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SERVJÇO PÚBLICO FEDERAL 

INTERESSADO: 

RODRIGO ROBERTO OUTEIRO DE AZEVEDO LIMA 
ASSUNTO: 0: 

Patrimônio público. 

OUTROS DADOS: 

Sonegação de impostos pela Paranapanema/Taboca/Projeto Pitinga. 

Desobediência a ordem judicial. Construção de estra~a na área Waimiri-Atroari. 

Representação formulada por Rodrigo Roberto Outeiro de Azevedo Lima. 

SIGLA CÓDIGO CÓDIGO DATA 

060000 I 

I I 

I I 
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I I 
I I 

I I I 

I I 221 I I I I 

I I 231 I I I 

10 
I I 241 I I I I 

11 
I I 

25 
I I 

12 
I I 

26 I I 

13 

I 
I I 

I ::1 I I 
I 

14 I I 
I I I I 

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO 

ANEXOS: 

Apenso: 01(uma) fita de video. 

SEDAP/PR- IMPRESSO N< 47 
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dos Interesses Difusos, Doutor Alvaro Augusto Ribeiro Costa. 

Entre 1989 e 1991, trabalhei como engenheiro 

florestal coordenando os assuntos referentes ao Meio Ambiente e 

Apoio à Produção do Programa Waimiri-Atroari, oriundo do convênio 

FUNAI/Eletronorte. 

Nesta época travei conhecimento com o 

empreendimento Pitinga mantido pela Mineração Taboca do Grupo 

Paranapanema. 

Em vista das irregularidades assistidas em 

decorrência de meu ofício, várias denúncias foram encaminhadas ao 

IBAMA e até mesmo a esta procuradoria, o que culminou com o envio 

que fiz ao Indigenista José Porfírio Fontenelle de Carvalho, de 

toda documentação que obtive junto à 5ª Superintendência da FUNAI 

e que até então estava "desaparecida". O Senhor Carvalho por sua 

vez encaminhou denúncia contra a Paranapanema com base nos 

documentos, por mim remetidos e por intermédio do então 

Subprocurador Carlos Vítor Muzzi, foi instaurado um inquérito que 

pelo que me consta ainda prossegue na justiça, especificamente 

sobre a construção e manutenção de uma rodovia irregular no 

interior da área indígena Waimiri-Atroari, para atender aos 

interesses privados da mineradora em questão. 

Aproveito esta oportunidade para encaminhar novas 

denúncias sobre sonegação de impostos pela 

Paranapanema/Taboca/Projeto Pitinga bem como a desobediência de 

uma liminar pela FUNAI e Taboca, que durante seus 21 dias de 

vigor (até sua cassação) foi desconsiderada e pessoalmente 

testemunhei a estrada funcionando em sua plenitude durante o 

período. 



Minhas denúncias, são acompanhadas de uma fita de 

vídeo que tive a oportunidade de realizar no local (dentro da 

área Waimiri-Atroari) bem como um depoimento do então vereagor de 

Manaus Senhor Serafim Corrêa que corrobora minhas denúncias de 

sonegação. O material filmado faz parte de um documentário sobre 

os Waimiri-Atroari que me esforço para concluir. 

Tentei recorrer a uma advogada minha conhecida mas 

como ela precisou se mudar de Brasília não pode levar avante 

minhas denúncias, especialmente no que se refere à sonegação. 

Outrossim, ela informalmente conseguiu informações junto ao DNPM, 

dirigido pelo ge6logio Elmer Prata, que trabalhou durante 5 anos 

na Paranapanema, e foi informado que tratava-se de um mero engano 

na maneira de calcular as informações da bibliografia do pr6prio 

DNPM. 

Como não foram convincentes estas informações, 

solicitamos que nossas denúncias sejam aceitas e devidamente 

encaminhadas por esta renomada procuradoria. 

Sem mais, respeitosamente nos despedimos, 

Brasília-DF., 28 de fevereiro de 1992. 

11~ t~~ &!:::i~~{: ú~cl 

Obs.: em anexo encontra-se nosso endereço para qualquer contato 

ou iformação que se faça necessário. 
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TABELA- 57 

J',HhEC!\Df.Çf..G r:~ !L!~.~- 1!!ee 
(Por unidades da Federação/principais substâncias) 

U.F. SUBSTÂN~AS VALOR 
PART.% U.F. SUBSTÂNCIAS RECOLHIDO l 

f 
AC i 2.010 RN 

Areia I 1.015 5Q,5 Sal Marinho 
Argila 353 17,6 Tungsténio 

AM 
Estanho (Cassi~rital 

1.392.935 Diatomita 
1..270.561 91 2 SE 

Agua Mineral 83.354 5,9 •') Calcário 
AP 759.995 Sal-Gema 

Manganês 339.208 44,6 Pedra Brit Om. (Granito I 
Caulim 291.474 38,3 ES 
Ouro 113.598 14,9 Pedra Brit Om. (Granito) 

PA 5.502.699 Calcário 
ferro 2.819.906 51,2 Mármore 
Alumínio (Bauxita) · 1.517.952 27,5 MG --
Ouro 500.840 9,1 Ferro 
l=..t .. nhn (Ca!=:.<:it,:,rital __ l48.§gQ_ ___ 2,.7 ___ Calcário 

RO 2.239.702 Alumínio (Bauxita) 
Estanoo /C ----- -- 1 ~fll1-316 83.6 RJ 
Ouro 227.425 10,1 Pedra Brit Om. (Granito) 

RR 208.757 Calcário 
Ouro 95.609 45,7 Fluorita 

AL 170.915 Sa1Marinh9 
Pedra Bril Om. (Granito) 56.600 33,1 SP 
Sal-Gema ·56.580 33,1 Pedra Bril Orn. (Granilo) 
Calcário 35.553 20,8 Areia 

BA 5.222.101 Calcário 
Cobre 1.716.791 32,9 Caulim 

1;. Cromo 1.116.532 21,4 Argila r 
l 
I 

I 

Magnesita 688.982 13,2 PR 
Sal-Gema 505.858 9,7 Calcário 
Pedra Bril Orn. (Granito) 362.541 6,9 Carvão 

Ct: 323.731 Pedra Biit Orn. {GraMo) 
Calcário 126.846 39,2 Areia 
Sal Marinho 40.801 12,6 RS 
Água Mineral 33.445 - 1_0,3 Carvão-
Pedfa Bril Om. {Granito) 30.286 :9,4 Cobre-
Argila 23.040 7,1 Pedra Bnt Orn. {Granito) 

MA 93.448 Calcário 
Calcário 29.516 ; 31,5 se 
Pedra t3ril Orn. {Granito) 17.497 18,7 Carvão 
l;;al Marinho 14.355 15,4 Fiuorita 
Água Mmeral 10.085 10,8 Argila 

PB 493.684 DF 
T1tânio (l1menita) 173.508 35,1 Calcário 

I 
I ... 
i 

I 
"" ~ 

Zircônio 126.013 25,5 Pedra Bril Om. (Granitoj 
Calcário 62.952 12.7 GO 

PE 348.625 Amianto 
Calcário 118.658 34,0 Calcário 
Gipsita 89.753 25,7 Nfquel 
Água Mineral 46.436 13,3 MT 
Pedra Brit Om. (Granito) 31.049 8,9 Ouro 

PI 41.469 - Diamante 
Argila 11.838 28.6 Pedra Bril Om. (Granito) 
Vt~rrnlcullta 9.867 23,7 MS 
Áuua Mineral 6.600 15,9 Manganês 
S~l Marinho 4.657 11,2 Galcário 

5 Pedra Brit. Orn. (Granilo) 
""-
~ - FONTE: DNPMIDEM/PROJETO SIPROM 
~ 
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ValoremCz$1.000,00 

VALOR 
RECOLHIDO ';rn.% 

-~--

1.313.930 
914.705 69,C 
207.313 15,8 

57.114 4,3 
221.929 
102.165 46,0 
57.274 25,8 
33.252 15,0 

396.442 
142.916 36,0 
127.919 32,3 
56.393 14,2 

20.415.419 
13.770.317 67,4 

1.868.475 9,1 
1.075.099 5,3 
i.255.854· 

486.784 38,8 
232.258 18,5 
110.431 8,8 
103.797 8,3 

6.030.659 
2.138.164 35,4 
1.057.961 49,5 

896.222 14,8 
449.342 7.4 

. 367.635 6, l 
1.160.213 

495.183 42,7 
198.526 17.1 
120.187 10,4 
68.214 5.9 

1.693.375 
1.015 699 60,0 

173.765 10,3 
117.630 7,0 
114.938 6,8 

3.710.675 
2.459.927 66,6 

403.330 10,8 
174.639 4,6 
237.263 
193.863 81,7 

22.504 9,5 
2.071.338 
1.480.060 71,4 

149.336 7,2 
89.443 4,3 

369.750 
205.691 55.6 

62.165 16,8 
. 25.886 7,0 
257,567 

86.073 . 33.4 
59.049 22,9 
40.508 15,7 
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LESÃO ). I'~TRIA ::S't\SIJ."F:FZA R~:F',;-;r:tPN'FR A EXPIO'-U\C?\0 ~.TII~"P.l q. D"R - -
,;-;srnANHO ~CASSIT"'="RTTA) NO Tt'ST/\DO TIO AMAZONAS 

INT'qODUÇ~O 

Fatos de·~lr;arados pela bibliografi~3 minerária of·j ci-
al do Bra~;il: "\. 

( 2) -· J)á<s• lll - A produção provéir:' basicamente do 

Estado do Ama~;ona::; (60_,9%) e o restante (30,1%) está distri 
/". -- -

bu{do por outros 8stados e garimpos localizados ria Amaz~nia. 

S~o respo~sávei~ ~or esta produç~o 

( 67, 5%), Braseam,/J3P (lO, 5%) • Rhod ia 
os grupos Faranapanema 

(~,6%),Brumadinho(4.8%). 
cabendo os 10,6% 8s empresBs menores e aos garimJ.'os ... 

(1) -Pág. 201 - Situada na porç~o norte do cr~ton 
Amazônico, Estado do Amazonas, a Mina do PitingB. operadB pe 
la mineraç~o Taboca S.~.,do grupo I'aranapanema 1 constitui gtu 
almente uma das mai~ importantes minas do munào. 

(1) - Tág. 202- A Wfina de I'itinga operada pe1a Ffi 
neração Taboca ~3.A. desde 1982, constitui atualmente um dos 
maiores empreendimentos mineiros de estanho do mundo ... 

A ~rrina de' Pitinga situa-se no Estado do Amazo

nas. próxima 8 .. di~risa com o Território Federal de Roraima. 

Localiza-se cerca de 250 km a Norte de Manaus)no interfJ6vio 
dos rios :E'itinga r~ AlalaÚ\tributários dos rios Uatum8 e tl8ua 
peri, ;res:pectjvumr:nte. 

JNFER~NC:~AS 

A Mina do Pitinga)situada no MunicÍpio de Presiden 

te Figueiredo) no Estado do Amazonas, é a única fonte em !T_Q 

dução de estanho deste estado. Se o Amazonas produz 60,9% do 

estanho brasileiro, podemos concluir que a Paranapanema é a 

empresa responsável ~or esta produção e que esta ainda pr_Q 

duz 6,6~ de e8tenho brasileiro em outros estedos. 

: 
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LESÃO .1 PJ{TRIA '1311 ~SILlURÁ -
Fatos declarados pela bibliografia minerária oficial 

à o Brasil: 

(3) -Pág. 28. tab. 7- Valor de produç~o mineral de 
estanho (cassiterita) e~-1988 (Cz$ l.OOO,Oà: 39.594.636 . . 

'.(3) -Pág. 5Ô, tab •. 10 -valor da proàuç~o mineral 
à e estanho· ( cassiteri ta) por unidade da federaç~ o em 1988 

· ( Cz$ 1~000,00): 

·, 
r 

' 

- Amazongs- 17.792.713 = 44,98%* 
-Mato G~osso - 451.534 

· - Minas Gerais - 197.618 
, - Pará - 5.087. 375 
-Paraíba - 3.200 

).. 

- Rio Grande do Norte - 4.422 

!',f 

- Rondônia - 16.019.160 = 40,49%* 
~btal: 39.556.022* 
~ , ·. Calculo nosso 

' 
(3) -Pág. 80~ tab. 57 - Arrecadação de imposto Úni 

co sobre Minerais (IUM~ em 1988 para o estanho - cassiterita . . 

(Cz$ 1.000,00): 

-Amazonas - 1.270.561 
- Ronà~nia - 1.874.316 

( 3) - Pág. 78, tab. 55 - Arrecaàaqão de IUM de I'resi 
dente Figueir1:do)no Estado do Amazonas (Cz$ 1.000,00): 

. . ' 

. .. . ~. ·~-. ' ' . . - 1 o 00 8 • 312. 
'-~4 

. ~::. · . .:. ... ' 

1;\ 
·. INFEHtNCTA 

. ( .+~ ~· . 

A- O valor da Produção de Rond~n:La 1 que em 1988 coE 
respondeu a 40,49~ do valor total, segundo valores contradi tó 
rios do próprio DNPM, foi responsável por uma arrecadação de 



c r \'i,,,' 

; . •, 
'' ·118' l 

1.·874.316 (Cz$ 1.000.00). Como explicar então que a produção 

de Presidente Figueiredo 1no Estado do Amazonas) que tamreÍn com 

informaçÕes contraditórias do DNPM foi de 44,98% do valor to 

tal, tenha sido de apenas 1.008.312 (Cz$ 1.000,00)? 

B - Como expliapr as contradiçÕes numéricas forneci 

das pelo próprio.DN~~ Estaria havendo algum tipo de manipula .. -
çãp como o subfaturamànto da .produção. por exemplo, em favor 

de~int~~esses excusos ao da P~tria? 
•. ;•': ' ·'."! 

Obs .... Note-se que estes simples exercícios de lÓgi 

. ca matemática equivalem(~ um Único ano ( 1988). Se esta pes O. ) 

quisa se aprofundar, certamente novas.. .. constataçÕes estarrece 

dores vir~o ~ tona • 
lf 

. , 

l·. 

BIBLIOGR.I\FIA consultada, cujas cÓpias parciais se encontram 

em anexo: -· 

(1) -Principais depósitos minerais do Brasil- Vo1. ITJ .1J!'TPM 

e Companhia Vale do Rio Doce; 1988. 

' 
( 2) - Balanço Mineral J:Jrasileiro - MM'E e DNPM; Brasília .1988. 

(3) - A!luário Mineral :Brasileiro- DNPM; 1989. 
' i, 
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CAPÍTULO XVIII 

RESUMO 

~ituada na por~o norte do cráton Am~ônis;Q _EstªQ.Q...!!Q 
Amazonas, a mina e Pitin a o ela .Mineração Taboca 

.A. do Grupo Paranapanema, constitui atualmente uma 'da.SffiãiS 
1m portantes mmas de estanl'ío do muílão. 

As mineralizações estanfferas estão geneticamente relaciona
das aos granitos Água Boa e Madeira, que constituem um com
plexo intrusivo polifásico com estágios distintos de injeção e 
cristalização de magma, envolvendo acentuados processos de trans-~ 
formações tardilpós-magmáticas. 

A mineralização do granito Água Boa é do tipo "cúpula grei
senizada" e caracteriza-se pela associação de cassiterita, columbita
tantalita e topázio. No granito Madeira, as mineralizações de cas
siterita, zircão, thorita, columbita-tantalita, pirocloro.e xenotima. 
- com anomalias Hf, TR, Pb, Bi e Th - associam-se a granito 
albitizado (apogranito). As mineralizações aluvionares situam-se. 
próximas às suas áreas fontes e dispõem-se, dominantemente, so
bre os granitos. 

Os granitos, COJ;II idade isocrônica Rb-Sr de 1,689 +I- 19 Ma 
(R o = O, 7068 +I- 0,0045), são intrusivos nas rochas vulcânicas 
e piroclásticas ácidas do Grupo lricoumé (Supergrupo Uatumã) · 
e nas rochas sedimentares de cobertura plataf9rmal da Formação 
Urupi. 

As feições petrográficas e petroquímicas são características 
de granitos intrusivos anorogênicos, intraplacas, posicionados a 
níveis crustais rasos. São típicos álcali-feldspato granitos, hyper
solvus, com textura tendendo a rapakivi e enquadram-se entre os 
granitos do tipo A. 

ABSCTRACT 

The Pitinga tin mine is situatt.d in the northern part of the 
Amazonian craton, about 250km uorth of Manaus, Amazonas, 
Brazil. 

The mineralization is genetically related with the Água Boa 
and Madeira granites, which intrude Early Proterozoic Platform 
covcrs comprising volcanic and pyroclastic rocks of thc Iric0umé 
Group and sedimentary rocks and tuffs of the Urupi Formation. 

RbiSr whole rock age of the granitic rocks is 1.689 + /- 19 
1\la. with initial g"/Sr/116Sr of 0.7068 +I- 0,0045. Petrographic and 
chemical features are typical of anorogenic A-type alkalifeldspar 
hypersolvus granites, intrudes in shallow intraplate environment. 

,~ 

·') 

MINA D.E ESTANHO DE PITINGA, 
AMAZONAS 

WALID EL KOURY 1 

ALDO ANTONIETTO JÚNlOR2 

1Minrração Taboca S.A. ~ Grupo Paranapancma;Uni>-risidade de Brasília 

. 
2
Mincração Taboca S.A. - Grupo Paranapanema 
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Severa! phascs ::: ; <Jagma injcction and crysta!lization as we!l 
as late and post-ma~~:' nlc alteration, have been Jistinguishcd. ln 
thc Agua Boa gran:,. r!Je characteristic mineral association is of 
the greisen vein tn , 1rtz + Li-bearing mica + topaz + cassi
terite + columbite-tantalite. ln the Madeira granite the ore iscas
siterite, zircon, columbitc-tantalite, pyroclore and xenotimc, with 
strong Hf, REE, i':·. :1J Bi enrichment disseminated within the 
central albitized granite (apogranite) facies. Rich alluvial fan con
centrations of these minerais are near their source rocks, commonly 
overlying directly the granites. 

INTRODUÇÃO 

A Mina de Pitinga, 9perada pela Miner~aboca S.A. des
dç 1982, constitui atualmente \!,!Il.,flos maiores empreendimento.s 
mineiros de estanho do mundo. Seus índices crescentes de produ
ção á~àbaram por Sftúar õBfãSil entre os maiores produtores no 
cenário mundial. 

Os trabalhos de pesquisa na área do Projeto Pi tinga tiveram 
início em abril de 1979, pela Divisão de Pes uisa do Grupo Para
nãpãnema. acesso, aquela época, era feito por v1a uv1a , 
seguindo-se os afluentes do rio Pitinga, tributário do rio Uatumã. 

O alvo inicial de prospecção foi o domínio do granito Agua 
Boa, que se destaca por sua textura peculiar em fotografias aéreas 
e imagens de radar. O método prospectivo foi essencialmente em 
concentrados de bateia a partir de depósitos aluvionares, os quais 
revelaram fortes anomalias de cassiterita, com teores variando de 
200 a l.500g Sn/m3• 

As-reservas inferidas, blor,?ueadas pela sondagem aluvionar 
prospectiva, justificavam a implantação imediata de uma infra
estrutura de apoio mais sólida. Em meados de 1981 foi construída 
a primeira pista de pouso na área do projeto, nas proxtmtdâaes 
i!gjgarap.é._~. Em maio de 1982 foi implant'ã9~a p!!meira frente 
de lavra._a_níy_cl_ experimenta!~~~ª _Qo igarapé Quéíiüi.dã:"-

Com o avanço dos trabalhos de pesquisa foram descobertas 
e desenvolvidas novas reservas aluvionares no domínio do granito 
Madeira, posicionado cerca de 1 km a sudoeste do granito Agua 
Boa. 

Em meados de 1983 havia sido delimitada uma área de aoro
ximadamente 700kmt potencialmente econôm~~E--~ esfãhlio; 
corrí""i-eservas· aluviOnares dêSenvolvtdas em níveis variados oeae: 
talhamento. Partiu-se, então, em busca de mineralizações p~imá
rías e colúvio-eluvionares. 

Nesta segunda etapa foi adotada prospecção de solos residuais 
em malha regular (800m x 400m), mapeamento geológico ~e se
midetalhe (1:25.000) e levantamento radiométrico terrestre: Esta 
fase culminou com a descoberta de uma mineralização polimetá
lica na fácies apogranito do granito Madeira. No granito Água 
Boa foram delimitadas algumas ocorrências de depósito colúvio
eluviais de cassiterita formados a partir de veios centimétricos de 
greisens. 

Os depósitos elúvio-coluviais e primários foram investigados 
através de sondas rotativa e a percurssão, trado e poços, em ma
lhas regulares variando de 400m x 200m a 50m x 20m. 

No atual estágiÜ da mina estão sendo lavrados apenas os de
pósitos aluvionares, que constituem menos de 400Jo das reservas 
totais já bloqueadas. 

LOCALIZAÇÃO I 
_A.M.ina de Pitinga situa-se no Estado do Amazonas, próxL 

ma à divisa com o Território Federal de Roraima. Localiza-se cer,
~a de 250km a norte de Manaus, no interflúviõdõsriõSPtrln 
~laú, tributários dos nos Oatumã~)au:p:~pecttvament, 
(fig.!). I ' 

O acesso à mina de !'i tinga, a partir; de Manau.>, é feito pela 
BR-:-174 (Manaus-Carac.:araí), em um percurso de 250~m, 
seg~mdo-se cerca de 50km por estrada vici~al rumo leste. O trá, e
go e regular, exceto nas ,:·pocas de precipitação mais intensa.\ 

A mina dispõe de três pistas de pouso revestidas de cascalho, 
destinadas a aeronaves de pequeno e médio porte, corn operação 
regular durante todo o. ano. 
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Fig. 1-Mapa de localização da mina de Pitinga (AM). 

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO REGIONAL 

A mina de Pitlnga situa-se na porção nort~> do Cráton Ama
zônico, na chamada Província Amazônica Central (Cordani & Brito 
Neves, 1982), de vocação notadamente cratônica desde o Prote
rozóico Inferior (fig. 2). 

As rochas mais antigas da região são representadas por gra
nitóides de composição granodiorito-adamelitito, denominados 
Adamelito Agua Branca. Esta> rochas ocorrem dominantemente 
na posição sudoeste da região de Pitinga e apresentam idade iso
crônica Rb-Sr de 1.910+ /-47 Ma, conforme determinação de Jorge 
e João et alii ( 1985) para uma ocorrência no noroeste do Pará. 

A unidade estratigráfica de maior expressão na região é o Su
pergrupo Uatumã, que se compõe de rochas vulcânicas e piroclás
ticas ácidas do Grupo lricoumé e de granitos da Suíte Intrusiva 
Mapuera, cujas idades são estimadas em 1.835 + 1-35 Ma e 1.807 
Ma (Santos & Reis Neto, 1982), respectivamente. 

Sobrepostos à unidade anterior, em discordância erosiva, 
dispõem-se as rochas sedimentares de cobertura plataforma! da For
mação Urupi, com idade mínima de 1.700 Ma (Daoud & Fuck, 
1987). Esses sedimentos mostram caráter imaturo e compõem-se 
dominantemente por conglomerados polimíticos, arenitos felds
páticos, arcóseos, si!titos e argilitos. Na porção intermediária, o 

· pacote contém intercalações de tufos ácidos, essencialmente cris
. talovítreos. 

Cortando as rochas da FormaÇão Urupi, na forma de sills e 
diques, ocorrem os diabásios toleíticos ·da Formação Quarenta 
Ilhas, com idade mínima d~ 1 A'W + /-32 Mo. f;\nújn <:"t ;tlii, 1976). 

Granitos intrusivos no pacote sedimentar da Formação Uru
pi e nos vulcanitos lricoumé são atribuídos à Suíte Intrusiva Abo
nari e, segundo Veiga J r. et alii (1979), caracterizam uma reativação 
magmática ocorrida ainda no Proterozóico Médio, relacionada ao 
Evento Parguaza. 
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Considerando a estrutura geológica onde loca
liza-se o garimpo da linha 75 em Ariquemes (RO), 
estas reservas ultrapassam a 1.000 toneladas. 

PRODUÇÃO 

CONCENTRADO 

O Brasil detém uma posição de destaque no 
cenário mundial na produção de concentrado de 
estanho. Dados de 1987 acusam uma produção 
mundial da ordem de 168.171 toneladas (Sn contido), 
para a qual a Malásia contribuiu com 18,1%, se
guida de perto pelo Brasil com 17%, sendo, por
tanto, o segundo maior produtor mundial. 

A produção nacional de concentrado de estanho 
(Sn contido) evoluiu, no perfodo de 1 978 a 1987, a 
uma taxa média de 17,9% a.a. Os dados estatís
ticos apontam um crescimento da· produção do· 
méstica, em especial no ano de 1 984, da ordem de 
50,2%. Este fato foi reflexo direto da performance 
da mina do Pitinga, no Amazonas. 

.A Q,[Qdução provém,g~a1T1f3QJ~+.ç!o Estado d..Q. 
Amazonas (60,9%) e o restant~30~) está .Qistri
bu)d,g_pot.OJJ:tros Estados e garimêos localizados r a 
Amazônia. São responsáveis por estaJ>LQ_Q_~o os 
gr.yposEaranapanema (67,5%), ªr.?~5l.n/J3P (1 ~. 
Rhodia-!6,6%).__ Brumadinho (4,8~1_cabendo os_ 
10,6% às empresas menores e aos_g3rinmo~ onde 
àeve ser ressaltado a participação do garimpo da 
linha C-75 em Rondônia. Estima-se que a produção 
proveniente dessa atividade alcançou. 93,3% da 
atividade mecanizada em Rondônia. 

METAL 

O estanho constitui-se no único metal: não
ferroso cuja produção tem sido sistematicamente 
superior à demanda interna. Em termos evolutivos, 
as quantidades produzidas passaram de 9.305 to· 
neladas, em 1978, para 29.046 toneladas, em 1987, 

equivalendo a um crescimento médio da ordem de 
· i 3,5% a.a. Isto foi possível pela capacidade insta

lada da metalurgia de estanho e pelo desenvolvi
mento da mineração de cassiterita no País. 

Os principais produtores de estanho metálico 
-~_ão os grupos: Paranapanema _70,4%; Bra~can/BP 
11J1 %; Brumadinho 5,4%; Rhodia 6,3%; Best 4,8%, 
Metaljurg 0,5%; e outros 6,9%_-- - ·· 

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE ESTANHO 
- 1978/87 Unid. t 

CONCEN· 

ANOS 
TRADO DE ESTANHO METAL 
CASSITE· CONTIDO 
RITA (1) 

1978 10.784 6.470 9.305 
1979 11.675 7.005 10.133 
1980 13.118 6.930 8.796 
1981 14.166 8.297 7.789 
1982 . 14.491 8.218 9.298 

Í1983 21.946 13.286 12.741 
I 1984 33.820 19.957 18.115 
1.1985 42.428 26.514 24.701 

11986 45.561 26.405 25.147 
1987 49.216 28.523 29.046 

Fontes: DNPM- DEM e CONSIDER. 
(1) Teor médio variável de 54% a 66% de Sn contido. 
Dados preliminares para 1987. · 

COMÉRCIO EXTERIOR 

CONCENTRADO 

Desde 1 980 que estão suspensas as importa· 
ções de concentrados. No entanto, existe registro 
de 301 toneladas, em 1981. provenientes de con· 
tratos etetivados anteriormente à data de suspen
são. Os países exportadores foram a Bolívia e Cin-
gapura. 

COMÉRCIO EXTERIOR DE CONCENTRADO DE ESTANHO- 1978/87 

EXPORTAÇÃO (A) IMPORTAÇÃO (8) 

ANOS QUANT. SnCONTJDO 
US$-FOB QUANT. 

-8n CONTIDO 

I 
1978 -! 

1979 -Í 
1980 _,. 

1981 -
1982 _; 

1983 -1 
1984 -
í~85 

1986 
-1 

1987 \-
'Fonte: CIEF.\ 

tonelada 

4.074 
7542 
3.605 

301 

Teor rr\édio variável de 45% a 60% de Sn contido. 
Dados preliminares para 1987. 

tonelada 
2247 
3B68 
U73 

142 

Unid.: t 

SALDO (A- 8) 

US$-FOB QUANT. 
Sn CONTIDO USHOB tonelada 

265771XXl (4D74) (2247)• (2•1 <,77.000) 

55590000 f1542) (3B68) (5b • · •n.OOO) 

283091XXl (3.605) (1.773) (28 ... ,J.OOO) 

2D48DOO (301) (142) (2.0'' d.OOO) 

111 

'"·· 
\, 
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QUANTIDADE E VALOR DA PRODUÇÃO 

28 ESTATÍSTICA MINERAL GLOBAL. 

FIGURA2 

COMPOSIÇÃO DO VALOR DA PRODUÇÃO MINERAL-1987/ 88 

GRUPOS MINERAIS 

E22d PRODUTOS ENEftGÉTICOS 

- NÃO YETÁLICOS 

E§ I 

METALICOS 

D DIAYANTES E GEMAS 

TABELA 7 
QUANTIDADE E VALOR DA PRODUCAO UINERAL - 1988 

(POR CLASSE E SUBSTANCIAS) 

""1,02% 
__...~~ 

FONTE: DNPY 

(CONCLUSAO) 
······················································••*•••·······························~········································ CLASSE • QUANTIDADE PRODUZIDA (T) • VALOR DA PRDOUCAD 
---------------------------------------- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SUBSTANCIAS .. INERAIS • BRUTA 0 BENEFICIADA • CZ$1 .DDD • US$ !.DOO 
··························································································*~···························~············ 

TOTAL. ••• 

""E:TAL.1COS 

ALUUJNJO fBAU~ITA) 
eERl~IO •&!RJL.~~ 
CHU .... 'BD 
COO RE 
CRQUO {CAOUJTAl 

~~~G•SSJT!.RITA) --=:: 
LlTlO C~UBL1GON1TA1 
~1Tl0 CESPOOUUENJO) 
LJTIO (P!lALJTA) 
I.IANGANES 
... 0NA%1TA 
NlOBlO (COL.-TANT.l 
t'lOBJO (OJALUAlTA) 
NJ0810 IPJROCLCROl 

,NIOU!:L. 
OURO 
PRATA 
TITANIC (ANATASIOl 
TlTAN·lO {JLUENJTAl 
TJTAN·IQ CRUT 1~01 
TUNGST!.NJO 
ZINCO 
ZIRCONJO 

2 --NAO METALICOS 

AGALUATOL I TO 
AGUA Ul NERAL 
AloJJAN1'0 
AROOSJA 
AREIA (2) 
ARGILA 
BARITA 
eENTONITA 
CALCAR lO 
CALCJTA 
CAULIU 
CJANlTA 
CONCHAS CALCA~lAS 
OlATOUJlA 
00\..QUJTA 

FELDSPATO 
FERT. POTASSICOS 
FERT.FOS~.NATURAIS 
F.LUORITA 
GIPSITA 
GRAFITA 
LEUCITA (R.PDTASS.) 
UAGNESIO (UAGNESITA) 
UICA 
OCRE 
P.BR.ORN. (BASALTO) (2) 
P.BR.ORN. (GNAISSE) (2) 
P.BR.DRN. (GRANITO) (2) 
P. SR. ORN. ( 1oiAR1oiORE) ( 2) 
P.BR.ORN. (SODALlTA) (2) 
PIROFILITA 
QUARTZITO 
QUARTZO 
SAL loiARINHO 
SAL-GEloiA 
SILEX 
TALCO . 
VERMICULITA 
XISTO 

3 - GEUAS E DIAMANTES 

DIAMANTE 
GEUAS 

• - PRODUTOS ENERGETICOS 

CARVAO 
GAS NATURAL 
PETROLEO 

10.925.089 
3 

280.258 
5.568.72 .. 

,. 'o. J 5& 

~,~~"'----~--~ 
25 ,,, 

,_ 1, 5 
l.80l.360 

3. UJ" 
!i.219 

L.cle.•5e 
1.16fL605 

36.63.C.221 
957.95• 

3.353._<406 
= 171!. 160 

3. 80' 
26lL 631 

1.462.811 
... 560.005 

98.15-43 
1.0 .. $. 227. 3l7(.C) 

3.5A4.916 
46.6615 

J.1.eet ... A .. 
2).670.656 

rno. 969 
1 A7, \A 9 

60.110.900 
51.13B 

l.09J..CB1 
t. '"9 

660.59B 
JJ.!iOO 

3.525.295 
87.495 

828 210 
28.457.896 

401 384 
788.673 
730.851 

2 . .C61 
890.565 

124 
5.223 

1 .025. 797 
1.039.829 

58.408.309 
134.668 

621 
!56.286 

393.3•8 
247.465 

3.020.000 
1 .050.118 

e. 311 
415.033 
124.419 
384.407 

10.373.855(2) 
8.374.581(3) 

21.248 .76~ 
5.844(9) 

32.237.000(2/8) 

2.285.'1,.J.•UD•• 

'787.8&11.889• 

8.1560.041•• 

2.905.08!'.1• 

7.!3$.0?4 6&.49<41.-438. 2!1.83~ 
2~5 3A.066 12115 

2~.:Z:P l.33$.AOI5 12,1522 
138.518 33.A2·4.068 121&.A.i58 
222.9:0A 11.10176.tl23 • .41S.323 

,-:-R-:-.ga~:~;ZJJ~ 2ax:ggs::~e ~~tr 

1.821.955 
2. e 17 •c• •c 

38.61'0 ,. , s•. A.97 
SS.S29.09517) 

e:L&?BCll 

, .. , ' 187 
1. 51 .. 
1. 2 12 

832.363 
2!1. 028 

73.080 

227.1 H5 
3.01• 

1.3.C8.6"'0 
1. .&19. 7 til 1 

5,. 4 07 
22.73!) 

4IL027.AC1 
6.<400 

760.569 
630 

<4133.653 
, 1. 360 

2.BlA. 1BO 
29 475 
90 203 

A.610 023 
89 998 
88.916 
34.520 

5.562 
402.043 

2.031 
4.347 

959.320 
791.893 

58.395.451 
14,456 

44 

197.888 
51.253 

315.739 
3.381 

167.7137 
26.903 

198.575 

544 586(5) 
423 <25(3/8) 

7.686.119 

:z. 10.$ 7 
U1.070 72 
.. 0.367 157 

20.050.655 78.321 
20.15;1 ?9 

3.41$15.500 13.088 
3 e:. 2417 ' .. .,. 

3.!1115.•50 ,._ ... , 
05~.110 3.618 

26A.379.829 1.000.•00 
8.728.428 25.•82 

3.179.878 12.033 
e.375 •• 1.870.614 7. 113 

7.563.328 ltL 521 
3.&0A.868 , .... 777 

602.576.928• 2.21')0.32&• 

1.281.273 •-e•e 
2A.622.560 93.GI35 
1S.A37.725 se.•2o 

120.869 457 
3(5.143.009 1 .. .C.722 
51.016.A60 193.06' 

1.675.959 6.3A.2 
662.930 2.508 

88.006.002 333.0.C6 
75.396 2e~ 

17.E115. 2!55 68.023 
AJ.9?1 •e e 

1.791.S42 6.7?9 
1. 20G. 6gA 4,587 
8.:210.799 13.503 

476.510 1 810 
2.029.838 7.981 

64.140 274 3l8 411 
6.212.310 23.509 
3.085.641 11.677 
4.317.057 16.337 

436.573 1 .652 
21.538.661 81 .501 

156,408 591 
68.009 257 

2.098.314 7.940 
3.072.119 11 .62!:' 

192.879.108 729.911 
3.539.974 13.398 

45,315 171 
155.281 587 
841.651 3.185 
429.352 1. 824 

18.065.640 68.365 
5.019 713 18.996 

89.698 339 
3.770 663 ,. 269 

549 658 2.080 
986.075 3.731 

23 317.339• 88.239 .. 

12.313.007 48 596 
1' .004 332 .c 1 643 

892.209.502• 3.378.384* 

71.611.335 271.755 
111 474.300 •21 ast 
708. e:b . 667 2.662.777 

·····································~········································$~······················~··············~·············· f'"QNTE: ONPU-OEt.A 3 - UNIDADE EXPRESSA ElJ .0-:JILOGP.AUAS 7 - UNIOAOE EXPRESSA Et.4 GRAt.IAS 
TAXA UEOIA CAMBIAL (CZS/USSl = 264,250 4 - UNTOADE EXPRESSA EU LITROS. 8 - GEUAS LAPIDADAS. 
1 -CONSIDEROU-SE CO~O PRODUCAO. ~QUANTIDADE EXPORTADA NO ANO. 5- UNIDADE EXPRESSA EM QUILATES. 9- UNIDADE EXPRESSA E~ .. 
2- UNIDADE EXPRESSA EU UETROS CUI'ICOS. 6- EY.ClUSIVE 1 298.000 1ol3 DE L G.N. , 1.000.000 DE "ETROS CUBlCOS 
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QUM;T;i'ADE E VALOR DA PRODUÇÃO 

-~o ESTATiSTICA MINERAL GLOBAL 

' 

TABELA9 
V~LOR 0~ PRQOUCAQ ~INERAL eAASJLEJRA - 1D8& 

fPOA RECIOES f UNIDADES DA ~EDERACA0) 

······················~············································································································· • UETJ.LlCOS • NAO U[TAL.JCOS • OlAtr.u•·ITtS I! GI:UAS • PAOOUT.'ENERG'ETJCOS •. TOTAl. e 
UNIOAO'ES •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .% 

O.A • VALOR • • VALOR • • VALO<l • • VALOR • • VALOR • V~LOP • POR 
P"EOERACAO • CZI 1. 000 • 'X. • CZI 1. 000 • 'X • CZI 1. 011 1J • "L • CZ$ 1. 00 • 'X. • CZI 1, 000 •EU USL , , 000 • V, pr • .................................................................................................................................... 

SUOEST!: 3«D.425.•55• A5.5• 337.871.S8&• 56.0• II.AQ:' 74• •0.7• •al.l73.879• s•~,. 1.l80.073.27&• •.•es . .,·~·,oo.o• 
~s 2.335 o.o 15.34!L 1Sl •.s 12W. ' '. 3 24.2)2.2A9 5.0 311.708.810 U5·0.270 3. 3 
l.IG 3<48.ASJl.'5!i5 81.7 1 15.0•6.844 34.0 IL371. j,-l I 61.0 157 o.o •ee.oto.noe L77lL2&1 39,8 ..... 32l.O.t0 o.o )8 .... 33.252 10.7 1.71HL71l 13.5 "'5D.O.ct.073 114~8 497.0153.077 1.tH!1. 100 Al. t 
s• 108.525 o.' 17 1 • 051 . 31 I 50.6 1.710.54!1 125.0 t7J.370.3G.3 1556.08• t.t .. e 

C~NT~O-OEST! ao.s2a.use• 6.!5• 83.381.125• 10.5• 0.053.758• lB,B• . . 122 .. 043.1137• -tB'!I.2'55•too.o• 

DF 3.288.235 •• t 55.111815 o.e ).322.200 12.572 2,7 
GO &.562.8&5 , 2 •• !52 .A51Lfl11 152.7 4.106.494 •s.l e3.t:t7.aoo ::zle.e~..c · st.J 

'" 40.034.920 78.2 5. 8011.595 0,3 4.&81.287 54.0 50.835.012 192.377 <4 ", l ... ,. 3.831 .. 351 7,7 , • 728.4184 2.7 tLB57.83S lL410 •.s 
SUL e -~~·,se. 112• , . o• 1!18.451-01!19• , .. _,. , .882. 7 10• e.o• 71.81, .0721* a.o• 188.510.12&• s:s.7.728•too.o• 

PR 74!.41111 s.o UL4.t.t.o.co 21 <o 3 10.985 o.• 2 • .c3e~HJ:D ... 21.837.253 et.e~n 12 .e 
RS 7.&1l.sea 10.11; 4&~t43.1SB2 52.2 1 .371. 7415 D8.4 1 e. ess . .cu, 23., 11.l~5.534 2159-765 A2,l 
se 11;.53A o.' 22.ees. t47 28.• 52.717~881 73~· 75.596.5A2 J&G.07Q •.c.e ..........................•...•.....•...•..•..........•.••..•..........•..•.•.•......••....•.....•..........•............••...•.•..• 

'"ON'lf: CNPU-OEU 
2&4.2!50 ~AXA MEOlA CAMBIAL lCZS/USC) • 

TABELA10 
QUANTIDADE E VALOR DA PRODUCAO DOS UINERAIS UETALICOS - ID88 

IPOR UNIDADES DA FEOERACAOl 

······························································~···························································!~~~!!~~!l UNIDADE DA FEOERACAO 0 QUANTJ OAOE I Tl 0 VALOR • VALOR 
-------------------------------------- aaaaaaaaaa•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EU • E~ 

SU8STANC1AS UINERAlS 0 81WTA 0 8ENEP'ICIAOA ° CZ$ I .000 ° USS I .000 

•·········•····•·······•·····•·•·•••••••••··•····•···••···•····•·••··•···•······•··•········•··•·····•·······•·•·····•·············· 
••• TOTAL ••• 

ALAG0-'5 

FERRO 

AUAPA 

CROUO (CROUITA) 
UANGAHES 
NIOBIO (COL.-TANT.) 
OURO 

2.328 

157.984 53.4315 
551.842 4115.010 

3 
1.785.770(3) 3.11715.714{4) 

7117.8811.1189 .. 2.905.08800 

2.221• e• 
<Z.221 11 

2'7. 173 .o..ae• 102.830• 

2.234.9111 8.457 
<4. '718. 174 17.847 

1 .289 4 
20.220.883 78.!120 

AUAZOMA.S 20.414. 786• 77. 2~!5• 

=- O~~~wot(<~ssJTERIUl -= ==~74 ssac21 =-== 27 ~n::gfiLH = 18#:-~---~~-~~--.. -. 
ZIRCONIO 520.425 7.893 844.551 3.198 

8AHIA 57.557.878• 217.818° 
> 

BERILIO IBERILO) 30 4.429 16 
CHUU9 ., - 96.740 11 ... 7~ I. 110.585 4.202 
COBRE 4.030.028 104.511 25.160.778 9S.291 
CROUO (CROUITA) 614.184 189.489 9.630.076 36.443 
UANGANES 85.749 473. 127 I. 790 
MONAZITA 796 779 12.823 48 
OURO 810.041 (3) 2.181.91414) 13.555.201 51.296 
PRATA 723; 111 82.587(1) 8.870.882 25.H4 
TITANIC (tLUENITA) 32.319 31 .873 456.091 I 725 
TITANIO !RUTILO) 81 59 
ZINCO 96.740 3.300 483.868 1. 755 
ZlRCONIO 652 839 
FERRO 150 

ESPIR!TO SANTO 2.335• e• 

ALUUINIO IBAUXITAl 681 881 2.33!5 8 

GOlAS e.e.s2.e:ee.• «4.8315• 

cqouo (CROUITA) 36 .ct .951 158 
... ANGANES 9.733 9.733 87.420 25!5 
NIOBIO IPIROCLORO) 550. 166 4 .72Ô 2.005.070 7.567 
NIQUEL 919.233 1113.8311 651 .425 2 46S 

OURO 66.2!713) 723.893{4) 3.796.819 14 368 

.. ARANHAO 230.682• 872• 

OURO 43.280(4) 230.1!82 872 

UA~O GROSSO 40.03~.920• 151.503° 

COBRE 234.843 8.320 718.944 2.720 
tBTANHO(CASSUli.Blii\1 446.263(2l n~-~~~·.P' ·- A5

1 5J~ I zga 
RO -- 283. )0613 I. . .c) 38.8.44.018 1.C.6.9 1 

PRATA 23'1 .843 39211) 20.424 77 

~ATO GROSSO 00 SUL 

FERRO 
UANGANES 

IAINAS GERAIS 

ALUUINIO I8AUXllAl 
BERILIO IBERILO) 
CHUMBO 
CROMO ( CRO""' l i ·- : 

~TPNHO(CASSITERITA) 
~ RRO ._ -· 

LITIO (AUOLIGONITA) 
LITIO lESPODUUENIO) 
LlTIO {PETJ\~ ... 
\.IANGANES 
NIOBIO (COL · ~. ·:T .) 
NIOBIO (UJAL~kilAJ 
NJOBIO (PIROC~0r.O) 
NIQUE L 
OURO 
PRATA 
T!TANIO {ANAl~~IO) 
ZINCO 
ZIRCONIO 

PARA 

ALUWINIO (BhUÃ.TA) 

1188.242 
203.093 

859.912 
112.160 

2.618.512 1.173.812 
3 22 

132.165 8.106 
7.072 

133.99212 96.446(1) 
182 !J.77 .570 116.594.86~ 

25 
331 

t. 115 
875.089 

1 

816.3!8 
249.372 

32.652.681{: 

3.383.40~ 
1.366.071 

A81 

8.277.470 

819.840 
103 

16 
30.950 

240.e!;e 
14.503.534(4) 

899( I) 

829.083 
43E 

I! .1411.838 

3.931.331* 

2.270.097 
1. 681.254 

348.492.555° 

21.443.023 
2. 135 

1. 17.-4 445 
69.677 

HP.6f6 
235.221 .te• 

.~-. lO!i 
19.070 
A0.367 

4.570.SIIIO 
2.935.602 

38.2~7 
l l) I 1 380 
Jo~.ees 

72 -~~~. T~9 
37. 122 

7.090 4JB 
51.247 

l76 1!04.250° 

44.918.233 

l4.877• 

8.590 
8.286 

.318.71!8• 

61.148 
8 

4 44.4 
264 
747 

~ 
72 

152 
., 2se 
1 I 110 

1<4 
e A54 
1.153 

•n~ 283 
140 

~6.066 
1!13 

S69. 0711• 

1811.978 

! i 
I· 

I 
l 

! i 
I 

I 

I 

I i 
I: 
I 

\. 



' 

liiiNí'l:'' 
~ 

~~: 
~ -

QUANTIDADE E VALIJR DA PRO~ 

ANUAR/0 MINERAL BRASILEIRO- 1989 

TABELA10 
OUANTlOAOE E VALOP O~ PRO~UCAn nn~ Ul~~RAt~ UFTALICOS- 1088 

(POR Ul~lDADé:S OA rLOLH,t:..{...;.:J) 

31 

(CONCLUSAO) 
························································································································-········~· UNIOAOE DA f'EOEAACAO * QUANT lDAOE ( T) * VALOR • VALOR 
-------------------------------------- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• EU * EM 

SUBSTANCIAS UINERAIS . • BRUTA • BENEFICIADA • CZS 1 .DOO • US$ 1.000 
·············································~·······················~·~···························································· 

~HQCCASSITERIIA) d:~*.fH' 21 
7t-.ggw.U 

UANGANES 697 53& 665 C17 
,~~~--~~}~}--

9 .C72. t.CQ 35.8.C5 
OURO 441.344(3) 1<\ 897.078(4) 80 209.663 227 851 

PARAIB" 5.516.9.C7• 20.877* 

BERILIO (BERlLO) 1.085 4 
f.SJ:,A..tiJ:iQ.lCASSJIFQIIol ---·-· 3.96.C(2) 3 2~~ 12 

-~10610 CCOL.-TANT~) -=-.__..- ~~000 --~----~---87.4 ··-·· jjQ 
TITANIC (ILUENITA) 10 .":146 2.80071JA 9.842' 
TITANIO (RUTJLO) 3.398 15.108 19 
ZIRCONIO 20.887 2.819.204 10 868 

PARANA 
,•) 

7.e:5. 449• 2.820• 

CHUUBO 45.!587 8.878 745,449 2.820 

PERNAUBUCO 30.1 ta• 113• 

FERRO 31.743 25.098 30. 118 113 
f 

RIO OE .JANEIRO 322.040° 1. 218• 

ALUUINIO (8AUXITAl 150 
UONAZITA 2 ."398 2.038 8.088 30 
TITANIC (ILUENITA) 38.495 3 1. 020 122.839 •6• 
TITANIC (RUTILO) 342 320 1 .267 • 
ZIRCONIO 17.780 10.491 189.888 718 

RIO GRANDE 00 NORTE .t.033.622• t5.2B4• 

BERILIO (8ERILO) 194 28.437 100 
~~ICAS~II§RIT+l em ~.192 ?? jg:zg~~l) -~~H~s 273 

NI08IO ICOL .-TANT.) 67 394.894 1 494 
OURO . 227.064 ( 3) 1594 . .t04 ( .t) I . 8!58. O I O B: 28e 
TUNOSTENIO 288.831 1.212 1.8711.814 7.113 

RIO OA .. NOE 00 SUL 

coeRE 
ESTANHO(CASSITERITA) 
OURO 

1 .303.058 
2.47!5(2} 

130.716(3) 

27.747 
2 .~5.&( 1) 

38.36v(4) 

7.!113.889• 

7.!524.348 
8.814 

80.727 

28.812• 

2B .• n.t 
32 

3015 

RONOONlA .tS.2Q1 .868• 182.7'50• 

-m~êt!Uat~~ nm §;i'?J H,au 1!61!'~=--~a~~,.~g ---m __ .,.__~·H·t-= 
OURO 8.047.80(/(.4) 32.233.706 121.981 

RORA!UA 19.291.109• 73.003• 

OURO 3.619.360(4) 19.291.189 73.003 

SANTA CATARINA 9.534• 38• 

ALUUINIO (BAUXITA) 403 34B 1 
OURO %6.860(3) 7 .095(4) 9.189 34 

: 
909.575* SAO PAULO 2.307• 

ALUUINIO (BAUXITA) ,27.893 , , .092 132 .501 !501 
CHUUBO . 5.798 304.978 1.153 
COBRE c 795 
FERRO - 102.953 102.722 111 .099 847 
UANGANES 518 

······································$·~·····························································~····························· 
FONTE: ONPIA-OEU 
T"XA UEOIA CAUBIAL (CZS/USSl • 284,250 
1 - UNIDADE EXPRESSA ElA QUILOGRAUAS. 

2 - UNIDADE EXPRESSA ElA ~c1RO CUBICO. 
3 - PROOUCAO OE CASCALHO E ROCHA "URIFERA. 

TABELA 11 
QUANTIDADE E V"LOR DA PROOUCAO DOS UINERAIS NAO UETALICOS - 1986 

(POR UNIDAOES DA FEOERACAO) 

4 - UNIO .. DE EXPRESSA ElA GRAM"S 

(CONTINUA) 

·····································~······························································································ UNIDADE OA FEOERACAO 0 QUANTIOADE ( Tl • VALOR • VALOR 
-------------------------------------- ************************************************ EU * EU 

SUBSTANCIAS U!NERAIS • BRUTA • BENEFICIADA ° CZ$1.000 • US$ 1.000 
••······•······•········•·•·•··•············••···•·•······••·······•·······••·••·······•••····•······•······•·•·•·••••·······•······ 
••• TOTAL *** 

ACRE 

AREIA (1) 
ARGILA 
P.BR.ORN. (GRANITO) 

A LAGOAS 

.AGUA UlNERAL 
AU!ANTO 
AREIA (I) 
.ARGILA 
CAL CARl O 
P.BR.ORN. (GRA~IT~~ 
SAL-GEUA 

AIA.I\PA 

ARE lA ( 1) 
ARGILA 
CAULIM 
P.6R.ORN. (0RAN!T01 

,\UAZONAS 

AGUA MINERAl 
AREIA (1) 
ARGILA 
CAL CARIO 
?.SR.ORN. (GRANI~L'' 

20.395 
10.904 
3.457 

6.152 .255(2) 
719 

179.666 
413 963 
327.509 
392.424 
480.404 

865 
51 823 

590.663 
171 

32.505 2"T2(2) 
109 806 
116.559 

575 
70.838 

3.457 

23 

327.400 
392.424 

369 566 
171 

70 B3B 

625.89~ .26500 

49.190• 

32.428 
4.686 

12.096 

2.595.463• 

177.821 
1. 447 

133. 1 o 1 
157. 72D 
343.i70 

1.106.836 
674.988 

9.059.882• 

623 
23.075 

9.035.88~ 
795 

1 . soo. 507. 

948.000 
187.939 

<8 371 
AJ:\9 

611.707 

2.388.\568•• 

18&* 

122 
17 
45 

9.821* 

672 
& 

503 
598 

I .300 
.... 187 
2 .55-G 

34.285• 

2 
87 

34. l 94 
I 

6.613• 

J 579 
711 
183 

' 2.~31 
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TABELA-55 

RELAÇÃO EM O ROEM DECRESCENTE DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS QUE A TINGIRAM NO EXERCÍCIO DE 1988 

I ---- ----~-- --- ---·-- -- ----

l MUNICÍPIO UF ARRECADAÇÃO MUNICÍPIO UF ARRECADAÇÃO 
(Cz$ 1.000) (Cz$1.000) 

i ITABIRA I MG 4.604.432 BELO VALE MG 111.861 
MARABÁ PA 3.096.598 SOROCABA SP 111.806 
NOVA LIMA MG 2.134.156 PALMEIRAS DE GOIÁS , GO 110.890 
MARIANA MG 1.660.725 CAMPO LARGO ! PR 105.841 
JAGUARAAI BA 1.625.754 UBERABA r.1G 103.543 
ORIXIMINÁ PA 1.494.019 SÃO VICENTE SP 101.732 
MINAÇU \ GO 1.484.036 GUARULHOS SP 101.700 

_ABJDU!=~--- -- . -- - RO 1.449.017 APIAÍ SP 100.663 
' OURO PRETO MG 1.444.837 CABO FRIO RJ 99.810 

CRICIÚMA se ·, 1.432.999 ITAPEVA SP 99.614 
CONGONHAS MG 1.309.517 BELA VISTA DE MINAS MG 99.159 
SANTA BÁRBARA MG 1.273.746 CARA TINGA MG 97.481 

FI(.; I IFIRFDO AM ---1.0.0a.3_12--. MATEUS LEME MG 96.062 ~ 

POÇOS DE CALDAS MG 896.598 CARANAÍBA MG 95.978 
SIDERÓPOLIS se 877.393 PINHEIRO MACHADO RS . 95.343 
BRUMADINHO __ -------- -- tylG 862.674 DESCOBERTO MG 94.183 
PORTO VELHO RO 782.350 BAGÉ RS 92.431 
BRUMADO BA 753.223 NOVAIGUAÇU AJ 91.798 
BUTIÁ RS 749.045 JIOUIRICÁ 1:3A 91.180 
CAMPO FORMOSO BA 666.458 COREAU CE 90.838 
MOGI DAS CRUZES SP 587.936 FIGUEIRA PR 88.299 
VERA CRUZ BA 505.858 SANTA ISABEL SP 87.072 
SENHOR DO BONFIM BA 

~ 

458.578 SAPOPEMA PR 86.732 
MACAU RN 437.009 ALTA FLORESTA MT 86.319 
DESCALVADO SP 423.522 SIMÕES FILHO BA 83.850 
JACUPIRANGA SP 391.769 ITARARÉ SP 83.163 
RIO BRANCO DO SUL ' PR 391.3n JUNDIAÍ SP 82.532 
MACAPÁ AP 382.163 PRUDENTE DE MORAIS MG 80.639 
ffATIAIUÇU MG 371.796 CORUMBÁ DE GOIÁS GO 79.121 
ffAffUBA PA 371.741 PAUUSTA PE 79.098 
SALVADOR BA 370.209 ITÚ SP 78.941 
PEDRO LEOPOLDO MG 360.470 CACHOEIRA DO SUL RS 76.697 
VAZANTE MG 345.807 FORTALEZA CE 76.529 
MATARACA PB 320.646 CA~OENE AP 74 949 
SAL TO DE PIRAPORA SP 306.382 PA DEMINAS MG 74.663 
MANAUS AM 306.366 NIOUELÂNDIA GO 73.239 
PARACATU MG 302.477· SUZANO SP 71.348 
SÃO PAULO SP 29"!.079 NOSSA SENHORA DO SOCORRO SE 70.539 
URUSSANGA se 296.829 CAJAMAR SP 70.349 
RIO DE JANEIRO RJ 295.80B ROSÁRIO DO CATE TE SE 69.662 
MAZAGÃO r AP 293.625 JOÃO PESSOA PB 68.211 
MOSSORÓ RN 281.693 CONSELHEIRO LAFAIETE MG 67.294 
ARCOS MG 280.546 BELÉM PA 66.020 
LAUROMÜLLER se 268.731 IGARAPÉ MG 65.724 
lTABIRITO MG 2!j9.674 JAGOBINA BA 65.724 
VOTORANTIM SP 257.102 MECEIÓ At.. 65.340 

\ MORRO OA FUMAÇA se 244.919 CERRO AZUL PR 64.409 
BRASÍLIA DF 237.263 IT APECER1CA MG 63.439 
CANTAGALO RJ 232.674 SÃO SIMÃO SP 63.053 
SABARÁ MG 228.415 RIO PIRACICABA MG 60.716 
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES 219.254 BELO HORIZONTE MG 60.612 
PEDRA AZUL MG 216.829 CHAROUEADAS RS 60.447 
BOAVISTA RR 208.752 ANANINDEUA PA 60.154 
PRATÁPOUS MG 204.871 PERUÍBE SP 60.059 
VESPASIANO MG 195.370 SÃO GONÇALO RJ 59.865 
ARAXÁ MG 188.446 MAR DE ESPANHA MG 59.551 
AREIA BRANCA RN 184.291 UBÁ MG 58.553 
CAÇAPAVA DO SUL RS 182.885 LIMEIRA SP 57.933 
CAMPINAS SP 181.932 - ITAGUAÍ RJ 57.200 
CORUMBÁ MS 181.326 JACAREÍ SP 55.407 
EMBÚ SP 173.572 . IPUBI PE 54.913 
MONTES CLAROS MG 172.459 COLIDE R MT 54.596 
LAGOA SANTA MG 171.8i7 SETE LAGOAS MG 53.636 
PEDRAS GRANDES se 168.440 SÃO ROQUE SP 52.340 
MATOZINHOS MG 165.223 RAPOSOS MG 51.307 
BOOUIRA BA 163.087 CAMPOS DO JORDÃO SP 49.289 
CURRAIS NOVOS RN 162.053 JAGUARUNA se 49 Q79 
ARROIO DOS RATOS RS 153.702 CASTRO PR 48.826 
BARROSO r-:• 151.113 URUCARÁ AM .. 47.981 
CAPÃO BONITO SP 

I 
150.538 CAMPO ALEGRE se 47.161 

SÃO FÉLI)( DO XINGU PA 144.895 ITAUNA MG 46.681 
ITABORAÍ r. I. 139.881 ATALAIA AL 45.854 
BARUERI s~ ' 135.291 GRAVATAÍ RS 45 840 
MAIRIPORÃ Sf 

I 134.301 MOGIMIRIM SP I 43 883 
T.'.UBATÉ SI' 114.649 GOIANA I PE 

43.361 
SANTOS ~·t· 

\ 

113.005 SÃO PEDRO SP 43.139 
ITAPECIRICA DA SERRA SI' 111.867. OUTROS 6 147:852 

.~ 

FONTE: DNPMIDEM/PROJETO SIPRO:vi 

I 

I 

I 

I 

I 

I, 

I 
I 

I 
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-
Senhor Secretário, 

Trata-se de representação contra a Paranapanema/Ta 
boca/Prometo Pitinqa onde se arrola. em tese. a ocorrência rlP. 
delito de desobediência a ordem iudicial e fraude fiscal 

Desse modo. suaere-se a remessa do oresente á Coor 
denadoria de Defesa dos Direitos e Interesses das Pooul~rnP~ Tn 
díaenas e aue se faca cónia ria rP.nrP.sP.nt;:,c?ín P. encaminhe-se à 
C.A.C. 

Brasília ?3 rlP. marrn rlP 1qq') 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Ofício nº 359/92-SECODID Brasília, 30 de abril de 1992 

Senhor Coordenador. -

representação 

Encaminho 

formulada 

a 

pelo 

Vossa 

senhor 

Azevedo Lima, referente a 

Paranapanema/Taboca/Projeto 

fizerem necessárias. 

sonegação 

Excelência " c6pia 

Rodrigo Roberto O~teiro de 

de impostos atribuída 

da 

à 

Pitinga, para as p~ci~id~ncias que se 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência protestos de estima e consideração. 

A 

9t--J;VVQ 
ro AugustojRib~ro Costa 

S curador-Geral da RepúbliJa 
Secretário de Coordenação da Defysa dos 

Direitos Individuais e dos Interesses Difusos 
SECODID 

Coordenadoria de Assuntos Criminais 
Procuradoria Geral da República 

N e s t a 

Ref.: MPF/PGR 08100.000639/92-89 

Av. L2 Sul- Quadra 604, Lote 23- Fone: PABx (061) 313-5115- Telex: 61.1144- Brasflia-DF 

,.~-- -·-·-- ~-·-.---- ~-•c---•·~------~-----------·· 

/ 

/ . ../ 

Cód. 102907617-41 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBUCA 

Ofício nº 360 /92-SECODID Brasília, 30 de abril de 1992 

Prezado Senhor. -

Comunico que o dossiê entregue ~ar Vossa Senhoria 
' ' 

nesta Secretaria - re(erente a sonegação de impostos pela 

Paranapanema/Taboca/Projeto Pitinga -, foi protocolado sob o ng 

MPF/PGR 08100.000639/92-89. 

Outrossim, informo que encaminhei· o processo à 

Coordenadoria de Defesa dos Direitos e Interesses das Populações 

Indígenas e à Coordenadoria de Assuntos Criminais (v. cópias 

anexas). 

Atenciosamente, 

~ugust 
Subprocurador-Gera ica 

Secretário de Coordenação da q€fesa dos 

Direitos Individuais e dos Interesses Difusos 

SECODID 

Ilustríssimo Senhor 

RODRIGO ROBERTO OUTEIRO DE AZEVEDO ~IMA 

SHIS. QI-3, conjunto 3, casa 8 

71605 - Lago Sul - DF 

MPF/PGR 08100.000639/92-89 

···~~""J ...... _ 

Av. L2 Sul - Quadra 604, Lote 23- Fone: PABx (061) 313-5115- Telex: 61.1144- Brasma-DF 

Cód. 102907617-4' 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Ofício nº 361 /92-SECODI,D Brasília, 30 de abril de 1992 

Senhor Coordenador. 

Encaminho a Vossa Excelência o processo MPF/PGR 
i 

08100.000639/92-89, tendo em"vista o pronunciamento de ·fls~ 17, 

subscrito pelo Doutor José Roberto F. Santoro. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência protestos de estima e consideração. 

Secretário de Coordenação dos 

Direitos Individuais e dos Interesses Difusos 

SECODID 

Excelentíssimo Senhor 

Doutor WAGNER GONÇALVES 

Oigníssimo Coordenador da Coordenadoria de Defesa dos Direitos e 

Interesses das Populações Indígenas 

Procuradoria Geral da República 

N e s t a 

Av. L2 Sul- Quadra 604, Lote 23- Fone: PABx (061) 313-5115- Telex: 61.1144- Brasma-DF 

·.··~ 

,'1 

I 

J 

Cód. 1 02907617·4· 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA 

Ofício nQ 361 /92-SECODID Brasília, 30 de abril de 1992 

Senhor Coordenador. 

Encaminho a Vossa Excelência o processo MPF/PGR 

08100.000639/92-89, tendo em vista o pronunciamento de fls. 17, 

subscrito pelo Doutor José Roberto F. Santoro. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 

Excelência protestos de estima e consideração. 

rl/l\rl\/w Üuw1 V VV\JJV' '< V 

'A1varo Augusto Rib~ro 
1 

Subprocurador-Geral ~a RepGb1ica 

S e c r e t á r i o d e C o o r d e n a ç ã o d a O ir e s a d o s 

Direitos Individuais e dos Interesses Difusos 

SECODID 

Excelentíssimo Senhor 

Doutor WAGNER GONÇALVES 

Digníssimo Coordenador da Coordenadoria de Defesa dos Direitos e 

Interesses das Populações Indígenas 

Procuradoria Geral da RepGblica 

N e s t a 

Av. L2 Sul- Quadra 604, Lote 23- Fone: PABx (061) 313-5115- Telex: 61.1144- Brasflia-DF 
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C6d.102907617-41 
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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Subprocurador-Ge
ral da República ao fim assinado, vem propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
contra a União Federal e a empresa Timbó- Indústria de Mineração Ltda., 
fazendo-o com suporte nas disposições dos artigos 109, parágrafo 2º, 129, 
incisos III e V e 231, todos da Constituição Federal, tendo em vista os 
fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos. 

1º A Carta Politica em vigor, em seqüência ao que já dispunha a an
terior Constituição, assegurou às populações indígenas os direitos originá
rios às terras que tradicionalmente ocupam, destinadas à posse e usufruto 
exclusivo dos silvícolas. As disposições 231 e 232 da Carta de 1988 são as 
mais amplas possíveis, assegurando o uso exclusivo da terra aos indígenas 
que as ocupam e proibindo outra forma de utilização, salvo as exceções do 
parágrafo 3º do primeiro dispositivo citado, condicionadas aquelas formas 
de aproveitamento de recursos minerais ou hídricos à expressa autorização 
do Congresso Nacional e à anuência da respectiva comunidade silvícola. 

2º O parágrafo 6º do artigo 231, como já fazia o parágrafo 1º do ar
tigo 198 da Constituição anterior, explicitou serem nulos e extintos, sem 
qualquer eficácia jurídica, todos negócios tendo por objeto a posse, ocupa
ção ou domínio das terras indígenas. 

l 
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)Q A nova ordem institucional inaugurada em 1988 cometeu ao Ministé
rio Público a tutela especifica dos direitos e interesses das populaç~es 

ind!ge~~s, quer diretamente, como substituto processual (art. 129, inciso 
V), quer como assistente nas aç~es diretamente intentadas pelas comunidades 
(art. 232). E, obviamente, o ramo do Ministério Público encarregado da tu
tela é o Federal, eis que tais aç~es devem ter curso na Justiça Federal, 
ante a norma do artigo 106, inciso XI, da Carta de 1988. Como instrumento 
processual adequado, a própria Constituiç§o Federal alargou o campo da aç§o 
civil pública, para abranger todos interesses difusos e coletivos e para 
proteção·do patrimOnio público e social. 

42 Ainda que sem contar com o necessário suporte material, o Minis
tério Público Federal, ramo do "parquet" que atua junto à Justiça Federal, 
vem tentando dar conta de sua missão e, em ordem a se desincumbir dela, to
mou conhecimento da existência de uma estrada particular, atravessando uma 
reserva indígena na extensão de 38 quilOmetras, construida em beneficio ex
clusivo de uma empresa privada e solicitou à FUNAI informações sobre tais 
fatos. 

5º Atendendo ao pedido de informações, o Sr. Presidente da FUNAI re
meteu à Procuradoria Geral da República cópia de todo o processo, envolven
do a autorização para construção de uma estrada, na Reserva Waimiri Atroa
ri, obtida em função de um contrato firmado pelo órgão de tutela indígena 
com a empresa Timbó - Indústria de Mineração Ltda. 

6º Examinado referido processo (cópia anexa), constatou-se que, nada 
obstante a existência de vários pareceres técnicos contrários à construção 
da estrada, a FUNAI anuiu em permiti-la, no exclusivo interesse daquela em
presa. E, mais surpreendente, consta daquele processo que o contrato, ven
cido já o prazo estipulado, deveria ser rescindido, por graves infrações da 
mineradora em relação às suas obrigações, mas, sem a menor justificativa, 
foi renovado, por prazo indeterminado ... 

7Q Um exame perfunctório dos documentos evidencia a mais deslavada 
advocacia dos interesses privados da mineradora, em detrimento da ordem ju
rídica, inclusive de disposições constitucionais expressas, havendo mesmo 
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indicies da prática de delitos como prevaricaçao ou advocacia administrati

va (e respeito dos quais foi requisitada e instaureçao de inquérito poli

cial). 

82 Como o contrato, desde o inicio, contrariava a legislação indíge
na e a própria Constituição Federal (art. 198, parágrafo 12, da Constitui
ção de 1967) e como havia a mais clara demonstraçao de que o contrato fOra 
firmado, por parte da FUNAI, com óbvio desvio de finalidade, se nao com 
objeto ilícito, o Ministério Público Federal oficiou ~ presidência da FU
NAI, expondo suas raz~es e solicitando a interdição da estrada e a comuni
cação da nulidade do contrato à mineradora. 

92 Submetida a matéria ao então Procurador Geral da autarquia de tu
tela indígena, este, com o zêlo que sempre caracterizou sua atuação e com a 
competência técnica que é seu apanágio, emitiu parecer recomendando fOsse 
atendida a solicitação do Ministério Público. O Exmo. Sr. Presidente da FU
NAI, com a independência que caracteriza sua atuação e com a seriedade que 
imprime a seu trabalho, aprovou o bem lançado parecer. 

10º Eis, então, que os tentáculos da poderosa mineradora, com o mais 
livre trânsito nas rodas ministeriais e até mesmo no Palácio do Planalto, 
se fizeram sentir. Muito embora a matéria seja da exclusiva competência da 
FUNAI, por fOrça da lei que a instituiu, interfere o Ministro do Interior, 
"avocando" o processo: dali o expediente segue para o Ministério das Minas 
e Energia, também pródigo em advogar interesses privados em detrimento do 
interesse público, culminando por pousar na Consultaria Geral da República, 
onde foi exarado o incrível Parecer FC-10. Dito parecer faria corar um fra
de de pedra e apenas exterioriza o inusitado interesse desse govêrno melan
cólico, já nos estertores de seu patético fim, em defender os interesses da 
poderosa Paranapanema, da qual a Timbó é mera títere. 

11º Advogando, deslavadamente, os interesses da mineradora, o Parecer 
questiona a própria política indigenista do Estado, pífia aliás, o que de
monstra o completo despreparo do parecerista, já que mera leitura dos arti
gos 231 e 232 da Constituição Federal em vigor seria de molde a impedir tão 
inconspícuas consideraç~es. Ao Sr. Consultor parece exagerada área de 
2.400.000 hectares de terras para uma nação indígena com 3.000 indivíduos, 
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mas, ao que tudo indica, aquele alto servidor da Presidência n§o considere 
exagerados os titules de propriedade de milhares de hectares em nome de 
BRANCOS, como ocorre em seu Estado natal .•• Já dizia o célebre Apelles "ne 
suttor. supra crepidam", ao responder a um remend§o que criticava uma obre 
de sua lavra. Assim, nao deve o parecerista adentrar em matéria que n§o co
nhece e que, de resto, está expressa na Constituiç§o Federal. Aos Indios se 
reservam as terras ocupadas por eles, segundo seu modo de vida, sejam quan
tos forem os milhOes de hectares, inobstante o que possa entender agente do 
Poder Executivo, já que é isso o que determina a Constituição Federal. 

122 Qu~nto ~ parte juridica, o parecer em questão é simplesmente in
digente, "data maxima venia". Argumenta-se, ali, sobre direito de passagem 
de prédio encravado ... Não se sabe onde o árdego Consultor retirou tão ab
surda ilação, já que não há nenhuma questão que, remotamente, possa dizer 
com essa figura. "ln casu" se tem uma concessão de lavra e uma estrada ile
gal atravessando bem da União Federal, concedente, destinado à exclusiva 
posse indígena. E, ainda que se pudesse admitir tão insossa tese, ao que 
consta, na hierarquia das leis, a Constituição Federal se sobrepõe ao Códi
go Civil. Significativamente o Sr. Consultor nada disse sobre o óbvio "de
torunement du pouvoir" contido no processo administrativo, onde se vê que 
dois ex-Presidentes da FUNAI atenderam a mineradora, contra todos os pare
ceres técnicos, naturalmente visando o alto sentido económico do empreendim 
ente ... 

13Q Não podem ficar sem comentário as pérolas contidas no Parecer, 
sobre a importância econômica do projeto minerário. Para o Govêrno que fin
da esse é o grande parâmetro, basta que alguma atividade produza riqueza 
(para uma ínfima minoria, naturalmente) para que se justifique: só falta, 
agora, o incentivo à produção de entorpecentes para exportação, atividade 
tão ilegal quanto à utilização indevida de área indígena, em benefício de 
empresa privada. Do mesmo modo devem ser repelidas as insólitas alegações a 
respeito do direito de ir e vir, contidas no aludido parecer: nem o mais 
desvairado defensor da mineradora ousaria fazer alegação tão pouco séria, 
já que o direito de ir e vir está subordinado a Dutros direitos, como o di
reito de propriedade, a tutela ao índio, etc.; ninguém, em sã consciência, 
poderia pretender que tal direito lhe permitisse invadir a propriedade 
alheia a seu bel prazer e a terra Waimiri-Atroarí é bem da União Federal, 
afetado a uso especifico e não "res nullius". 

, 
i 
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14Q Há, pois, uma reserva indígena, regularmente demarcada, n§o im
porta o que o Sr. Consultor Geral da República pensa sobre tal procedimento 
e essa.demarcaç§o, como qualquer ato da Administraç§o, é dotada de auto 
executoriedade, n§o podendo nem devendo um agente do poder público, seja 
ele o próprio Presidente da República, desconsiderar o fato. Tal reserva 
n§o pode abrigar uma estrada privada, construída em afronta à própria Cons
tituiç§o Federal em exclusivo beneficio de uma empresa particular,sendo no 
mínimo inusitado o interesse da cúpula do governo nesse episódio. 

Ante todo o exposto, comprovados os fatos à saciedade pelos docu
mentos anexos, confessados até no malsinado Parecer FC-10, vem o Ministério 

Público Federal propor a presente ação civil pública, fundado nas aludidas 
disposições da Constituição Federal e nas normas da L~i 7.147 de 1985, para 
que se determine à União Federal interditar a estrada construída e utiliza
da pela ré Timbó - Indústria de Mineração Ltda, na Reserva Waimiri-Atroari, 
sob pena de execução específica, nos termos do artigo 11 daquele diploma 
legal, interdição aliás já determinada pela FUNAI e obstada agora pelo con
luio aquí denunciado e para que se determine á suplicada Timbó - Indústria 
de ~áneração Ltda que interrompa a utilização daquela via, sob pena de mul
ta diária no valor de 1000 BTNs, ou outro valor que venha substituir tal 
referência (art. 11, Lei 7.347/85). 

Dadas as circunstâncias, considerando a gravidade da interferên
cia indébita das mais altas autoridades do pais no sentido de obstacularem 
o cumprimento da Constituição e ante a lesividade de tal atitude para a or
dem pública e o interesse da nação Waimiri-Atroarí, considerando-se ademais 
a óbvia violação à lei 5.371/67, que atribuiu à FUNAI o dever de garanir 
aos índios a posse das terras que habitam (art. 12, item I) e alí exercer o 
poder de polícia (art. 12 inciso VII), atribuições usurpadas pelo Sr. Pre
sidente da República com base no Parecer FC-10, requer que V.Exa. conceda 
mandado liminar de interdição da estrada, nos precisos termos do artigo 12 
daquela Lei. 

Requer, pois, a citação das suplicadas, a primeira na pessoa do 
Procurador da República do Distrito Federal e a segunda na pessoa de seu 
representante legal encontrado na Rua Haddock Lobo 578, 112 andar, Rio de 
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Janeiro, através do correio (artigo 222 do CPC) e a condenaç~o de ambas, 
nos termos supra. Dando ~ presente o valor de NC~5DO.ODO,OO, protesta pela 
produç~o de provas em Direito admitidas. 

Brasilia, 10 de janeiro de 1990. 

CARLOS VICTCR MJZZI 
SlB?R((lR.P,[ff-G:RAl DA REPW...ICA 
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Exmº Sr. Dr. Juiz Federal da 4ª Vara do Distrito Federal 

Sras~ia, . ~::e-

ft:ln~o Õolenhno -IJmilftll 
"ulz federal da 2..• Vara 

-~ 

A llDHIÃ(Q) FEDERAL , 

fine assinado nos autos em epigrafe, vem, 

~ 7p; 
• i1 

~ 

--i 

> 

.;. = 

~~~~--~ -- -.r· ·O ---= 
.. - . C) ):-

\....:! r-

por seu P~ocu~doriin 
:;::;- "" --........ -

no prazo 4-ega~ oft;i'e 
:P ~ ·-

cer CONTESTAÇÃO tazendo-o nos seguintes termos . 

. A ação, data venia, não merece prosp~ -rar, devendo ser julgada totalmente improcedente pelos frágeis 

argumentos em que se estr~ba o Autor . 
...,;: 

A res in judicio deducta visa interdi 

tar a estrada construida e ut~lizada pela segunda Ré TimbÓ-In 

dÚstria de Mineração Ltda, na Reserva Wainiri-Atroari. 

Argumenta o Autor que a referida estra 

da, com extensão de 38 quilÔmetros atravessa a reserva indigena 

atrás referida, cuja construção foi permitida pela FUNAI. l _(D 

. - . ~~~ •· A estraga em questao e um fato , nsu 

lmpranao. Nacional • 10/8!!"- 10.000 fla. 

'\J . 
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mado. t uma obra de porte, em uso pacifico, nio registrando 

nenhum incidente com a populaçio indigena ali exsitente des 

de· a sua inauguraçio ocorrida em 1982. 

Os atos administrativos gozam de 

presunçio de legitimidade. Por mais que se tenha atacado o 

ato administrativo consistente na autorizaçio para constru 

çio da estrada que ora se quer interditar via desta açio, pro 

veniente da Fundaçio Nacional do Índio - FUNAI, Órgio tutor 

das populações indigenas, após transcorridos oito longos anos 
- . , 

nao se cogitou de ~nula-lo na orbita administrativa e somen 

te agora se tenta fazê-lo na Órbita judicial. 

t de- se levar em cbnsideraçio que~o uso 

pacifico daquela estrada pel~ segunda Ré, ao longo desses anos 

j~ gerou para esta o direito de us~-la e dela usufruir. H~ 

um direito adquirido. O tempo é fato juridico que consolida 

situações e cri~ direitós. Nio se pode olvidar que no nosso 

ordenamento juridico o tempo exerce papel preponderante a 

ponto de legitimar si~uaçÕes antes tidas por ilegitimas. 

-
_t inquestionável que a atividade d~ 

senvolvida pela segund~Ré, mineraçio, é uma atividade legal 

e que traz divisas para o Pais além de importar na arrecada 

çio substancial de impostos. 

Com estes argumentos, espera a pri 

meira Ré seja a presente açio julgada totalmente improceden 

te. 

As informaçÕes prestadas pela FUNAI 

.integram a presente peça de defesa . .. _ 

.. 
lrriprensa Nacional ~~~~ 

., 
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Termos em que, 

Pede Deferimento. 

Brasilia, 09 de abril de 1990. 

~w'J ~'o:> Jofvvio 
ANTONIO C~IRO SOBRINHO 

Procurador da RepÚblica 

~ 

~ 
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JUSTIÇA FED~RAL 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

{j 
~ 

o 
•\ 

Vistos em l.,snacho. f-. 
I 

O Minist€rio P6blico Federal ajuiza ação civil, 

com pedido de 1 iminar, contra ~a UNIÃO FEDERAL e contra a E:l'-1PRESA 

TU.1B0 - INDtJSTRIA DE HINE.RAÇÃO LTDA, com fundamento nas disposições 

dos artigos 109, § 29, 129, incisos III e V e 231, todos da Consti 

tuição. 

Alega, em síntese, 6 ~1inist€rio P6blico 

os seguntes fatos e razõe~ de direito. 

autor 

1. A Empresa Timbó - Ind6stria de Mineração Ltda, 

subsidiária da mineradora Paranapanema S/A fi! 

mou contrato com a FUNAI uara construção de uma 

estrada que atravessa 38 quilÕmetros na Reserva 

indígena Naimirí-Atroarí; 

2. Nada obstante váriõs pareceres t€cnicos fo~ 

sem contrários ã construção, a FU~AI anuiu em 

permití-la, no exclusivo interesse da empresa; 

3. Chc~ou ao termo fin~l-o pra:o do contrato 

[que deveria ser rescindido por graves infraçõcs 

da mineradora em relação 5s suas obrigações] ,m3s 

foi H' no v~ g o , s cm _i u s t i f i c~ t 1 \-a , r o r pra :o i n de 

terminado: ' 

I 
I 
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! 

4. Um exame dos documentos do processo, envol 

vendo a autorização para a construção da e~ 

trada, na reserva indígena, evidencia a advo 

cacia de interesses privados, inclusive de 

disposições constitucionais expressas, have~ 

do mesmo indÍcios da prática de delitos corno 

prevaricação ou advocacia administrativa; 

S. Como o contrato contrariava a legislação 

indígena e a própria Constituição Federal (a~ 

tigo 198, § 19 da CF de 1967) e como havia a 

mais clara demonstração de que o contrato fo 

ra firrkdo, n~r parte da FUNAI, com desvio d; 'I . 
finali(~de, se não com objeto ilícito, o Mi 

t J 

nist€r{) Pfiblico Federal oficiou i piesid~n-

cia da tuNAI, expon_do 1. suas razões e sol i c i ta~ 
do a inlerdição_ da estrada e a comunicação da 

nul idad~ do contra to i mine_radora; 
j 

6. O Procurador Geral da FUNAI emitiu 

parecer-r~çpmendando fosse atendida a solici

tação do Minist€rio Pfiblico Federal. O Presi

dente da FUNAI aprovou o parecer; 

7. Muito embora a mat€ria seja da exclusiva 

compet~ncia da FUNAI, .interfere o .MÍnistro do 

In"t;erior "avocando" o processo: dalí o exped2:_ 

ente segue para o Ministério das Hinas e Enc~ 

gia, também pródigo em advogar interesse pr2:_ 

vados em detrimento do interesse pfiblico. Por 

fim, parecer da Consultaria Geral da Repúbli

ca, advogando interesses da mineradora, ques

tionaria a política indigenista do Estado e 

defende o direito de uassagem de pr€dio encra 

vado. 

II 

Considero nu c :1 \::r a': i (.l :l ,l c J a i n t c r r crê n c i '-l 1 n . ' -
d~bita das autoridades do Executivo, no sentido Je obstacul:l

rizarem o cumprimento da Constitucionalidad€ e ante a lesivi 
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dade de tal ação para a ordem e o interesse da naçao 

Waimiri-Atroarí, considerando ademais violação ã Lei 5.371/ 

67, que atriui ã FUNAI o dever de garanir aos Índios a posse 

das terras que habitam, atribuições usurpadas ~elo.Sr. Presl 
g - . 

dente da Republica com base no Parecer TC~10, entendo que d~ 

ve ser concedido o mandado liminar de interdiÇão da estrada. 

Com a manutenção do uso da estrada que a Timbó

-Indústria de Mineração construiu e o tráfego de elevado n~ 

mero de empregados da mineradora os aldeame~tos estão sendo 

perturbados pela proximidade de brancos e pela introdução de 

novas enfermidades, uso indiscriminado de bebidas alcoólicas 

.i( 
O u - d - d" d 

e prostituição. 

antrc7ologo a FUNAI, Clau 10 os Santos Ro 

mero, em parecer anexo~~elo MPF, informa que devido aos con

tatos anteriores entre }s índios Waimir-Atroarí e a socieda

de nacional, quando ele!f t~veram um·a experiência traumatiza~ 

te com a construção da ~R 174 (da qual tomou parte a empresa 
1 • 

Paranapanema S/A), ocorteu choques armados entre índios e o 
j 

B.E.C, sendo que muitas vidas humanas foram perdidas de am 

bas as partes, princi~a~me~te entre os índios . 

Ati hoie o contato com os Waimir-Atroarí sao 

intermitentes, diz o antropólogo, .e apenas com um pequeno nu 

mero de grupo, porque a maior parte deles se sente ressenti

da com a invasão de seus territórios pelo homem branco atra 

vés do uso da força. 

Há informações da 1~ Delegacia Regional da 

FUNAI, sediada em Manaus, os índios já começam a sondagem nas 

regiões próximas ao acampamento da Paranapanema S/A, deixando 

os funcionários da FUNAI que estão na Base ~A1'!A-Núcleo de 

apoio Waimiri-Atroarí, apreensivos, pois a reação dos índios · 

pode ser imprevisível. 

O ~erigo de novos massacres por parte dos 

Wairnir-Atroari contra as equipes de trabalho da empresa c 

contra os servidores da FUNAI, requer uma solução de urge~ 

cia. 

Por outro lado, a construção de uma cs t r:1d;l 

' 
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secundária dentro do território indi~, ligando o local da 

mineração ã BR 174,implica em a estrada ser um acesso fácil 

de penetração e fixaç·ão de invasores em terras indígenas, c~ 

ja no~ulação ainda não mantém contato com a sociedade envol

vente. Neste seniido, a advert~ncia do já citado antropólogo 

é muito pertinente: deve-se evitar reacender antigos confli

tos entre os Índios Waimir-Atroari e os brancos e não se come 

t~r os erros do passado. 

O sentido econômico do empreendimento das 

res nao justifica a ilegalidade _do objeto do contrato. O Ín

dio, como afirma o parecer da antropóloga Angela ~1aria Bapti~ 

ta, não pode ser tratado como um imigrante tentando sua inco! 

poração ã sociedade nacional à médio prazo (ou como um imi

?-rante indesejago). O índio não pode ser considerado obstác~ 

lo para o desenvolvimento. Apenas o desenvolvimento deve be

neficiar os não-Índios e os grunos indígenas. o· Índio é um 
- I 

preservador das florestas, declaram os antropólogos, por uma 

questão de sua própria sobrevivência. Em vez de se criar n~ 

vas reservas ecológicas, é menos oneroso e mais lógico que 

subsistam as reservas 1ndí~enas. 

A Amazônia, para se desenvolver, não necessi 

ta, é bem de_ver, desrespeitar o direito de s~breviv~ncia~s 

Waimiri-Atroari e as normas constitucionais. 

E aqui a aparência do bom direito alegado pe 

lo ~1PF. Existe uma reserva indígena regularmente demarcada. 

Esta reserva não é res nullius, mas propriedade da União Fe

deral afetado o uso específico. Não se pode admitir uma e~ 

trada particular em propriedade da Unão sob o fundamento de 

que as pessoas tem o direito de ir e vir~ Isto é correto até 

certo ponto. ~.:lo há um direito "absoluto" de ir e \·ir. A Úni_ 

ca coisa absoluta em direito é a relatividade dos direitos. 

~ão 6 admissível a invasão de propriedade alheia soh o funda 

mente do direito de locomoção. 

ll i c;"l [\ 

~crya 

Defiro a medida liminar e determino a inter 
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interrompa imediatamente a utilização 

de multa diária de 1.000 BTN. 

os 

pena 

Enyie-se telex ao Superintendente da Polícia 

Federal no Estado· de Mato Grosso para proceder a interdição 

da estrada da empresa Timbó, devendo proceder a prisão em 

flagrante dos infratores desta ordem (artigo 330 do · Código 
Penal). 

222 do C.P.C). 
Citem-se, a segunda ré pelo correio (Artigo 

Intimem-se. 

B~a ~lia, 11 ~e janeiro 

nd.L 
ELENE M.A..drl DE A'· 

1 9"9 o 

Juíza Federal da Quarta Vara 

' 

I , 
------------......................................................................................... ~~~~~~~~~~~~-::·-::·=~"''=·-:':·:".-":::=::·~-~' ,.;~ , _______ -_llll_"~~·~-~~--~.:----·-·-----.-~~-·~--~-------~::.~-~ 



,/ ., 
___.,~ 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1! REGIÃO 

Mandado de Seguranç~ nº 90.01.00337-0. 
Impetrante: liMBO-INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO LTDA. 
Advogado: ACYR BERNARDES E OUTROS. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA-DF. 
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

Despacho: Vistos, etc. 
Nos autos da ação çivil pública promovida pelo M.P.F. 

contra a União Federal e liMBO-Indústria e Mineração Ltda, a MMa. 
Juíza da 4ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Ora. Selene 
Maria de Almeida, condedeu liminar que descontenta a firma, ora impe
trante. 

M 
Na parte conclusiva, assim está posta a decisão: 

"Defiro a medida liminar e determino a 
interdição da estrada construída pela segun
da ré em terras da reserva indígena Waimiri
Atroari, sob pena de execução específica. 
Determino também que a TIMBÓ-Indústria de 
Mineração Ltda interrompa imediatamente a 
utilização daquela via, sob pena de multa 
diária de 1.000 BTN." 

A ordem impetrada notícia o ajuizamento ue ~gravo de 
instrumento contra o provimento liminar questionado e pretende, ago
ra, que seja dado efeito suspensivo ao mesmo, por via de liminar. 

Verifica-se, que a impetrante mantém projeto de mine
ração de largo porte, fora da área indígena, no entanto, para alcan
çá-la, via terrestre, se serve de uma estrada de acesso .que atravessa 
38 km do território dos Waimiri-Atroari, através da qual trafegam os 
transportes que conduzem as pessoas ligadas às atividades da lavra, 
gêneros alimentícios, combustíveis e materiais outros. 

a FUNAI e a 
M.P.F.,. mas ao 
terminado, daí 

A construção da estrada resultou de um contrato entre 
ora impetrante e que já estaria vencido, segundo o 

invés de ser rescindido foi renovado, por prazo inde
o pedido de interdição da estrada. 
Os documentos colecionados no interior dos autos mos

tram que a via interditada se encontra edificada há quase um decênio. 
Na área física onde se instalou o projetq há um signi

ficativo núcleo residencial que dispõe de um hospital, desenvolven
do-se, nos seus limites, atividades paralelas com a pecuária e horti
cultura. 

As páginas do processo não guardam registras de con
flitos entre civilizados e indígenas, ao longo do tempo de utilização 
da rodovia supra-referenciada, nem há traços reais da ocorrência de 
qualquer gravame à população indígena. 

Não se enxerga, também, vestígio de motivo relevante, 
no momento, capaz de autorizar a abrupta interdição da estrada, nem 
se corporifica ou adensa a possibilidade de dano irreversível ao pa
trimônio indígena. 

O que se projeta, na verdade, com clareza expultriz, 
ante a interdição do caminho rodoviário até então utilizado, é a im
possibilidade de serem proporcionados os meios neces~ários ao normal 
exercício das atividades e da sobrevivência de quantos marejam em 
plena selva, em tão longínquo polo de trabalho. 

A paralisão do trânsito, seguindo a ordem liminar, im
plicaria em autêntica segregação forçada de cidadãos livres. 

A medida liminar concedida gera conseqÜências econômi-

........ , 
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cas irreparáveis não só para a empresa postulante, mas para um numero 
avultado de pessoas, além de conturbar a tranqÜilidade social. 

Dessume-se do quanto exposto que as razões da impe
trante estão a merecer o amparo suplicado. 

Concedo a liminar requerida para emprestar efeito sus
pensivo ao agravo de instrumento ajuizado perante o douto Juízo a 
quo. 

Solicitem-se as informações de praxe. 
Comunique-se e cumpra-se. 
Publique-se 

18 de janeiro 

~&_ 
ALBERTO JOS~ TAVAR 

President 

/)90. 
~SILVA 

- .. ' 
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Advogado 

~XCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA, DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. 

No~ autos. o · ~ 
Brasilia, ~ ~~19~ O • -~ 
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TDmÓ DIDÚSYRIA DE HDIERAÇÃO LmA., 

empresa brasileira de capital nacional, com sede na cidade de são 

Paulo, no Estado de são Paulo, ·na Rua Haddock Lobo nQ 578- 11Q an 
. J • -

dar, inscrita no CGC/MF. sob o nQ 44.146.330/0Ó01-65, nos autos da 

~~~O CIVIL PÚBLICA (Proces~o nQ~790-AD/90), que o·HIRISTÉRIO PÚBLI ~ 

CO FEDERAL propõe contra ela ~ontra a UBIÃO FEDERAL, vem, mui res 

Deitosamente, formular a sua 

ao arguir o que se segue: 

. 01.. 

·. '·. PRIMEIRA: 

.. ... 

COJITESTAÇÃO 

PllEI.IHIIIARES 

DA LEGITDDDADE 00 KDIISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL EH PROPOR. AÇÃO CONTRA ATO DA 

UDIÃO FEDERAL • 

• A o Autor, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,. di 

zendo ter~lhe a nova ordem constitucional, inaugurada em 1988, com~1;l~-
/&l'~\ ... , /. _:r 

i 
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Rubrica ! ~ 
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L,u:-.··. _.,Q ..... 
tido a tutela especÍfica.dos direito~eresses das populações 

indÍgenas, quer diretamente, corno substituto processual (Artigo 129, 

Inciso V), quer como assistente· n~s ações diretamente intentadas p~ 

las comunidades indÍgenas (Artigo 282), e entendendo-se, o mesmo 

Autor; Ministério PÚblico Federal, legitimado a promover Ação Civil 

PÚblica (Art. 129, inciso III) propõe a presente Ação Civil PÚblica. 

Por esta preliminar, a Contestante pre 

tende fique demonstrada a ilegitimidade formal ou processual do Mi 

nistério PÚblico Federal na presente lide. 

·Moderna teoria·quanto ao conceito de 

parte, afirma a autonomia da àção em face do direito material, re 
~ -

sultando não se poder confundir os sujeitos do direito material com 

as partes da causa ou do processo. 

Disso resulta que nem sempre o titular 

da relação jurÍdica material coincide com aquela da relação proce~ 

sual. Configura-se, esta hipÓtese, quando contemplada a figura do 

substituto processual, segundo ensina Moacyr Amaral Santos. 

É o caso dos.autos. 

O Qireito material envolvido tem como 

sujeito, os Índios de aco~d~ ço~ o que lhes é reconhecido pela no~ 
nta do Artigo 231, da Consti~uiç~o Federal; a eles, suas comunidades 

e organizações, lhes é, outrossim, reconhecido o correspondente d~ 

reito à relação processual, de acordo com os· termos do Artigo 232, 

da mesma Constituição Federal. 

O Autor, Ministério PÚblico Federal, 

apresenta-se, nesta qualidade, não como detentor ou titula~ de di 

reito material prÓprio; apresenta-se, sim, como Parte que reivin 

dica direito alheio, ou seja corno substituto processual, sendo seu 

substituÍdo, a comunidade indÍgena Waimiri-Atroari. 

A indagaç~o a ser respondida para SOl!!_ 

cionar ..esta .... preliminar 
-;1 ,-;1 

refere-se ~~/1 // 
-~:~. 

/ 

L 

r 
L ,_ 
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estar ou nao o Ministério --~~·~-\d ""'"'" - I ?Úbl.ico l.egi tiaado a a tua à: -===, 
processua1D.ente, na condição de Autor, para pl.e:i tear 

direi to al.heio contra ato da União ·Federal.. 

Diz, ele, estar. E o diz, arrimando-se 

nos preceitos constitucionais dos Artigos 129, Incisos III e v: 

dÚvida: 

"ART~· 129 - são Eunções institucionais do Hínístério 

PÚb1ico: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III - proaover o inquérito civi1 e a ação 

civi1 pÚb1íca·, paz:a proteção do p~ 

triBÔnio pÚb1ico e social, do Jlleio 

aabiente e de outros interesses di 

fusos e co1etivos; {griEo aposto) 

V - deEender judicia1Dente os direitos 

e interesses das popul.ações indÍge 

nas.• 

Está, absolutamente, fora de qualquer 

, 

a) que o Ministério PÚblico Federal está investido da cond~ 

ção de promover Ação ·civil PÚblica, pela. Constituição; - -
b} que, igualmente," pode usar de capacidade processual para . . 

promover a defesa dos-direitos e dos interesses das popu ...;: -
lações indÍgenas. 

O que se questiona, é se, apesar dessa 

investidura, pode o Ministério PÚblico Federal, ser parte autora, 

ainda que na qualidade de substituto processual, na presente ação. 

Por certo, nao· pode a tanto arrogar-se, 

face ao impeditivo que se consubstancia na norma do Artigo 29, do 

.,Ato das Disposições TransitÓrias Constituc;ionais, conjugado com a 

do Artigo 131, do seu corpo permanente. 

• .... 

. cou~- o "M.P.F.:I" j}l}estido 

· .tra a u~~;:í( 

Pelas. prerrogativas do Artigo 1 29, 

da condição de atuar processualmente 

- ·~..,-

f . I 
l I 

COJ 
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Por isso tornou-se imperativo que a 
União tivesse substitutos para exercerem as funções de 

ção dela em Juizo, que pertenciam ao Ministério ~Úblico 

represent~ 

Federal. 

E oscriou, através do Artigo 131, da Constituição Federal, 

tuindo a Advocacia-Geral da União, assim definida: 

•A2r. 131 -A Advocacia-Gerai da União é a instituição 

que, diretauente ou através de Órgão vi.ncu 

1ado, representa a União, judiciai e extra 

judicial.Jmente, cabendo-1he.-- n 

(grifos àcrescidos). 

insti 

Disso resultou.que as funções do Mini~ 

tério PÚblico Federal, no que'diz respeito à representação da União 

foram transferidas para a~Advocacia-Geral da União. 

A.aplicabilidade, tanto do 

que criou o novo Ministério PÚblico Federal (Art. 129) 

cia-Geral da União (Art.131), ficou condicionada à 

dispositivo 

e a Advoca 

superveniê!! 

cia de lei complementar a ser aprovada pelo Congresso Nacional de 

acordo com os termos do Artigo 29, do Ato das DisposiçÕes Constitu 

cionais TransitÓrias: 

•ART. 29 - Enqu.ant:ó não aprovadas as 1eis coap1eJ/iieD.tares -

re1ati vas ao. lfini.stér:i.o PÚb1ico . (Art _ 129) e à 
.., Advocacia-Geral. da União (Arl:. 131 ), o Kini.sté 

rio Pábiico Federa1-------~-------------------
continuarão ...!J~ exercer as suas atividades na 

área das respectivas atribuições• . 

(grifos e parêntesis acrescidos). 

O que se vê, nesta ação, é o desprezo, 

pelo Ministério PÚblico Federal, da vigência do citado artigo 29 do 

ADCT, arrogando-se, já, condição, de que, embora revestido~ foi 

submetida ao caráter suspensivo,à natureza suspensiva,do citado Ar 

tigo 29. 

Há manifesta incompatibilidade entre a 

condiçªo de Ministério PÚblico Federal, na condição de Autor da.pre ...... . 
ainda 

l 
i· s~nte Ação e a condição do mesmo·Mini~tério PÚblico Federal, 

pendente de eficácia até .o adve.nto da Lei Complementar de que 
I 

trata I 
o Artigo 29 citad0../~4 / 

./ ç;>:/[' J -.. · .. ~ .. :-... ':~~ . 
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A se a9mitir aplicabilidade imediata, 

para o fim de considerar legitima a propositura desta Aç~o pelo 

M.P~F., colher-se-ia situaç~o extremamente extravagante. 

Por um lado, reconher-se-iá a legitimi 

dade do M.P.F. para atuar como autor àa aç~o contra a Uni~o, e por 

outro, reconhecer-se-ia, ao mesmo Autor, a legitimaç~o de represen 

tar a Uni~o Federal como ré na mesma aç~o. Com isso, a contradiç~o 

extrema: ao Artigo 129, atribuir-se-ia efeito .imediato; ·ao Artigo 

131, forçosamente,reconhecer-se-ia a subordinaç~o ao Artigo 29 -· 

ADCT -. sendo que, ambos est~o submetidos, expressamente, aquela su 

bordinaç~o. 

E; mais extravagante: se se quizer dar 

aplicabilidade imediata a ambos os Artigos (129 e 131 ), a Uni~o fi 

cará sem defensor, porque a Advocacia-Geral da Uni~o ainda n~o foi 

regulada. 

Quanto ao Ministério PÚblico poder acu 

mular a condiç~o de Autor e representante da ré; como, fatalmente 

acontecerá, se a aç~o tiver curso, estaria, ele.~ basicamente, atuan 

do no processo com dupla e antqgÔnica representaç~o, visto que como 
I 

Autor, por substituiç~o processual "representa" direito de terceiro 

e como defensor da Uni~o éstaria, igualmente, representando direito 

de terceiro, por ele prÓprio.c~ntraditado. 
J 

. Superficial análise d9 § 22, do Artigo -29, afasta a possibilidade d~se admitir essa duplicidade de atua 

çao do Ministério PÚblico Federal, quando determina que: 

,. 

•Aos atuais Procuradores da ~epÚblica,. nos t:e:raos da 1ei 

coap1em.entar,. será f'a.cu1 tada a opção de foraa. irretrat~ 

ve1,. entre as carreiras do Kini.stério PÚb1:ico Federal. e 

a de Advocacia~ra1 da União~• 

(grifos apostos). 

Como nao há a lei complementar, n~o há 

as carreiras, nem do Ministério PÚblico Federal (criado pela Const~ 

tuiç~o~), n~m de advogado da Uni~o (criado pela mesma Consti tuiç~o), I . 
e não havendo nem uma nem outra, não pode haver opç~~/v(~-

.- /.:Z~L-~ 
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DaÍ ordenar a Constituição qu~ --····· 

•enquanto não aprovadas .I.eis COiilp1eaentares re1at:ivas ao 

lliíri.stério PÚb1ico e à Advocacia~al da União~ o Hinis 
tério PÚb1ico Federal. _____ . ___ •• cont:inuará(ão) a exercer 

as suas atividades •••• •, 

ou ·seja, 

nao poderá ser autor nesta ação, contra a União Federal,.· 

pelo que à falta de legitimidade formal ou processual, é,"data ve 

nia",de aplicar-se o disposto,no Artigo 267, Inciso VI, do CÓdigo 

de Processo Civil. 

SEGWIDA: DO DESCABIHERTO DA AÇÃO CIVIL·: PÚBLICA 

l2EGULADA PELA LEI 7-347/85 PARA DJEFE 

SA DOS DIREITOS E ll1TERESSES JEDVOLVI 

DOS liESTE Pl!lOCESSO • 

Seão Autor falta a condição apontada 

na anterior preliminar, falece-lhe, também, razão para propor a 

presente ação fundada no embasamento legal invocado, ou nas disposi 

ções da Lei 7-347/85, que disciplina a Ação Civil PÚblica, nela con 
.-# 

siderada. 

A~ção Civil PÚblica disciplinada pela 

Lei 7-347/85, por certo, não é o meio adequado à defesa dos direi 

tos e interesses dos índios, quanto à indis.ponibilidadê. · dos. . d_! 

r.eitos que lhes são reconhecidos pelo.§ .62,do Ar.t. 231 ,da Constitui 

çãó Federal ,.como .quer .o Autor. 

Este, nao traz notÍcia de dano real ou 

im~nente_que tenha resultado de ato das rés, ou cuja ocorrência 

imii\en~e tivesse indÍcios claros e comprometedores; relata, sim,que 
:,:,_ .. I 

l 
I 

j 

• _ -. _ tOli!IOu conheciD.ento da existência de UJ:IIa estrada par 

"ticu1ar,. atravessando 1.IDa reserva indÍgena na • extensão 

.. de 38 quíl.ODetros,. const:ruida em beneficio exc1usi vo de 

uaa empresa privada e so1icitou à Funai infor.ações so 

· bre tais f'atos" .// .. 

,/ .ç:;:Ji(_ {Ítem 4º, da inicial). J 
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A Funai, como resposta, enviou-lhe to 

·das as peças de um processo, envolvendo a autorização.para 

ção de uma estrada, na Reserva_Waimiri-Atroari 

•obtida et11 fm:n.ção de llliR 

tute1a indÍgena (Funai) 

DE IIIDERAÇÃO LTDA. • 

contrato finllado pe1o Órgão de 

co. a ea.presa TDmÓ - IIIDÚSTIUA 

(a palavra Funai e o parêntesis foram acrescidos). 

(1tem 5º, da inicial). 

Mais adiante acrescenta o Autor 

examinando o processo que deu origem ao contrato, constatou 

que, 

que 

não obstante vários pareceres, contrários à construção da estrada, 

0 a Funai anuiu ea. pe:nri.tÍ-1a, no e:xc1usivo interesse da 

qu.e1a e!!!presa•. 

(1tem 6Q, da inicial). 

A seguir relata: 

•E Dais surpreendente, consta daqu.e1e processo qu.e o 

contrato, venciao já o prazo e~tipu1ado, deveria ser 

rescindido, por graves infrações e. re1ação às suas 

obrigações, :aas, se. a :aenor justificativa, foi renova . 
do, por prazo indetei"JJi.nado ••• • 

(tanto o·~rifo, quanto a reticência sao ào 

original do i~em 6Q, da inicial), -
para concluir: 

•cOlmO o contrato, desde o inÍcio, contrariava a 1eg:i~ 

1ação indÍgena e a própria consti tni.ção Federai.· (Art!:_ 

go 198, parágrafo 1 ~, da Consti. tu:ição de 1967) e c<m<> 

havia a :aaís c1ara deEK>nst:ração de que o cont:i-alto :f~ 

ra f~do, por parte da Funai, C<BI o Ób:vi-o desvio de 

fina1idade, senão coao objeto i1Ícito ••• • 

· ·.'' . ( 1 tem 7 Q, da inicial) . 

.. .... 
cipais o Autor, concluiu -

Com esses fatos e considerações 

por~/_-~ Ir__ . '· /Yt ~ ./G,· -

prin 

_____l 
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•prepor a presente ação civi1 pÚb1ica, fundado nas 

di das disposições da Consti tu.i.ção Federa1 e nas noi"':ll:as 

·da Lei 7.347/85, para que se dete:nrin.e ·à União Federa1 

interditar a estrada construída e uti1izada pe1a ré 
....... G 
~. • <i>. 

Fls· Y? 
tP Vaiwiri-Atroari, ••• • 

, - - - ~ bo - Industr1a de K:ineraçao L tda., na Reserva Indige 

(grifos acrescidos-, item 14º da inicial). 

É claro,por estar dito pelo prÓprio Au 

tor, que a presente ação se situa no âmbito da Lei 7.347/85, que 

disciplina a ação civil pÚblica. 

Mas, na abrangência daquela Lei nao po 
\ -

de ser abrigada a hipÓtes~ que constituem os fatos .. narrados .Estes, 

nada mais contemplam do que um vÍcio d~ ilegalidade de um ato admi 

nist~ativo praticado pela União ao autorizar a construção da estr~ 

da, em"detrimento do direito constitucional da comunidade indÍgena 

envolvida, segundo o Autor. 

A Lei 7-347/85, em "numerus clausus 11
, 

arrola as hipÓteses de cabimento da ação civil pÚblica, sob a sua 

invocação. 

Encontram-se, elas, no artigo 1Q: 

-•:Reges-se pe1as dispo~ições desta 1.ei, se-. prejUÍzo da 

ação popu1ar, as ações de responsabilidade por danos 

causados: 

I - ao :aeio a:abiente; 

II - ao consunidor; 

~ 

III - a bens e di.:re:i tos de valor artístico, ·estético, bis 
,_ ~- - ~-

tOr1CO, tor1St1CO e pa1Sag1St1Co;• 

O suporte fático em que se assenta o A~ 

tor, como se viu,não o autoriza a utilizar-se --da ação regulada pela 

por ele invocada,come> razão de pedir, o·que permite, por se impor, 

concluir ser a sua pretensão manifestamente infundada. 

~ ... Não há como confundir a mera denomina 
o 

I 
I 
I 
I 

l 
,. . I 

automat1co no l 

I 
L 

aquela~ 
çao de. "ação civil pÚblica", para ter enqu9-dramento L to 

estabelecido.pelo Lei 7.347/85.; ~ ação civil:pública, 
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de naturez~ civil. proposta por agente pÚblico, sendo que a escolh~ 

da pelo Autor, de modo expresso, é a de disciplina prevista por 

aquela-Lei citada (7.347/85), a qual estabelece rito especial, da~ 

do·ao Juiz poderes discricionário~ ampliados em relação às demais, 

como se vê, por exemplo, nos casos_ referentes aos efeitos dos recur 

SOS. 

Ao nao guardar a relação exigida entre 

os fatos oferecidos e o· pedido, não correspondendo, outrossim, o t~ 

po de procedim~nto escolhido pelo Autor á natureza da causa, ditada 

pelos fatos que expõe, recomendado é, "data venia", a aplicação da 

norma do Artigo 267, Inciso I c/c. a do 295, ambos do CÓdigo de Pro 

cesso Civil. 

02. HÉRITO. 

2.1. DOS FATOS 

DO 2EI.ATO APRESEIITADO PELO 

AUTOR TEM-SE QUE: 

a) tomou conhec~mento da-existência de uma estrada "particu 

lar" atravessa~do uma reserva indÍgena na extensão d~ 38 

Km., construÍda em benefÍcio exclusivo de uma empresa pri 

vada; -
b) oficiou à Funai ,- Ó.rgão que exerce a tutela em relação aos 

Índios, tendo recebidQ informação de que a estrada havia 

sido construÍda e esl?ava sendo utilizada pela Contestante 

por _força de um contrato firmado por ela, (Funai), com a 

Contestante; 

c) referido contrato foi precedido de um processo desenvolvi 

do no âmbito da mesma Funai -, o qual culminou pela 

"anuência" dela- Funai -, em contratar ("a Funai 

em permiti-la" -item 6Q da inicial). 

anuiu 

d) ao analisar o contrato, convenceu-se no sentido de que 

.. 

tal contrato, "desde o inÍcio" (Ítem 8Q da inicial) con 

trariava a legislação indÍgena e a prÓpria Constituição 

(~rt. 198, § 1ª, da C.F~ de 1967) . I 
-e) pleiteou junto. à Presidente da Funai, a.interdição da eu' 

trad~e-a comunicação da nulidade do co~trato à_..,..contesta~ 
te~/:4// 
.i/ /cr · 

lCc. 
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f) .n~o foi atendido pelo fato de o assunto objcto ~e .sya ~~ 

licitaç~o, apÓs regular tramitaç~o,ter.sido resolvido por: 

parece:n da Douta Consul teria Geral da· RepÚblica, o qual, por 

força vinculativa, imp~diu a Funai de fazê-lo. 

Com base nesse suporte fático, 

invocando a Lei 7-347/85, que em seu Artigo 1Q dispõe: 

•Regeu-:-se pe1as disposições desta Lei, seu. prejUÍzo da 

ação popn.1ar, as ações de responsabil.idade por danos 

causados: 

I - ao :aeio aabiente; 

II - ao consUD:idor; 

III - a bens e ~ito~ de valor artístico, estético, 

h:istór1co, turistico e pa:I.sagÍstico.• 

.propos a presente açao com a finalidade de "interditar a estrada 

construida e utilizada pela ré TIMBÓ - INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO LTDA.", 

porque: 

prime :iro 

segundo 

terceiro 

quarto 

o contrato fora obtido de favor pela ré TimbÓ, com in 

dicios de "prática de delitos como prevaricaç~o ou ad 

vo~acia a~inistrativa-(item 7- inicial). 

em afronta ~ lei vigente·~ época e ~então 

ç~o Fed~ral- a de 1967- art. 198- 1Q. 

Constitui 

"o contrato, véncido já o prazo estipulado, deveria - . . 
ser rescindi.do_, . por graves infrações da mineradora em 

relaç~o ~s su~s o~rigações, mas, sem a menor justifica 

tiva, foi renova'ttb, por prazo determinado ... " Citem 

6Q da inicial), e 

porque os artigos 231 e 232, da atual Constituiç~o Fe 

deral, asseguram aos 1ndigenas· o uso exclusivo de suas 

terras, com as exceções consignadas no § 3Q, do cita 

do Art. 231. 

Quanto aos fatos, insidiosamente reche~ 

dos de aleivosias, cabe ~ Contestante, rechaçá~los naquilo que se 

afastam da narrativa para adentrar em considerações levianas e ofen 

sivas ~ Administraç~o PÚblicae ~ contestante . 
• .... 

... 
nistrativo que d~u causa 

contrato, n~o se verifica 

I 

A compulsar-se, tanto o processo ,admi I 

: 

ao contrato, quanto os:termos do proprio I 
qualquer circunstância que indisue - terem~{ 

. . _.....-«-~ 
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funcionários da Funai inocorrido em prática de delitos, como preva 

ricação ou advocacia administrativa, ou qualquer outro comportamen 

to menos digno de suas funções- pÚblicas. 

Talvez essas_ increpações tenham sido 

transmitidas ao nobre representante do Autor, pelas informações,que 

diz ·ter recebido quanto à existência da estrada, como consta do ofÍ 

cio nQ 43/89/CVM/PGR, datado de 25 de outubro de 1989, dirigido ao 

Presidente da· Funai, e no qual se lê: 

•Ea razão de expediente a :a:i1!l enccmi nhado,. denunciando 

ir.regu.1.ari.dades na ~a ind:Í.gena Vaiuiri-Atroari. ___ • 

(Doe. I, incl~so). 

Desde já, a Contestante requer seja 

det-erminado ao Autor a juntada aos autos de ta], expediente, uma 

vez que nao o fez até o momento, e assim, poder examinar documento 

anunciado por ele e do qual só ele tem conhecimento. 

2.2. DO DIREITO 

ver 6 A estrada, que o Autor q~er 

interditada, foi construÍda e está se~do utilizada, por expressa 

torização do Órgão federal incumbido pela União, para tutelar os 

reitos e os interesses dos Índios~ 

au 

di 

E foi construÍda e está sendo uti 

lizada, em razão de a Contestânte explorar, por concessão federal, 

u•a mina localizada fora da área indÍgena Waimiri-Atroari, em pro 

priedade qüe não dispunha de acesso a via p-Ública. 

A sua construção e utilização impu 

nha-se e impõe-se por dois motivos: 

O primeiro deles refere-se ao ord~ 

namento legal vigente à época da sua autorização, como eram a Lei 

6.001/73- Estatuto do Índio- e CÓdigo de Mineração- Decreto-Lei 

227, de 28 de fevereiro de 1967. 
~ .... 

.. Pelo Estatuto do Índio (Lei nQ 

1-

6.001/73), é permitida a exploração de 

indÍgenas, segundo os termos do Artigo 

riquezas minerais em _terras 

45, desta mesma Le-i;competA. :tL/ 
.//f /r . z_·fv f 

../~ 
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ao Órgão àe assistência do Índio - Funai 

mo estatui o§ 1Q do citado artigo 45. 
c o 

'Por sua vez, o CÓdigo de Mineração 

Deçreto-Lei 227/67, define como parte integrante da mina, dentre 

outros itens, as servidÕes indispensáveis ao exercÍcio da lavra. 

Assim se transcreve o 

Único do Artigo 6Q, do CÓdigo de Mineração: 

·parágrafo 

•Consideram-se partes integrantes da mina: 

a) ................................................. . 

b) servidões índispénsáveis ao exercÍcio da.1avra•. 

O mesmo CÓdigo de Mineração, em 

seu. Artigo 59, define o que seja a "servidão de mina", como se cos 

.tumam'denominar essas servidÕes no jargão da atividade de mineração. 

Assim se expressa o Artigo 59: 

•Ficam sujeitas a servidões de so1o e subso1o, para 

:fins da }'lesquisa .ou 1av:l"a, ·não a· propriedade onde 

se 1ocaliza a jazi.da, coao as 1.i:aÍtro:fes•. 

acrescenta: 

•§ ÚID:CO 

(grifqs apostos) 

.... 
O parágrafo ~nico desde 

I:nsti tu.ea.-se servidões para: 

b) abertura de rias de transporte e 1i.nhas 

de c01iiDIDÍcação; 

---------------------------------------~--
:f) abertura de passage.. de pessoa1 e 111ate 

ria1----· 

artigo, 

Se a Lei 6.001/73, (.Artigo 45) per 

mi te o exercÍcio da ati vidade de mineração, até mesmo dentro da~ I 
áreas •indÍ'§enas, e se o CÓdigo de Min~ração c~~si_dera parte int~ I 
grante da mina as servidÕes indispensáveis ao ·exercÍcio da pesquisa · i 

. I 

' L 

ou da lavra minerais (Art. 6Q, alÍnea "b") e por .fim, ·se o mesmo c~' 
digo diz q.· ue ficam sujei tas a servidão de solo e subsolo_,.para fins<? . 

. . . ~- -
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de mineraç~o, as áreas limÍtrofes ao que: 

a) de.um lado, a estrada, que não tem outra finalidade,senão 

servir e viabilizar a-l~vra, como consta do contrato que 

lhe àutorizou a construção e utilização,é parte integran 

te da mesma mina; 

b) de outro, se a Lei 6.001/73, permite, até mesmo a ativi 

dade direta d~ _mineração em terras indÍgenas, razão nao 

teria em impedir, como não impede, a instituição de obra 

essencial à atividade, que embora fora daquelas terras, 

lhe é indispensável. 

O prÓprio 'corpo do.contrato lhe re 
~ -

conhece essa finalidade, quando ao tratar o seu objeto (cláusula 

1ª) dispõe: 

· •. _. _ .que 1ígará o h. 250 da Rodovia Hanaus-Caracarai 

à llina do Pi tinga de propriedade da e.:p:resa. • 

(grifado). 

O segundo argumento desenvolve-se 

em. torno do insti.tuto ga passagem forçada, pelo qual o dono de pré 

dio encravado não pode ·se.r impedido de. atingir a via pÚblica, como 

é o caso dos autos. 

A Fundado em príncÍpios religiosos 

pelos romanos, firmou-se, na atualidade, sobre o princÍpio da soli 

dariedade social, pela qual não se concebe o fato de um imóvel fi 

car impedido de ter utilização econômica em razão de um insulamento I 
relativamente ·à via de acesso pÚblica, segundo ensina Caio Mário 

da Silva Pereira. 

Quanto à utilidade econômi_ca e s2_ · 

cial da Mina do Pitinga, a Contestante remete para o Doc.II,. inclu 

so, tendo-o como integrante desta contestação, e junta outros doeu 

mentes ilustrativos. 

Sobre a questão da legalidade e 

constivucionalidade da abertura e da utilização da estrada a Conte~ 
" . 

como mat.eria de contestaçao, a llçao do Ilustre Professor Frederlco 
tante ~om base no institu~o de p~s:agem for~ada' se permite ofere~eu· . 

resposta a consulta que a contestante lhe ende~eço~-· 
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"A Constituição Federal asse~dl a~--~ Bs fi 
verdade, às populações indÍgenas~ a posse permanente das terras por 

ela.s ocupadas ou habitadas, com usufruto exclusivo das riquezas do 

solo e das. águas nelas existentes,· em consequência, declara nulos e 

sem q~alquer eficácia jurÍdica e os atos que tenham por objeto a 

ocupação, domÍnio e posse dessas terras por outrem (art. 231, §§ 2º 
e 6Q). 

DaÍ não se segue, porém, que não seja 

permitida, como passagem forçada, a construção de via de acesso a 

estrada pÚblica, para servir outra propriedade. 

A Çonstituição Federal também garante, 

como as Constituições anteriores, a brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País, a inviolabilidade do direito à propriedade (art. 

5º caput), e expressamente dispÔs~ no nQ XXII, do citado art. 5Q, . . 

. que nê garantido o direito de propriedade". Malgrado isso, sempre 

se admitiu na lei civil, a passagem forçada a qual constitui, a 

rigor, uma diminuição territorial na propriedade que ela corta e 

percorre. E jamais se pÔs em dÚvida a constitucionalidade dessa li 

mitação imposta ao "ius proprietatis" e isto porque, como bem res 
o o .. • -

saltou HELY LOPES MEIRE'LLES, •não se Pode conceber que al9U;éa habi 

te OU utilize U11a propriedade Sell acesso a via pÚb1ica~ :fonte OU 

porto• (Direito de Construir, 1979, pág. 303). 

-
Se apesar da inviolabilidade do "ius 

proprietatis" do particular ou de pessoa jurÍdica, inequivocamente 

admitida e proclamada em todas as Constituições brasileiras, seja 

do Império ou seja da RepÚblica, sempre se consagrou a denominada 

"passagem forçada", em se tratando de terras particulares, por que 

rejeitá-la em se tratando de terras indÍgenas? 

Se no segundo caso (passagem em terras 

indÍgenas), ficaria atingida a posse da população indÍgena, no pri 

meiro (passagem em terra particular ou propriedade privada) have 

ria restrição ao ius dominii do dono do terreno em que se fizer a 

passagem forçada . 

.... 
· Tudo isto ocorre po:J;'que a passagem for 

çada é~ resultado da harmonização de direitos subjetivos em confli 

to (e ambos· constl..tucionàlmente· assegurados). Sem:a passagem força ·- . . -
dor:to do prédio encravado não poderia exe:r:'cer plenamente o s:@J3: 

... 

.~ 

E 
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direito de propriedade. DaÍ porque se restringe de maneira razoável, 

o direito de propriedade do confrontante, em pequeno trecho de suas 

duas terras, para que se estabeleça ligação entre o prédio encravado 

e ~ est~ada pÚblica. 

A_ passagem forçada, por isso mesmo, con~ 

titui restrição derivada dos direitos de vizinhança, restrições que, 

segundo LACERDA DE ALMEIDA, •são inerentes à propriedade i.aÓve1 e. 

gerai., e constituea. Ulla. .das :feições dessa propriedade• 

das Coisas, 1908, vol. I, § 12, nota nQ 2, pág. 103). 

(Direito 

Como ensinava G.GURVITCH,· "chaque régle 

de droit est toujours l'élé~ent d'un systém~, d'un tout, d'un ordre 

complexe" (L'Idée de Droit Social, 1932, pág. 106). As regras part1:_ 

culares constituem el~mentos da ordem jurÍdica de um Estado, isto é, 

de um conjunto de normas e preceitos, conjunto esse "que commande 

les relations entre les divers eléments constitutifs et l'esemble . 
at'ticulé qu'ils forments". Por isso, a ordem jurÍdica "transcende 

la simple norma juridique" e pÕe em evidência "les interrelations 

qui unissent les normas juridiques, considerées comme liées unes aux 

autres et formant systeme. (JACQUES CHEVALIER, L'ordre juridique, 

"in" Le droit en proces, a983, págs, 7 e 8). -
. , A ordem ju~Ídica nao pode tolerar o ani. 

quilamento de direito subjetivo que a Constituição reconhece e asse . -
gura, para que s~mantenha Íntegro o direito de.outro sujeito que a 

Constituição também assegura; ImprescindÍvel se faz que a proteção 

do Estado cubra ambos os direitos, através de instrumento jurÍdico 

adequado. Como observa GERMAN BIDART CAMPOS, . "as noraas coiD.Stituci~ 

naís não podea.. nem deve!l. interpretar-se de :fo:n~a i.so1ada, des1igadas 

do todo que ca.pÕea. A interpretação. deve integrar as normas nessa 

unidade sisteÉti.ca da consti tui.ção, cma.parando-as entre sí , coord~ 

nando-as e bar=onizando~as• (Filosofia Del Derecho Constitucional, 

1 969, nQ 1 91 , pág. 21 2) . 

"In casu", a harmonização do que estatui 

I 
1-

o Art. 231, "caput", e§ 62, da Lei Maior, com o· Artigo 5º, nQ XXII, • 

·· também da Constituição,, se opera por ~ntermédio da passagem forçada, I 

r 

" 

· I pois assim se assegura a empresa Timbo, o uso e gozo de seus bens, I 
~_sem que~a pÓsse das terras dos Índios s€ja afetada substancialmente ; 

I e em_ 1<=::1'-ga extensão. Como bem ponderava CLÓVIS BEVIL~QUA, a passagem l 
I forÇada:. constitui ·exigência da •solidariedade soéi.al·. e é· . ·uma:;; · 
L~- _: . . . . ..-.·· . . . ''"~.· ~, .. -. -~/~~',(é~ . 
L...:_ ____. 
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questão de interesse pÚblico• , :aani.:festando-se debaixo da aparen1 

de interesse particular• (CÓdigo Civil Comentado, 1923, vol. III, ob 

servação ao Art. 559, pág. 94). Por isso, pão fere ao direito de pro 

priedade que a Constituição proclama e garante, - como já o havia de 

monstrado o CONSELHEIRO LAFAYETTE, ao tempo do Império (Direito'das 

Coisas, § 125, nota 2, e§ 122, nota 10, págs. 293 e 288), e também 

o eminente LACERDA DE ALMEIDA (op. cit, vol. I, § 12, nota nQ 17, 

pág. 108). 

Assim sendo, se 

•os atos que tenha. por objeto a ocupação,o 

terras• ocupadas pelos indÍgenas (art._231, 

a Constituição 

doaÍnio e a posse 

proibe 

das 

§ 6Q), vedar ela não o 

pode a •passagem forçada• por essas terras,· a qual é inerente à pro 

priedade imÓvel em geral: fto c~ntrário estaria atingindo o "ius por 

prietatis" do particular (sujeito singular ou pessoa jurÍdica), ao 

arrepio do que ela prÓpria proclama no Art. 5º, nQ XXII. 

A posse permanente das terras que tradi 

cionalmente ocupam,não dá aos Índios mais direitos do que àquele que 

é titular do "ius dominii", razão pela qual a passagem forçada é 

restrição "secundum ius" dessa posse permanepte, tanto como o é do 

direito de propriedade. Ou será-que a posse dos Índios lhes dá direi 

tos maiores que aos titulares do direito de propriedade? 

Não há dÚvida de que a·constituição, com 
J • . 

mui ta ênfase, procura tute.lar a posse permanent-e das terras · indige 
- .f - • , 

nas, pelas tr1bos que a ocu~am. Da1 nao se segue, porem, que essa 

tutela possa violar direitos que aos particulares a Constituição tél_!!! 

bém reconhece e protege. Interpretar, com esse espÍrito, o art. 231, 

§ 6Q, da Constituição vigente, como o faz o nobre Órgão do Mi~ist~ 
rio PÚblico que propos a ação civil pÚblica, é unilateralismo que 

atenta contra a prÓpria Lei Maior e contra os princÍpios que info.!:· 

mam a aplicação dos cânone·s constitucionais _e impõem a harmonização, 

dentro da ordem jurÍdica, daqueles entre si conflitantes. O· uso e 

gozo ·da propriedade individual, assegurados na Constituição, estão 

s~tuados em igual plano que a posse permanente dos Índios sobre as 

terras que ocupam, razão pela qual, quando postos em confronto ou. 

conflito, a ordem jurÍdica·, que a ambos transcende·, impõe solução 

que su~ere o dissÍdio; e, no caso, o m~io e modo de se realizar essa 

composição está na passagem forçada, instituto que como atraz se mil~ 
tra é imanente ao exercício do dire~to de propriedade. Foi, aliás, o 

que ficou patente no acertado e co~~inc-efite parecer do Dr. Consul to:y -~ , 
. . d_·A. 

y;·· 
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6 -...F 
tão injusta e erroneamente at~cada pele Dr. S~bprocv~ador 

RepÚblica. 

A pàssagern forçada pode ser fixada pelos 

prÓprios interessados, sem necessidade, portanto, que constitua obje 

to de fixação judicial, corno bem o ensina CARVALHO SANTOS, "in ver 

bis": •i possíve1, portanto, que o r1DIO da passagea seja :fixado ~ 

1os próprios interessados. lfas e. :fa1 ta de acordo o Jui.z decidirá• 

(CÓdigo- Civil Brasileiro Interpretado, 1937, pág. 34). 

Na espécie em exame, houve contrato e~ 

tre a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Empresa TirnbÓ-IndÚstria 

de Mineração Ltda., "objetivando a construção de urna estrada secundá 
\ -

ria", com a extensão de 3& (trinta e oito) quilometres, no interior 

da área indÍgena, que ligará o Km. 250, da Rodovia Manaus-Caracaraí à 
Mina do Pitinga, de propriedade da citada empresa. Nesse contrato, 

por outro lado, estão exposta~·e discriminadas as obrigações dos con 

tratantes, o que consta de sua cláusula quinta. 

A vigência do contràto ficou prevista em 

03 (três) anos a contar de sua assinatura, cuja renovação se 

ria obrigatoriamente em se constatando •necessidade i&posta 

traballll.os de exp1oração da Mina do Pítinga• (cláusula 7ª), sendo 

que na~1áusula oitava se declara que a •FURAI se obriga a renovar o 

presente contrato no caso de D.ão se veri:ficar a ínadi:.pl.ên.cia do_ 
~ -

o per~ 

pe1os 

avençado, e desde que não haja nenhUIIa violação às obrigações da e:a 

presa previstas neste ínstrDaento•. 

Este contrato foi renovado e está em vi 

gor. E ele nao é irrito, nem se encontra fulminado pela prÓpria Cons 

tituição Federal, corno o afirmou, sem nenhuma razão,o ilustre Subpr~ 

curador-Geral da RepÚblica. 

Corno atraz se viu, o direito da passagem, 

no caso, nao fica tolhido pelo que dispÕe o Artigo 231, § 6Q, da 

Constituição Federal. Assim sendo, nenhuma nulidade "ipso iure", tor . --
na ineficaz o contrato, razão pela qual ele continua vigente, dado· 

que nenhuma ação foi proposta para anulá-lo, nem decisão existe nes 
/ -

1 

L 

se sent'ldo. ::_ f,/ ~ ~- 1-
- - ;~ / /-(__------.-· 

:·:~;"~;;;.;,: 

·"'-· ... 
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Acyr Bernardey G 
. Advogr~do 1-Q.. • • <r. 

Vigent-e o contrato, deve ele ser cumpri 

do, malgrado o disposto no Artigo 231, § 6Q, da Constituição, uma 

vez·que a passagem forçada é inerente ao direito de propriedade da 

empresa de mineração, por força· da prÓpria Constituição. 

Não importa que a beneficiada com a aber 

tura da estrada, seja uma empresa capitalista, nem tampouco que, com 

isto, grandes lucros estejam ali auferindo. A Constituição em vigor 

não considera a empresa capitalista um pário na ordem social, para 

assim despojá-la de seus direitos, ou colocá-la em plano subalterno, 

em face dos direitos de outrem. Tão respeitáveis e sagradas são as 

n0rmas constitucionais, a posse permanente das terras indÍgenas, co 

mo consagrados são a propriedade e os lucros lÍcitos das empresas 

capitalistas. Nossa Const~tuiÇão, mercê de Deus, não foi envolta no 

chamado socialismo cientÍfico de Marx e Engels (aliás, tão cientÍfi 

co como o é a mitologia greco-romana), hoje falido e repudiado no 

mundo ocidental. 

Assim sendo, merece plena e ampla tutela 

constitucional e de fato, no que tange à passagem forçada, a empresa 

de mineração que explora a Mina do Pitinga. O contrato havido com a 

FUNAI para a abertura ~a estrada é perfeitamente legÍti~o e em nada 

se encontra infirmado pelo disposto no Artigo 231~ § 6Q, da Consti 

tuição. 

.., 
O Artigo 231, § 6Q, da Constituição Fe 

deral, ao declarar •nu1os e·extintos, não produzirido e~eitos jurÍdi 

cos, os atos que tenbaa por objeto a ocupação, o da.Ínio e a posse• 

das terras ocupadas por indÍgenas, não incide sobre o contrato havi 

do entre a FUNAI e a TimbÓ IndÚstria de Mineração Ltda., para a cons 

trução de uma estrada que atravesse 38 quilometras na ~eserva IndÍge 

na Waimiri-Atroari. 

É que a construção dessa estrada · teve 

por' .objetó fazer a ligação da Mina do Pitinga, éxplorada pela TimbÓ, 

com b,. quilometro 250 da Rodovia Manaus-Caracaraí ,.pois, do contrário, . ' 

a mina ficaria encravada, sem possibilidade de ser usufruída pela 
~ 

empresa. que .. _obi;:eve o direi to de explorá-~~~-- ·. 

J 
.... 

I_ "J: 
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Trata-se, pois, de autêntico caso 

$agem forçada, com que se tornou possível o uso e gozo do bem que, 
pertence à empresa. 

A passagem forçada sempre foi admitida 

como perfeitamente constitucional, por inerente ao direito de pr~ 

priedade e por ser o instrumento adequado à defesa desse direito 

quando obstado por sua situação topográfica de terreno encravado. 

Não é porque se cuida, na espécie, da 

posse de terras indÍgenas, que o direito da empresa deva ser poster 
. -

gaao e negada a legitimidade da abertura da estrada. 

\ 

Ninguém, nem o poder pÚblico, pode ocu 

par ou explorar propriedade imóvel particular de outrem; e qualquer 

ato nesse sentido será tão nulo como aqueles a que se refere o Arti 

go 231, § 6Q, da Lei basilar. Isto não impede, porém,- e ?unca irope 

diu - a passagem forçada por essa propriedade; quando houver prédio 

encravado. 

"Mutatis mutandis", é o que .sucede, tam 

bém, com as terras de posse permanente dos Índios, terras essas que 

não podem ter o absurdo privilégio de ·se sobreporem ao uso e gozo 

dos bens alheios, assegurados na Constituição. 

- . 
No caso em exame, houve um contr.ato que 

propiciou a construÇão da estrada sem a instauração- de qualquer pro 

cesso 

TimbÓ 

ção da 

em juÍzo. Mas se esse acordo não tivesse havido, a 

poderia ter instaurado processo para a construção e 

estrada, como passagem forçada. 

empresa 

demarca 

Em face do que foi exposto, concluo que 

perfeitamente em harmonia com a Constituição Federal, foi o contr~ 

to havido entre a FUNAI e a empresa TIMBÓ INDÚSTRIA DE MINERAÇÃO. E 

isto porque tendo tido por objeto a construção de passagem forçada, 

nao incorrer na nulidade prevista no Artigo 231, §_6º, da Constitui 

ção Federal. 

I 
! 

es ' - I 
.... Válido o contrato é já construÍda a ~ 

trada., ... sem que as partes contratantes tenham infringido as obrig~ I 
ções que assumiram e ficaram avençadas, constitui, com a devida ve J; 

nia, ato arbitrário e injustificável, a -int.erdição .da: estrada, de/, 
' 4-y 

L 
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Ministério PÚblico Federal, felizn~ente já revogada. Aliás, ainda com 

a devida vênia, entendo que a pretensão ajuizada tem de ser julgada 

improcedente, a final, tendo em.vista a plena vigência do contrato e 

a não incidência, na espécie, de tantas vezes citado Artigo 231, § 

6Q, da Constituição Federal, mantendo-se assim a estrada que permite 

a ligação da mina explorada pela TimbÓ, com a via pÚblica." 

É de se ter presente que a BR 174- Ma 
~ 

naus-Caracara1, à qual a Mina do Pitinga está ligada pela estrada 

que atravessa a Reserva Waimiri-Atroari numa extensão de 38 Km.' 

atravessou (corta) toda aquela reserva, numa extensão de aproximada 

mente 320 Km •• 

Por ser, a estrada, objeto.desta açao, 

um simples ramal vicinal, com finalidade especÍfica, como lhe recQ 

nhece o contrato, tem ela um leito carroçável de largura desprezível 

em relação à 174, que é uma estrada Federal; isso sem contar a dif~ 

rença relativa às respectivas áreas de desmatamento lateral, que na 

quela é de 20m., contando com o leito carroçável, enquanto nesta 

Última, é 70m. 

·Fosse a interpretação relativa à intoca 

bilidade constitucional das terras reservadas às populações elev~ 

da ao grau de absolutismo que ~he quer emprestar o.Autor, nesta ação, 

por imperiosa ratão, tanto no piano da racionalidade, quanto no de 

dever funcional, estaria el~, Autor, obrigado a considerar nulo o . 
ato administrativo que lhe autorizou a construção e a pleitear a 

sua interdição. 

· E;: com isso chegar-se-ia a atingir al 

to interesse social, estratégico e de âmbito nacional, como represeg 

ta ser aquela BR que se constitui em elemento de integração nacio 

nal. 

Situações como essas, certamente se re 

sólvem, aplicando-se o princÍpio de que as normas constitucionais 

não podem e nem devem interpretar-se isoladamente,desligadas do todo 

por el~ comP.osto. 
I 
l-

... 

em sua integridade 

A i~terpretação deve. envolver as normas I 
sistemática, ~~~-pãrando-as entre si, coordena~~~; .. I 

- . "J:f·'<-- . 

L 
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as e harmo&izando-as~ do contrário estar-se-á atentando 

denamento jurÍdico, que é um todo, tornando-se prevalente disposição 

isolada, e sem significação perante o todo. 

Por todo o exposto, e pelo que mais esse 

Douto Juizo houver por considerar, e protestando provar o alegado 

por todos os meios de prova permitidos, especialmente, pelo depoimen 

to pessoal do represent~te do Autor, oitiva de testemunhas, visto 

rias, perícias, requisição de documentos, juntada de novos documen 

tos e demais previstos em lei, é a presente CONTESTAÇÃO para reque 

rer: 

a) Sejam, as preliminares, acatadas; 

b) seja o A. compelido a trazer para os autos o docÚmento que contém 

o "expediente denuncianão irregularidades" na área indÍgena de 

Waimiri-Atroari, mencionado no Doe. I, anexo, pelo mesmo Autor; 

c) seja julgada improcedente a presente ação, com a condenação do Au 

tor nas custas, honorários de advogado e demais cominações legais. 

.... 

• .... 

... 

Termos em que, 

P. Deferimento~ 
~ -Bras111a, .11 

~ P·P~ 

ACYR BERNARDES 

OAB/RJ .12.532 

.. 

.'\ÂI 

...;o._. J 
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Nesta data f~ço condusos os ~_seví\ii 
autos ao Mi\'1. Jufz Fsd2:-·:2l d:.~ 1.~ Vara 
desta Seçã-=> J u di c i 6.:-i a, D~. NOVtLY 
VILANOVA DA SILVA REIS, do qua tavtó 
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este termo. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

OF/124/AVVR/PGR/CDDIPI Bras{Jia, J3 de julho de 1993 

Senhor Secret~rio, 

Encaminho a V.Exª copia do processo 08100.00639/ 

92-89, aberto nesta Coordenadoria de Defesa dos Direitos e Inte

resses das populaçÕes Indigenas, pertinente a den~ncia de soneg~ 

ção de impostos federais peJa Empresa de Mineração Paranapanema/ 

Taboca/Projeto Pitinga JocaJizada na ~rea indigena Waimiri-Atro

arj no Estado do Amazonas. 

Por conseguinte, solicito a V.Exª abertura de um 

procedjmento administratjvo no âmbito dessa Secretaria para apu

rar se houve, de fato, a sonegação fiscal descrita peJo denunci-

ante. 

Exmº Sr. 

VIRGÍLI~ VEIGA RI~S 

Procurador da Rep~blica 

Dr. @SIRES IDE AZEVEID~ L~PES FILB~ 

DD. Secret~rio de Receita Federal 

N E S T A 



lmorensa Nadonal 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Ofício n° 155/ CaDIM/MPF 
(PGR 08100.000639/92-89) 

':~ .. 

Brasília, 12 de maio de 1995 

Senhor Secretário, 

para instrução do processo MPF/PGR 08100.000639/92-89, 
encaminho a v.sa em 13.07.93 (OF /124/ AVVR/PGR/CDDIPI) a respeito da 
sonegação de impostos federais pela Empresa de Mineração 
Paranapanema/Taboca/Projeto Pitinga localizada na Área Indígena 
Waimiri-Atroari, solicito informação a respeito da apuração dos fatos e 
sobre as providências eventualmente tomadas por essa secretaria. 

Atenciosamente, 

/i~' 
AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 

PROCURADOR REGIONAL DA REPUBLICA 
6a CÂMARA DE COOR,DENAÇÃO E REVISÃO 
(COMUNIDAI)ES INOIGENAS E MINORIAS) 

MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 

A Sua Senhoria o Senhor 
DR0 EVERARDO MACIEL 
Secretário da Receita Federal 
NESTA 



PROCESSO MPF/PGR Nº 08100.000639/92-89 

Processo a ser incluído na pauta da próxima sessão 

da 6ª Câmara 

Voto 

Voto no sentido do arquivamento, uma 

vez que as providências criminais já estão 

encaminhadas, pelo ofício (fls. 18), que o eminente 

colega Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa endereçou à 

Câmara Criminal, instruido com cópias. 

Quanto às providências de ordem não 

criminal, estão em andamento, através de ação ~1 
pública proposta pelo Ministério Público Federal 

perante a 4 ª Vara da Justiça Federal do Distrito 

Federal (fls. 24 e seguintes, visando a interditar 

estrada construída pela Timbó -Indústria de 

Mineração Ltda, na Reserva Waimiri-Atroari). 

Pelo arquivamento. 

Íj)'sília, 31 de janeiro de 1996 

d~~FRRAZ DA NÓBREGA 
Relator 



Imprensa Nacional 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

ATA DA 40a REUNIÃO DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Presentes os Doutores Haroldo Ferraz da Nóbrega, 
Coordenador, Aurélio Virgílio Veiga Rios, membro efetivo e Edson Oliveira de 
Almeida, suplente. Ausente justificadamente o Dr. Jair Bolzani. 

Inicialmente, a Câmara tomou conhecimento da 
manifestação do Dr. Aurélio Rios sobre a Constitucionalidade de Decreto 
1.775/96, nos termos, inclusive, do ponto de vista que expendeu em ação 
popular ajuizada na 6a Vara Federal do DF (n° 1255 -autor Ivan Valente). O 
Coordenador disse que traria voto escrito na próxima sessão, o mesmo 
ficando de fazer o Suplente Edson Almeida 

No ofício s/n, de 21.11.95, da assessora Angela Maria 
Batista, a Câmara se deu por cientificada 

Procedimentos Administrativos 

Proc. n° 08100.000272/93-57 (ref.: Kaxixó): a Câmara, por unanimidade, 
decidiu arquivar o procedimento. 
Proc. n° 08100.000249/91-73 (ref.: Guató): a Câmara, por unanimidade, 
decidiu arquivar o procedimento. 
Proc. n° 08100.005152/94-63 (ref.: FOIRN. Comportamento de militares do 
quartel Iauaretê): a Câmara, por unanimidade, decidiu arquivar o 
procedimento. 
Proc. n° 08100.004051/95-00 (ref.: Quilombo deJamary): pediu vista o Dr. 
Haroldo Nóbrega, aguarda o Dr. Edson. 
Proc. n° 08100.004810/92-38 (ref.: pretensão de indenização por parte de 
cafuzos por desapropriação de suas terras): a Câmara, por unanimidade, 
decidiu homologar a proposta de arquivamento da Dra. Ana Lúcia 
Hartmann. 
Proc. n° 08100.004056/94-34 (ref.: médio rio Negro. Demarcação): a 
Câmara, por unanimidade, decidiu arquivar o procedimento. 
Proc. n° 08100.001689/90-21 (ref.: Xavante. Denúncia de invasão de área): 
a Câmara, por unanimidade, decidiu arquivar o procedimento. 
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Proc. n° 08114.000290/94-51 (ref.: proposta de parceria agrícola. 
Comunidade Potiguara): a Câmara, por unanimidade, decidiu arquivar o 
procedimento, tendo o Dr. Aurélio Rios manifestado sua ressalva à 
fundamentação. 
Proc. n° 08100.000639/92-89 (ref.: Waimiri-Atroari. Estrada que corta a 
reserva): a Câmara, por unanimidade, decidiu arquivar o procedimento. 
Dossiê n° 201/92-PRISC (ref.: reserva indígena Ibirama. Eleições): a 
Câmara, por unanimidade, decidiu homologar a proposta de arquivamento 
da Dra. Ana Lúcia Hartmann 
Proc. n° 08100.006630/95-70 (ref.: ação civil pública. ajuizada pela 
PR/ AP): a Câmara tomou conhecimento do procedimento 
Proc. n° 08119.000290/93-11 e 8119.000094/92-01 (ref.: deficientes 
físicos): a Câmara, por unanimidade, decidiu remeter os autos à Sétima 
Câmara. 
Proc. n° 08100.005964/95-90 (ref.: reserva ambiental): a Câmara, por 
unanimidade, decidiu remeter os autos à Quarta Câmara. 
Proc. n° 08100.001421/89-64 (ref.: conflito entre posseiros e índios Tembé
PA): a Câmara, por unanimidade, decidiu remeter os autos à Procuradoria da 
República no Pará. 

Brasília, 26 de fevereiro de 1996. 

/J n ( 

,1_} Lvv) f/ , 
ÇA~OLDO FERRAZ DA NOBREGA 

COORDENADOR 
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AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
MEMBRO EFETIVO 

·~ 
"'"l_..-.---~ 

EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA 
SUPLENTE 
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DESPACHO 

Em cumprimento à decisão da Câmara de Coordenação e Revisão 

dos Direitos das Comunidades Indígenas e das Minorias do Ministério Público Federal, 

determino o arquivamento do presente expediente (Proc. PGR n° 08100.000639/92-89). 

Brasília, 27 de fevereiro de 1996 .. 

J;~' ( 
~ ' 7 DANÓBREGA 

VICE-PRocuR!\P2~RAL DA REPÚBLICA 
COORDENADOR DA CÂM,ARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO J?OS D~ITOS 
DAS COMUNIDADES INDIGENAS E DAS MINORIAS DO MINISTERIO PUBLICO 

FEDERAL 
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Ofício n°023/96 /CADIM/MPF 
(processo 08100.000639/92-80) 

~ 

Brasília, 12 de março de 1996 

Prezado Senhor, 

comunico que sua representação denunciando sonegação 
de impostos pela Paranapanema/Taboca/Projeto Pitinga e outras 
irregularidades na Área Indígena Waimiri-Atroari foi arquivado conforme 
informações em anexo. 

Atenciosamente, 

·U-J) . 
H.A\ROLDO FERRAZ DA NOBREGA 

CORDENADOR DA 6a CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO 
COMUNIDADES INDÍGENAS E DAS MINORIAS 

A SUA SENHORIA O SENHOR 
RODRIGO ROBERTO OUTRIRO DE AZEVEDO LIMA 
SHIS QI 3 - conjunto 3- casa 8 
71605- BRASÍLIA -DF 
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DESPACHO 

De ordem do Sr. Coordenador e em cumprimento do despacho de 

fls. determino o arquivamento do presente expediente. 

Brasília, 13 de maio de 1996. 

- . - ·····---......_ 

~~~~:/ 
GERMANO CRISOSTOMO FRAZAO 

ASSESSOR DA 6a CÂMARA DE. COORDENAÇÃO E REVISÃO DO 
:MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 


