada a via processual' para a verificação da liqüidez e cer-

teza, pressupostos timoneiros da constituição do direito invoca-

do, permitindo a correta aplicação da lei. 

Pelo vinCo do exposto, apruma-se o pórtico para o exame 

da Portaria ensejadora da irresignação, na busca de fundamento~ 

ra reconhecer a sua eficácia ou que está desconforme à lei e, 

portanto, sob controle judicial, inválida para os efeitos que 

ocasionou.. 

No leito, pois, dessa investigação processual, nao e 

demasia memorar que, na ordem constitucional brasileira, para os 

atos da Administração Pública, está fundado o principio da lega-

lidade (legatariedade) art. 37, Constituição Federal 

Dessarte, na sombra do corpo informativo do ato sob exame (doc. 

de fl. 108), estampa-se que foi editado por autoridade competen-

te, obedece à forma, atende à motivação e, no pertinente, a fina 

lidade plasma-se na legislação de regência. 

Não obstante estar emoldurado pelos requisitos gerais, 

a parla de promover a deaarcação de área apontada como de ocupa-

ção tradicional e permanente indígena, conseqüentes às conside-

rações justificadoras que traz como prólogo, servindo os seus 

itens I e 11 de explicitação da finalidade maior, reclama atenção 

O conteúdo drástico, inflexível e autoritário do seu item 111: 

"Proib.ir () ingresso" o trânsito e a. permrni! 
nência de pessoas ou grupos de não índios den-
tro do perímetro ora especificado, ressalvada 
a presença e a ação de autoridades federais, 
bem como a de particulares especialmente auto-
rizados, desde que sua atividade não seja noci 
va, inconveniente ou danosa à vida, aos bens-
e ao processo de assistência aos indígenas II (gf.). 

Diante dessas severas 1i~i1tações, certo de que o Estado 
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nao pode disciplinar mais do que o necessario a regularidade e 

à necessidade de ações para a efetivação de obrigações estabele-

cidas na ordem jurídica, torna-se impositivo o exame da legisl~ 

ção de regênCia. 

Em primeiro plano, seguindo-se a dogmática tradicional, 

a partir do vetusto e monumental Código Civil (arts. 524 e 527), 

passando-se à Constituição Federal (art. 5º, XXII), dentro das 

modernas relações jurídicas, políticas, sociais e econômicas, 

sob nova visão, deve ser reconhecido que o exercício do direi-

to privado da propriedade, ora por disputa ideológica, seja pe-

la disciplina e exigência da sua função social, sofreu modifi-

cações redutivas (arts. 170, 11 e lII, 182, 183, 185, 186 e 231, C.F.). 

É a passagem do Estado-proprietário para o Estado-solidário. 

É fruto de permanente sede de justiça social, exigin-

do um constante domínio das paixões e vigilância atenta da lei, 

para ser inserido, em perfeição progressiva, o desfrute da pro-

priedade à imagem dos anseios sociais. Procura-se a paz social 

por obra da justiça. 

Notada, pois, a intervenção do Estado, transportando-

se do r'monossistema" para o I!polissistemal! do uso do solo (NATA-

LI NO IRTI, in "L1etá della decodificazione" - fUlano, Giuffré, 

1979 - apud Livro de Estudos Jurídicos, nº 3 - r'Aspectos da Pro-

priedade Privada na Ordem Constitucional, de GUSTAVO TEPEDINO, 

págs. 313 a 324), sob esse prisma interpretativo, é que emolduro 

a análise do multicitado ato intervencionista seu item In 

Acautelado por essas idéias gerais e pela sua essen 

cialidade na crítica, enfatizo que a Constituição Federal, em 

reconhecendo os direitos originarias dos 1ndios, perdeu senti-

do colocar-se a questão sob os auspícios do seu art. 170, 11. 

Com efeito, dimana do sistema constitucional que a propri.eda-
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propriedade privada distanciou-se do seu conceito tradicional, 

não podendo confrontar-se com a nova disciplina ou determinação 

jurídica do poder público, limitando ou direcionando o seu uso eg~ 

zo (arts. 52, XXIV, 22, l. 24, VI, 30, VIII, 182, §§ 3 2 e 4 2 ; 184 

e 185 C.F.) ou, como na espécie, estabelecendo a dom.inial.idade 

da União Federa1 (art. 20. XI, C,F.), destinando aos indígenas a 

posse especial das terras por eles tradicionalmente ocupadas, com 

exclusivo usufruto (art. 231, ref.). A União é nua-proprietária 

e os indios situando-se como usufrutuários. Assim diz a Consti-

tuição, ficando excepcionado o direito adquirido do particular 

(§§ 6 2 e 7 2 , art. 231, C.F.; Carlos Maximiano, Direito Intertem-

paraI, 1955, pags. 61 e 62 -; Eduardo Espinola e Eduardo Espino-

la Filho - Tratado de Direito Civil Brasileiro - vaI. 11, pags. 

187 e 188 -; Pontes de Miranda - Comentários à Constituição de 

1967 - tomo V, págs. 77 e 78 -; Bandeira de Mello - Principios 

Gerais de Direito Administrativo, I, 1969 - pags. 287 e 288 -). 

Mas, há que ser considerada, à vista do art. 231, a 

préVia necessidade de ser verificada a habitação ou ocupaçao tra 

diciona1 pelos índios, seguindo-se a demarcatória no prazo de 

cinco anos (art. 67, ADCT), somente após o respectivo processa-

mento administrativo, promovendo-se o registro imobiliário com 

os limites das IIterras indigenas ll (Decreto nº 22, de 1991; Lei 

n 2 6.001/73, art. 19, § 1º). 

Ora, em sendo assim, por dependência de atos prepara-

tórios e de execução até a individualização das terras, e, 

quanto se procede a demarcação', ex abn.JI.pito, por singelo 

en-

ato, 

PROIBIR, além do ir e vir, o ingresso, o trânsito e a permanen-

cia do particular usufrutuário habitual, ressoa forte a inadequ~ 

çao da providência administrativa, criando intolerável conflito 

normativo dentro da simetria constitucional. Omitir-se, com es-

pectro teratológico, seria recuar no tempo, repentinamente vol-

tando-se ao s1tabu quo de 1500, quando o Brasil foi descoberto e 

~. 
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os índios Potiguaras ocupavam "400 léguas do terri tório 1 i torâ-

neo nordestino". Hoje, segundo o relatório da FUNAI, pelo menos 

na área questionada, com a possibilidade de "identificação étni-

ca!!, sao 292, formando 62 familias (fI. 132). 

Frente a realidade estampada no art. 231, C. F. , irre-

torquivelmente, devem ser cumpridos os principios destinados ao 

relacionamento com as nações indígenas, mas de modo a nao se-

mear a discórdia ou o desajuste social ou, com o sacrifício da 

cidadania, a duras lidas, semeada pela Constituição Federal. 

De avante, por esses caminhos, se existe prazo para a 

demarcação, por si, projetando que preexiste um bem jurídico re 

lacionado a terceiro e, portanto, também merecedor da tutela da 

ordem legal, devem ser compatibilizados os direitos concorrentes, 

até que sejam separadas as "terras indigenas", para o efeito da 

exclusividade do dominio da União e do usufruto dos indios; pois, 

IISe nao se respeitam os direitos indivi 
duais do homem, não haverá necessidade de pro-
clamar os direi tos das minorias ll (Alessandro ' 
Pizzorusso - in "Le Minoranzel!, p. 77 - n. 106). 

Dessa forma, repercute que a initerd:iiçoo, no seu circu-

lo de efeitos, malfere direito das Impetrantes rnaxime, ape-

sar da provisoriedade, sem prazo definido como se deflui 

das disposições contidas no art. 8º, parágrafo único, 

nº 22/91; verbis: 

Dec re to 

liA interdiçoo provisoria visará o exer-
cicio do poder de policia previsto no inciso 
VII do art. 1º, da Lei nº 5.371, de 05 de de-
zembro de 1967 e vigerá por prazo deite~ilfllado, 
prorrogável" (grifei). 

No pormenor da determinação do prazo, 

nao poderia ser a luz do art. 67, ADCT, que 

aliás, diferente 

fixa prazo certo 
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para a demarcatória. 
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Noutro eito, como medida protetiva, se necessária para 

preservar a integridade dos indios e dos respectivos terri tó-
rios (art. 82, Decreto nº 22/91), a interdição só se justific~ 

ria em restritivas e expressas hipóteses legais. face 

ao antigo e pacifico usufruto das terras, não se entremostra,nem 

por acenos, que a integridade dos indios esteja ameaçada, que o 

território questionado possa ser descaracterizado, ou, com impo~ 

tância, dificultada ou criados obstáculos à demarcação. Os as-

pectos culturais e o reconhecimento do direito dos indios à pos-

se permanente das terras por eles habitadas, conforme o seu per-

fil atual, independem da ordenada interdição. As previsões para 

a intervenção aludida no art. 20, parágrafos e allneas, da Lei 

nº 6.001/73, não foram invocadas. 

Por isso, a '1interdição" ad. perpeituamm rei mmemmor.iamm re-

trata ato "confiscatório" de elementares direitos, lesando o pr~ 

prio exercicio da cidadania, configurando constrição ilegal e 

desvio de finalidade. Se legal fosse, teria vida efêmera. 

terminação de prazo, constitui ilegalidade. 

Inde-

Isto a lume, no meu pensar, seria fugidia de receptivi-

dade, inclusive, substituindo a atividade administrativa, abrir 

ocasião para a fixação de prazo procedimental para o provimen-

to interditório, ultrapassando-se os limites da chamada '1discri-

cionariedade judicial" que, segundo alguns doutrinadores, 

por faltar ao Juiz liberdade ampla no agir com diferenças 

fundamentais em relação à "discricionariedade administrativa" . 

Sem d~vida, parece-me, o exposto tem sufici~ncia para 

banir a determinação de "interdição '!. Contudo, na persecutória 

faina, descoberta de inafastável consideração põe a "pá de cal" 

em qualquer tentativa de aproveitamento do ato sob exame. Sim, 

expirar há mais. Como sementeira frutuosa para fazer, de vez, 

os anêmicos suspiros de vida da abordoada "interdição li lanço ao 
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conhecimento geral que o Estatuto do Índio (Lei n Q 6.001/73), faz 

absoluto silêncio sobre a interdição (~embargo, impedimento, pri-

vaçao de certos direitos ou da regência de bens). Somente, em ca-

ráter excepciona1, aluarizando exaustivas hipóteses, contempla a 

IDNrERVENÇÃO (= imposição de medidas à mantença da integridade de 

bens, substituição do titular de direitos, interferência nos neg~ 

cios de outro) art. 20, parágrafos e alineas, da Lei referi 

da. A respeito, a Constituição é silente (art. 231; art. 67, ADCT). 

Diga-se, in~ decidida pelo Presidente da República 

20, Lei cit.). Pois bem, dita Ilinterdição ll , via obliqua, 

(art. 

substi-

tuindo, fugiu da necessária decisão presidencial, cingindo-se a 

vontade do administrador, hierarquicamente inferior, num ludibrio 

à lei. 

Nesse sulco, embora ontologicamente aproximadas, mas, 

quanto a sua natureza jurídica, dotadas de fins e fundamentos di-

versos, não conferindo a lei o direito à interdição, unicamente, 

premunindo a Administração Pública da cautelar intervenção 

repita-se, em caráter de excepciona1idade à toda evidência 

a metamorfose de uma por outra ocorreu no Decreto n 2 22, de 04/02/ 

1991 (fls. 109 e 110), baseando-se a autoridade em suposta autor! 

zação contida na Lei n 2 6.001/73 e, pasmem, na Constituição, que, 

a propósito, é silente, enquanto o relembrado texto legislativoe~ 

pecia1, só cogita da intervenção (ver o prólogo do Decreto citado). 

Mesmo sob a admoestação de estar bisando, colaciona-se 

que, no mencionado prÓ1ogo, foi suplicada base no art. 2 2 , IX, 

Lei nº 6.001/73. Ora, cuida o dispositivo de garantias aos in-

dias, sem o grilhão da "interdição" ou, até mesmo da "interven 

ção" . À sua vez, o Decreto n 2 11, de 18 de janeiro de 1991, não 

apadrinha a pretensão e, no tocante a competência do Presiden-

te da República, em nenhuma disposição, se lhe faculta agir como 

fez (art. 84 e incisos, C.F.; antes, art. 81 e incisos, C.F./67 e 

emendas). Clamar pela Lei nº 5.371/67 seria desperdiçar o tempo. 

Dessarte, sobressaindo o acintoso divórcio da criticada 
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provisão com a legalidade, as claras, extravasando o Decreto das 

lindes apropriadas às suas,finalidades, consabido que, em situa-

ção inferior à lei, deve explicar e orientar, sem inovar, sem 

contrariar ou superar a norma hierarquicamente superior, sobeja 

que não tem agasalho legitimo a inserção do procedimento de in-

terdição. Enfim, como invadiu as reservas da 1ei, ainda que a 

sua edição tenha sido para facilitar a aplicação da norma const! 

tucional e da Lei n 2 6.001/73, como não pode autonomamente subs 

titui-las, tal provisão não pode prosperar. 

Para não adejar dúvidas, deixo registrado que, fora a 

interdição, no meu entender, outros estorvos não existem para a 

execução procedimental da demarcação das terras tradicionalmen 

te ocupadas pelos índios ou por eles habitadas em caráter perma-

nente (art. 231, C.F.). 

Na medida e no contexto, cimentada a motivação, enten-

dendo que o controle do ato judicial, no caso, homenageando o 

direito, deve ser apropriado à manutenção do equilíbrio dian-

te do conflito dos interesses públicos e privados, demonstrada a 

ilegalidade da "interdição", seja pela omissão do prazo, quer 

porque, como salientado, gerada por decreto, sob o estigma de or-

fandade da lei, objetivamente, não alvorecendo a necessidade da 

intervenção, como expressamente estabelecido na redação legal, 

só razoável em previstas situações de excepciona1idade, para de~ 

constltui-lo, na sua parte vulnerável, debelando o labéu fluente 

do ato administrativo, parcialmente, concedo a ordem, anulando 

o item III, da Portaria atacada. Quanto aos demais itens, ate 

aqui, não afrontosos à legislação esmiuçada, continuam subsisti!2 

do, ficando anotado que, para discussão da demarcatória, como 

forma de proteção ao seu direito de propriedade, com amplo con-

traditório, reconheço as Impetrantes o uso de ação petitória ou 

possessória, se assim pretenderem. 

É o meu voto-vista. 

~. 
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VOTO - VISTA 

o EXII' SR. MINISTRO CESAR ROCHA: - Reporto-me ao 

relatório feito pelo eminente Ministro GARCIA VIEIRA e relembro que 

Sua Excelência, após reformular o seu judicioso voto, entendeu, 

juntamente com os eminentes Ministros HÉLIO MOSlMANN e DEMÓCRITO 

REINALDO, conceder parcialmente a segurança para o f im de 

determinar à autoridade apontada como coatora fixar o prazo da 

proibição de que trata o item 111 do ato impugnado, na forma do 

Decreto n g 22 de 1991 (Min. HÉLIO MOSSlMANN, fI. 18 do seu voto), 

de sorte que esse prazo "não sej a superior ao necessário para a 

demarcação" (Min. GARCIA VIEIRA, fI. 19). 

Já os eminentes Ministros PEÇANHA MARTINS e MILTON 

PEREIRA, igualmente concederam parcialmente a segurança mas para 

declarar a ilegalidade do item III da Portaria atacada (fI. 39). 

Dos votos antecedentes, nota-se realçado o argumento da 

impossibilidade de aferir-se o direito líquido e certo postulado 

pelos impetrantes face a complexidade da matéria fática exposta, 

cujo conhecimento, em toda a sua extensão, transbordaria os limites 

estreitos do mandado de segurança, só servível, como de curial 

saber, a apreciar a prova pré-constituída, j~ totalmente formada e 

trazida no instante mesmo de sua impetração~ 
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f L. 2 

Ouso todavia, e o digo com muita reverência, discordar de 

vozes tão autorizadas e de quem sempre recolhi e recolho os mais 

sábios ensinamentos. 

o punCtUB saliens da causa está em saber se a 

Administração poderia declarar - como declarou - IIcemo de posse 

permanente indígena" a área indicada na Portaria hostilizada. 

Ressalto que a Portaria atacada já deu como certo ser I 

referida gleba de terra, de posse permanente indígena. 

Daí a indagação que me fiz, ao ouvir os jUdiciosos votos 

antecedentes, se de toda prova documental e de origem 

inquestionavelmente sadia que foi trazida aos autos pelos 

impetrantes, tem-se ou não o ensej o de se aferir se realmente a 

área de que se cuida é tradicionalmenmte de posse indígena. 

Por isso, para melhor examinar tudo quanto dos autos 

consta, é que pedi vista dos autos. 

É certo que o art. 231 da CF reconhece aos índios "os 

direi tos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 

seus bens". 

TOdavia, para que tal demarcação ocorra, é indispensável 

a constatação de um pressuposto, qual seja a ocupação tradicional, 

vale dizer, a posse reconhecida, a habitação localizada e 

permanente dos silvícolas. 

É preciso, pois, que a posse seja presente e tradicional, 

já que, se assim não fosse, todo o território nacional pOderia ser) 

\ 
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demarcado por ter sido em certa época todo de ocupação indígena. 

No caso, a autoridade ~ impetrada não contesta, em nenhum 

momento, a posse e o domínio dos impetrantes. Só impugna a questão 

de direito, qual seja a que diz respeito em saber qual a extensão 

do disposto no art. 231 da CF. 

Não contestando a matéria fática trazida na inicial, tão 

robustamente comprovada, acena com uma tese sedutora, a que somos 

extremamente receptivos todos os magistrados, qual seja a de que o 

deslinde da querela em exame levaria a que se penetrasse no campo 

proibido, terrivelmente proibido, em sede de mandado de segurança, 

de questões possessórias. 

Todavia, na hipótese em debate, a matéria de fato se 

torna de menor importância sob o aspecto de que pode ser analisada 

sem que se busque os caminhos impenetráveis da dilação probatória, 

na medida em que os impetrantes demonstraram de forma 

irretorquível, a mais não poder, que têm posse imemorial na área 

cogitada e a própria FUNAI já chegou a reconhecer como área não 

indígena, a que é objeto do presente feito. 

Aliás, após a leitura de todas as peças processuais, não 

se deve estranhar o silêncio da própria autoridade impetrada no 

referente a não contestar a matéria fática afirmada e comprovadn 

pelos impetrantes. É que a própria FUNAI assumiu posições 

claudicantes no que diz respeito à real caracterização da área 

referenciada. 

Por outro lado, tendo sempre em conta que o writ visa aJ '\ 
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desconstituir um ato que já deu a gleba em referência - reprise-se 

uma vez mais - como sendo tradícionalemente de ocupação indígena, 

estou em que, para ser feita tal afirmação, para se chegar a tal 

conclusão, de repercussões gravíssimas, pois atinge em cheio o 

sagrado e consagradíssimo direi to de propriedade, teria a FUNAI, 

órgão informador de que resultou o ato em apreciação, trazer 

elementos absolutamente convincentes no referente a tal assertiva. 

Ou esse argumento se impõe ou estaríamos a fragilizar o 

direi to de propriedade, a desimportantizar os registros públicos 

imobiliários, base em que se sustenta aquele direito de 

propriedade, e, para reflexão dos processualistas, invertendo o 

ônus da prova. Quanto a este último aspecto, a admitir-se a 

inversão do ônus da prova, estaríamos a permitir que a FUNAI, em 

outra suposta hipótese, pudesse, descurando-se de tudo quanto 

consta nos registros imobiliários, declarar UlOa outra determinada 

área como sendo tradicionalmente de ocupação indígena. Aí, o 

proprietário, se quizesse, que procurasse os caminhos 

processualísticos ordinários, para provar que tal pedaço de chão 

lhe pertence ... 

Não, não foi e não é esse certamente o custo que 

pretendeu impor o legislador constitucional para proteger e 

preservar a civilização indígena remanescente, por mais sensível 

que tenha sido, como foi e como também sou, a tão delicada é]uest50 

e sobre a \qual 

preocupaçõe~ 
todos devemos devotar as nossas maiores 
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Assim, entendo que, remeter os impetrantes às vias 

ordinárias para defenderem a ~erra cujos domínio e posse são 

imemoriais, pois centenários, e comprovados com documentos 

públicos, com presunção de veracidade militando a seu favor, 

importa em perceber a questão por desviado enfoque. Ademais, mesmo 

que venha a ser reconhecida, nas vias ordinárias I referida gleba 

como sendo dos impetrantes, ainda assim precisaria, a posteriori, 

desconstituir referida Portaria na parte em que já a declarou -

repito - como de posse permanentemente indígena_ 

Agora um argumento final e definitivo: poder-5e-á, até, 

pairar dúvida quanto a que parte da gleba dos impetrantes está 

contida a terra j á declarada como de posse indígena tradicional; 

mas, com comvicção eu digo, depois de se ler tudo quanto dos autos 

consta, por tão enriquecida prova preconstituída - não infirmada 

pela digna autoridade impetrada é induvidoso que não é 

tradicionalmente indígena a posse sobre toda gleba j ã declarada 

como tal. 

Apenas tal constatação já me levaria a ter por reparável 

a Portaria hostilizada. Somando-se a isso tudo quanto acima 

afirmei, não tenho outro caminho senão a, pedindo mais uma vez 

vênia aos eminentes Ministros prolatores dos judiciosos votos 

antecedentes, conceder a segurança, 

postulada, tornando insubsistente o ato 

nos termos 

impUgnadO~ 
em que foi 
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MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.835-5-DISTRITO FEDERAL 

v O T O - VOGAL 

O SENHOR MINISTRO ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO:- Sr. Presiden 

te, ouvi atentamente os votos que, até aqui, foram proferidos e li, 

com todo cuidado, os memoriais que me foram trazidos pelo eminente 

advogado da impetrante. A esta altura, formei convicção sobre a 

matéria. A meu ver, considerando que, realmente, o mandado de seg~ 

rança é uma via estreita, destina-se atacar ato de autoridade prat! 

cado com ilegalidade ou abuso de poder, a prova há de ser pré-cons-

tituída. 

Creio Que a discussão de propriedade ou posse exorbita do 

âmbito da impetração, uma vez que se trata de matéria de alta com 

plexidade, não jurídica, mas probatória. 

O ilustre Advogado, realmente, produziu um trabalho bri-

lhante. Até sob o aspecto probatório, a questão acha-se muito bem 

posta. Todavia, penso que este não é o momento próprio para se ava-

liar as provas, que deverão ser apreciadas com uma amplitude maior 

nas vias ordinárias, inclusive, se necessario, com a realização de 

pericia. 

Todavia, nao posso negar,de forma alguma, que o item IIr 

da Portaria viola o expresso dispositivo consubstanciado no paragr~ 

fo único do art. 82 do Decreto 22, de 04 de fevereiro de 1951, que 

dispõe sobre o processo administrativo de demarcação das 

indígenas e dá outras providências. Na verdade, o item IIr 

t/ 
terras 

proibe. 
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o ingresso, o trânsito e a permanência de pessoas ou grupos de nao-
índios dentro do perímetro ora especificado - e essa espeCificação 

consta do item I da Portaria - ressalvada a presença e a ação de a~ 
toridades federais, como a de particulares especialmente autoriza-

dos, desde que a sua atividade não seja nociva, inconveniente ou d~ 
nosa à vida, aos bens e ao processo de assistência aos indígenas. 

Esse dispositivo está em confronto com o parágrafo único do artigo 

8º, antes mencionado, que diz que a interdição provisória visará o 

exercício do poder de policia, previsto no inciso VIr do artigo 12 
da Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967 e vigerá por prazo determin~ 

do,prorrogável. Creio que a falta de fixação deste prazo torna a 

Portaria ilegal neste ponto, porquanto está a atingir o direito de 

propriedade, sem considerar a restrição ao exercicio do poder de 

policia, consistente na fixação do prazo. 

nhando o 

EF 

12.39.010.28/46 

É por isso que concedo parcialmente a segurança, 

"O,~,", ",', ""'",00" 00'" 'OO"iI~ 
acomp.§!: 
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MANDADO DE SEGURANÇA N.1.835-5 - DISTRITO FEDERAL 

VOTO 

VENCIDO EM PARTE 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: - Sr. Presidente. Pedi os autos 
ao Sr. Ministro César Rocha, que os detinha para voto-vista, a fim de examinar a Portaria 
questionada que as impetrantes fizeram transcrever nas fls. 02, da Segurança. Vejam V. 
ExIs - peço atenção para este detalhe: (lê) 

1239,0102B/46 

"O Ministro da Justiça (D.O.U., Seção I, de 02.06.92, pág. 6922), 
adiante transcrita, pelos motivos que expõem, com pedido de liminar que 
adiante (item XII), se explicitará. 

l-PRELIMINARMENTE 
1 - A competência para o julgamento deste mandado de 

segurança é deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos expressos do 
art. 105, li, da Constituição, pois a Portaria impugnada é do Sr. Ministro da 
Justiça, como se vê do doc. 11. 

2 - Tempestiva é a impetração: o ato atacado (Portaria) é de 01 
de junho de 1992, publicado a 02, dia seguinte, no "Diário Oficial" da União. 

li-A PORTARIA 
1 - Em 01.06.92 o Exmo. Sr. Ministro da Justiça baixou Portaria 

sln do seguinte teor (doc.11): 
"Portaria de 1. de junho de 1992 
O Ministro de Estado da Justiça, no uso de suas atribuições e 

tendo em vista o disposto no Decreto nO 11, de 18 de janeiro de 1991, 
combinado com o Decreto n. 22 de 19 de fevereiro de 1 !j91 e diante da 
proposta apresentada pela Fundação. Nacional do Indio;FUNAI _-
objetivando a definição dos limites da Area Indígena JACARE DE SAO 
DOMINGOS, constante do Processo FlINAI 8S8(1052/92.. _ 

CONSIDERANDO que a Area Indlgena JACARE DE SAO 
DOMINGOS, localizada no Município de Rio Tinto, Estado da Paraíba, ficou 
caracterizada como de ocupação tradicional." 

Diz o Sr. Ministro: (lê) 

"CONSIDERANDO os termos do Parecer n. 002/SUAF de 13 de 
março de 1992 e Despacho do Presidente nO 002/FUNAI de 16 de março 
de 1992, publicados no D.o~~: de março de 1992; 
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CONSIDERANDO que a declaração de ocupação indígena e 
definição dos limites propostos visam assegurar apoio e proteção do grupo 
indígena Potiguara, conforme determinações legais, resolve: 

J - Deparar CX?mo de posse. perm!\!lente indígena, para efeito da 
demarcaçao, a Area Indlgena JACARE DE SAO DOMINGOS, em suparffcie 
aproximada de 4.500ha. (quatro mil e quinhentos hectares) e perímetro 
também aproximado de 27 Km (vinte e sete quil(lmetrosl, assim delimitada: 
NORTE: Partindo do Ponto' A' - Marco 100, da Area Indfgena Potiguara, de 
coordenadas geográficas 06"41'28,680" S e 35005'42,721' Wgr., Ipcal 
denominado Balanças, segue por uma linha reta confrontando com Area 
Indígena Potiguara, com azimute e distância aproximados de 125051'27" e 
7.450 metros, até o ponto B de coordenadas geográficas aproximadas de 
O,6"43'50"S e 35002'22' Wgr., situado no local denominado como Bico do 
Recanto da Ostra. LESTE: do ponto antes descrito se~ue por uma linha 
reta com azimute e distância aproximados de 212000'00' e 4.900,00 metros 
até o Ponto C de coordenadas geográficas aproximadas de O,6"46'07'S e 
3500,3'42' Wgr., situado no local denominado como Caída do Córrego. 
SUL: Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta, com azimute e 
distância aproximados de 284010'00' e 7750,00 metros, até o ponto D de 
coordenadas geográficas aproximadas O,6045'02'S e 35007'48" Wgr., 
situado nas proximidades do Rio Vermelho, de frente para a entrada de 
Jacaraú e no lado esquerdo da Rodovia BR 101 de sentido João 
Pessoa/Neta/. Oeste: do ponto antes descrito, segue por uma linha reta 
com azimute e distância apro~imados de 33°11'39" e 7.600,00 metros, até o 
ponto A - marco 100, da Area Indígena Potiguara, início do presente 
descritivo. 

1/ - Qeterminar que a FUNAI promova a demarcação 
administrativa da Area Indígena ora declarada, para posterior homologação 
pelo Presidente da República, nos termos do Artigo 19, § 10, da Lei nO 
6.001/73 e Artigo 90 do Decreto 22/91. 

111- Proibir o ingresso, o trânsito e a permanênCia de pessoas ou 
grupos de não índios dentro do perímetro ora especificado, ressalvada a 
presença e a ação de autoridades federais, bem como a de particulares 
especialmente autorizados, desde que sua atividade não seja nociva, 
inconveniente ou danosa à vida, aos bens e ao processo de assistência aos 
indígenas. 

IV - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação". 

Sr. Presidente. Tendo as impetrantes prova específica de domínio 
registrada em cartório e não tendo sido examinado o direito dessas, em face da garantia do 
direito de propriedade - o qual, por sua vez, é uma garantia da Constituição - não poderia, a 
meu sentir, a FUNAI levantar dados e o Sr. Ministro declarar, desde logo, como terra 
tradicionalmente ocupada pelos índios, porque é a própria Constituição que caracteriza o 
que é terra tradicionalmente ocupada pelo índios. 

12 3g,O'O nl46 

O art. 231, § 10, diz: (lê) 

"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 física e 
cuitural, segundo seus uso~es e tradições." 
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Ora, se lá existe duas usinas gerando riqueza, se existem documentos em 
cartório, provando a propriedade dessas empresas, propriedades imemoriais, como 
declarar de permanente e tradicionalmente ocupadas pelos índios, sem ao menos examinar 
a legalidade ou não dessa titularidade dominial? 

Os senhores poderiam argumentar que o § 6" do art. 231, diz assim: 

"São nulos e extintos, não produzindo efeijos jurídicos, os atos 
que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que 
se retere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos 
rios e dos lagos nelas existente, ressalvado relevante interesse público da 
União, se\1undo o que dispuser lei complementar, não Qerando a nulidade 
e a extinçao direijo a indenização ou ações contra a uniao, salvo, na forma 
da lei, quanto às benfeijorias derivadas da ocupação de boa-fé." 

perguntaríamos: esse disposijivo teria aplicação de imediato se não 
houvesse nenhum registro em cartório de titularidade dominial? Seria prático. Mas existindo 
a prova do domínio como é que ficaria o direijo de propriedade que é uma garantia prevista 
no art. 50, inciso XXII, da atual Constijuição? Não podemos considerar como legnima essa 
Portaria do Sr. Ministro sem examinar o direijo de propriedade. Não é matéria processual, 
estamos discutindo a legitimidade dessa Portaria. Essa Portaria só se tornaria legnima se 
nessa área não houvesse ninguém explorando com tijularidade dominial e sim garimpeiros 
ou outros exploradores em nenhum tftulo legítimo. Assim, poder-se-ia dizer: perten& a 
Portaria do Sr. Ministro, mandando demarcar, de pronto, como terra tradicionalmente dos 
índios. Os índios não estão ocupando as áreas das usinas, as áreas de lavoura, as quaiS 
estão produzindo riquezas. Não podemos discutir esse direijo sem levar em consideração 
essa tijularidade dominial, repija-se, fartamente provada nos autos. 

Penso, e disse aqui na úttima sessão em que se discutiu a matéria, que, em 
primeiro lugar, dever-se-ia examinar a legijimidade desses títulos em uma ação 
discriminatória. Para isso existem os instrumentos adequados, existe uma lei que disciplina 
a ação discriminatória, a qual está recepcionada pela Constituição e que deveria ter sido 
usada, para depois dizer se as terras pertencem aos particulares ou se pertencem aos 
índios. 

Assim, em primeiro lugar, tenho para mim, dever-se-ia discutir na ação 
própria, a legijimidade dos tftulos que toram apresentados, registrados em cartório como 
prova dominial, para depois cuidar-se da Portaria. A Portaria já está definindo que as terras 
são tradicionalmente de ocupação indígena, vamos demarcar os 4.500ha e o Presidente da """_ .. -"M ~ ~oo ...- 00 ."'" '" pro",,,,,,",.' • "~ 
garantia da Constijuição. 

123901028146 
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o SR. MINISTRO CÉSAR ROCHA: - A propósito da sustentação de V. 
Exa., ressaltaria que toda essa documentação extraída do cartório de registro de imóveis foi 
infirmada dianta de uma informação de um técnico da FUNAI, pois foi com base nessa 
informação que a ilustre autoridade coatora já declarou como de posse tradicionalmente 
indígena a área cogitada. Um mero relatório de um técnico da FUNAI está derrogando 
todos esses mulas, já seculares, extraídos do cartÓrio registral imobiliário. ~ 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: - Vejam bem. Um técnico da 
FUNAI, sem o contrad~ório, sem ouvir os interessados, sem um exame pericial adequado, 
diz que esses documentos não têm valor jurídico e, diante disso, o Ministro, acatando o 
parecer dessa técnico, lavra a Portaria, considerando que as terras são tradicionalmente de 
índios. Como fica o dire~ de P(fPrfdade nas mãos de um técnico da FUNAI, que é 
a~arnente suspe~o? Data venla.~ 

O SR. MINISTRO CÉSAR ROCHA: - Há ainda mais um aspecto: a FUNAI 
agora apenas demarcará a terra, ou seja, colocará os lim~es, o muro, na terra que ela disse 
ser tradicionalmente indígena, não fazendo a discriminatória, como desavisadament~" s~ 
pode pensar. Já está delimitada a área, a FUNAI vai apenas cercá-Ia. na demarcatória. ~"\I 

O SR. MINISTRO JOSÉ DE JESUS FILHO: - Nisso é que consiste, no meu 
sentir, o arbítrio do Sr. Ministro da Justiça ao declarar, de pronto, numa Portaria, que toda 
essa documentação, leg~imamente registrada em cartório, até prova em contrário, não tem 
nenhum valor jurídico. 

A Const~ição garante esse direrto de propriedade até prova em contrário, 
não discuto detalhe de prova, mas discuto, em meu voto se podia o Sr. Ministro da Justiça, 
com base num parecer de um técnico da FUNAI, sem o contraditório, sem o exame 
adequado, sem a prova ou a contra-prova da legalidade desses trtulos dizer que esses 
registros não têm nenhum valor jurídico? Aí const~ui, o que chamo de abuso do poder. 

Para resumir, Sr. Presidente, peço vênia aos demais Srs. Ministros, que 
apenas consideram irregular o inciso IJJ da Portaria, para acompanhar o Sr. Ministro César 
Rocha, concedendo integralmente a segurança tal como foi pedid~ 

123901028146 



15.12.92 
1ª Seção 

MANDADO DE SEGURANCA NQ i.835-5 - DF 

o EXMO. 5R. 

v O T O 
(VENCIDO EM PARTE> 

MINISTRO HUMBERTO GOMES DE BARROS: S, . 

Presidente, peço ~ªnla aos demais Srs, Ministros para acompanhar o 

Sr, Ministro Cesar Rocha, e pediria vênia para fazer apenas uns 

poucos registros, 

o primeiro registro é a lembrança daquela observação 

do saudoso Pedro Aleixo no sentido de que uma ler violenta é tanto 

mais perigosa quanto menos influente, teoricamente, a autoridade 

que a apl iea, ASSim, o Ato InstitUCional e'a perigoso, menos 

quando ut i I i zado pe I o Pres i dentr da Aepúbllca, do que, quando 

aplicado pelo inspetor do quarteirão, Aq ui se verifica, na 

prática, essa máXima. 

Depois, parece-me arnda que o item da Portaria 

afirma uma inverdade, declarando que os terrenos são de posse 

permanente dQs ínoios, quando os autos mostram f~rt~mente que 611 i 

existem plantações industriais administradas e exploradas por não-

i nd i os, 

Lembro, a titulo de ilustração, de que aqui no 

Distrito Federal, po, volta de 1964, tentou-se afirmar que não 

existia - com base na interpretação do art, 3Q da Constituição de 

1891 - propriedade, privada. Semelhante assertiva fazia tábula 



rasa do, registros públ icos, relativos a vários domínios 

particulares. 

Isso nos causou - e tenho exper iênCla por te, 

Procurador do Distrito Federal preJ\1!Zos, ainda 

sido 

hoje 

Irreversíveis. 

Por úl timo, lembro que, no Brasi I, adotamos o sistema 

do regIstro públ ice e foi assim que o Supremo Tribunal Federal 

superou o impoÕlsse do Distrito Federal, afirmando que reg i stro 

publ ico gera • presunção de propriedoÕlde que só pode se' 

desconstituida através de declaraç~o do Judiciário. 

Com estes fundamentos, 5, . Presidente, acompanho o 

bri Ihante voto do Sr. Ministro César Rocha. 



25.02.93 
Consolação 

15.12.92 
l·.Seção 

MANDADO DE SEGURANÇA N2 1.835-5-DISTRITO FEDERAL 

RETIFICAÇÃO DE VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS: - Mas pelo 
que está me parecendo - e volto a pedir esclarecimento ao eminente 
Ministro-Relator - não teria sido obedecido esse processo na identificação 
das áreas. A informação que nos traz o eminente Ministro César Rocha é a 
de que haveria apenas um parecer técnico de um funcionário da Funai. Ora, 
esse parecer está longe de configurar o processo a que se refere o Decreto 
nQ 22. E, sendo essa a realidade do processo, não há que se levar em conta 
o pronunciamento da União em torno da matéria. Creio que seria de se 
declarar insubsistente toda a Portaria por ilegal, posto não ter sido 
obedecida a legislação, mormente quanto à tramitação que deveria ter sido 
levada em conta, e a que estavam as autoridades obrigadas a cumprir. 

Diante desse pressuposto e com essas considerações, 
retifico o meu voto para acrescentar, no particular, adesão ao voto do 
eminente Ministro César Rocha e declarar insubsistente toda a Portaria. 

-~ 
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Consolação 

c37 

15.12.92 
II.Seção 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 1835-5-DISTRITO FEDERAL 

v O T O 

O EXMO. SR. MINISTRO PEÇANHA MARTINS : - Senhor 
Presidente, quando emiti o meu voto, logo após ao pronunciamento do 
eminente Ministro Hélio Mosimann, o fIz no pressuposto de que a União 
houvera procedido dentro do rigor estabelecido pelo Decreto na 22, de 04 de 
fevereiro de 1991, que dispõe sobre o processo administrativo de demarcação 
das terras indígenas e dá outras providências. 

Nesse Decreto, dispõe-se sobre o levantamento topográfico, à 
identificação da área dos índios, da qual imagino devam ter participado as 
pessoas que no local mantivessem culturas, inclusive os proprietários dos 
engenhos a que se referiu o eminente Ministro José de Jesus. Não tive 
oportunidade de compulsar os autos. Votei no pressuposto de que a 
Presidência da República, o Ministério da Justiça e a Funai, órgãos públicos, 
tivessem obedecido ao devido processo legal estabelecido, por isso mesmo que 
a posse dos índios não pode ser comparada àquela de vinte ou trinta anos. 
Trata-se de posse imemorial e, como já havia dito, esta era uma terra de 
índios. Presumindo que a autoridade pública tivesse percorrido todos os 
trâmites legais estabelecidos, ou seja, tivesse identificado a área e ensejado às 
pessoas a participação no processo administrativo, como inclusive se diz aqui, 
é que emiti uma opinião apenas pela nulidade do inciso m, tendo em vista 
que o Mandado de Segurança é um~ via estreita, na qual não se permite 
discutir propriedade ou posse. ! 

!\ " 
I"C ,\.\ . ..,,---
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te o mandado de segurança. e vencidos. taMbem em parte, 05 Srs. Mi-
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