
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA

26/11/98 16:51
COORDENADORíA DE COMUNICAÇÕES 

ADMINISTRATIVAS

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

0 8 í  0 0 „ 00 8 0 í  5 /  9 8 -  £ 8
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

O
-J
Oo
o
5—oa.a.
LUo
_i<z
o
õ
<z
o
ç>
>cr
LU(/)

I
O
cr
0.
<z
LU<n 
l

INTERESSADO:

SEXTA CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO DO MPF
ASSUNTO: CÓDIGO:

AÇÃO C IV IL PÚBLICA n° 1997.32.004830-5
OUTROS DADOS:

A: Ministério Publico Federal.

R: CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais.

OBS: DOSSIÊ DE /COMPANHAMENTO.

M O V I M E N T A Ç Õ E S
S SIGLA CÓDIGO DATA SEQ SIGLA CÓDIGO DATA

01 6a C Â M A R A 10137 26; 1 1 /9 8 15
«

/ /
02

/ /
16

/ /
03

/ /
17

/ /
04

/ /
18

/ /
05 / / 19 / /
06

/ / 20
/ /

07 / / 21 / /

08
i
' / /

22 / /
09

/ /
23

/ /
10

/ /
24

/ /
11 / / 25

/ /
12

/ / 26 / /
13 ^  / / 27 / /
14

V

/ / 28
/ /

AS MOVIMENTAÇÕES DEVERÃO SER COMUNICADAS AO PROTOCOLO

ANEXOS:

Imprensa Nacional SEDAP/Pfl -  IMPRESSO N5 47



OFÍCIO N° 138/97SMM/PR-AM Manaus, 21 de outubro de 1997.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

0 8 i 0 0 . 0 0 8 0 1 5 / 9 8 - E 8
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Senhor Procurador Federal

\

J \

o
. . .

., iíJosê QZolaloYJigueitcJo Saptot
Procuratcr Eer.t.-T ( i  P.fTjhüca J 

Pnunttf F t íu i i  tos Di.t.;c ;  u  CiJadão -  Adjmts
IfCC

Tenho a honra em cumprimentá-lo, ao tempo 

em que encaminho a Vossa Excelência, cópia da exordial de Ação Civil Pública 

proposta contra a CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, 

referente à licitação para transferência dos direitos minerários da jazida de 

nióbio do Morro dos Seis Lagos.

Sendo o que se apresenta para o momento, 

renovo a Vossa Excelência protestos de mais alta estima e distinguida 

consideração.

SÉRGIO MONTAI
Procurador dc

EDEIROS
República
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Excelentíssimo Senhor 
Doutor WAGNER GONÇALVES
Digníssimo Procurador Federal dos Direitos do Cidadão Assesscr 
Av. L 2 Sul - Quadra 603/4 - Lote 23 - Sala 107 - CEP 70.200-901
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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal d a ____ Vara da Seção Judiciária do
Estado do Amazonas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através dos 

Procuradores da República ao final assinados, vem, perante Vossa Excelência, com 

arrimo no art. 129-111 da Constituição Federal, art. 6°-VII, da Lei Complementar Federal n° 

75/93, e Lei n° 7.347/85, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

com pedido de liminar

contra a CPRM - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, empresa 

pública federal, inscrita no CGC/MF sob o n° 00.091.652/0002-6Q, com sede em 

Brasília/DF, SGAN, Quadra 603, Módulo I / 1o andar, CEP 70.830-000, pelas razões de 

fato e de direito a seguir alinhavadas:

I - DOS FATOS

01. Em face de notícias veiculadas na Imprensa nacional e local,

através da Portaria PRDC n° 01, de 06.08.97, foi instaurado o Inquérito Civil Público n°

Meus documentos/pram97/ACP-Ni6bio
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05/97/PRDC-AM, com o escopo de apurar os fatos envolvendo a licitação (Concorrência 

n° 001/SERAFI-RJ/97) para selecionar empresa ou consórcio de empresas adquirente 

dos direitos minerários da CPRM relativos à jazida de nióbio do Morro dos Seis Lagos 

(Projeto Uaupés - Município de São Gabriel da Cachoeira/AM).

dirigidos ao IBAMA, FUNAI, DNPM e CPRM, logrou-se carrear aos autos os elementos 

indispensáveis à formação da convicção acerca dos fatos, máxime no que concerne a 

questões pertinentes ás normas constitucionais e legais de regência, relativamente à 

tutela do meio ambiente e de interesses indígenas, confirmando as notícias jornalísticas 

e, resultando na presente Ação.

03. Através de informações prestadas no curso do inquérito, o 

IBAMA, por intermédio de sua Superintendência Estadual no Amazonas (fls. 18/19)1, 

esclareceu que o projeto se insere, inteiramente, em áreas das unidades de conservação 

“Parque Nacional do Pico da Neblina” (federal), criado através do Decreto Executivo n° 

83.350/78, e “Reserva Biológica Estadual do Morro dos Seis Lagos”. Registrou, ainda, a 

falta de anuência do órgão Ambiental Federal quanto às atividades de mineração, 

inclusive às já realizadas (pesquisa).

04. As informações da Autarquia Ambiental suscitam um dos 

aspectos fulcrais da presente ação, qual seja, saber se é juridicamente possível a 

exploração mineral em áreas de proteção ambiental permanente e, em caso negativo, se 

é legítima a pretensão da Administração Pública, in casu, representada pela titular dos 

direitos a serem transferidos.

05. O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), órgão 

do Ministério das Minas e Energia, em resposta à requisição ministerial, trouxe aos autos 

vários elementos (fls. 15/17), sendo de destacar-se os seguintes:

1 Esta e todas as referências seguintes e os do Inquérito Civil n°
05/97/PRDC-AM.

02. Expedidos diversos ofícios instrutórios, destacando-se os

Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio 2
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a) em 1975, durante trabalho de mapeamento geológico, foram

identificadas, no Municipio de São Gabriel da Cachoeira, três estruturas circulares, 

recebendo, a maior delas, a denominação de “Morro dos Seis Lagos";

b) em abril daquele mesmo ano começaram os trabalhos de 

sondagem, a cargo da CPRM, constatando-se a existência de jazida de nióbio na região;

conhecidas de nióbio, cuja utilização mais importante é na produção de ligas Fe-Nb 

standard, para uso na siderurgia;

n° 8.770, de 28.12.94, é detentora dos direitos minerários da jazida de nióbio do Morro 

dos Seis Lagos, cuja autorização de pesquisa lhe foi outorgada no processo DNPM n° 

803.778/75, pelo Alvará de Pesquisa n° 2.383/78, renovado pelo Alvará n° 2.844/81, 

decorrendo os aludidos direitos da aprovação, no ano de 1986, do Relatório Final de 

Pesquisa (fl. 22).

06. A CPRM, através de sua Superintendência no Amazonas, 

também instada a manifestar-se, encaminhou cópia da lei de criação e estatuto da 

empresa, exame atualizado de projeto (EXAP - nióbio de Uaupés - maio, 1997) e do 

edital de licitação, informando, mais recentemente (fl. 89), que o EIA/RIMA e a licença 

ambiental deverão ser providenciadas pela eventual vencedora da licitação.

07. Da análise da documentação enviada pela CPRM, verifica-se, 

a teor do disposto no art. Art. 5o, § 1o, da Lei n° 8.970/94, que a CPRM, após aprovação 

pelo DNPM do relatório de pesquisa mineral (aprovado, no caso em tela, em 07.08.86), 

pode “negociar a cessão dos respectivos direitos à concessão de lavra da jazida 

pesquisada.”.

08. Na esteira das disposições encimadas é que se encontra em 

andamento procedimento licitatório cuja entrega das propostas estava marcada para o 

dia 16 p.p. (adiada por 120 dias, conforme informação de fls. 129/132), nos termos do

c) o Brasil é o maior produtor e possui as maiores reservas

d) a CPRM, transformada em empresa pública através da Lei

Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio
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edital, que traz relevantes informações, dentre as quais a localização exata da jazida 

(Capítulo II - item 2.1; fl. 04 do anexo 02):

inserida em um Parque Nacional e em uma Reserva Biológica Estadual, bem como as 

dificuldades de acesso à jazida, fornecendo as opções possíveis, vislumbrando-se os 

danos ambientais que decorreriam da viabilização da implementação do projeto, em 

face, inclusive, das exigências da legislação de regência no que pertine à concessão de 

lavra.

10. A FUNAI, após incompreensível delonga, enfim apresentou 

suas informações, inclusive enriquecidas com mapa que situa a Região dos Seis Lagos e 

áreas indígenas, dando conta de que a maior parte do projeto Uaupés incide nas Terras 

Indígenas Balaio, ora em fase de estudo, identificação e delimitação, mas já reivindicada 

pela citada comunidade.

11. Submetida a documentação remetida pela FUNAI ao 

antropólogo Jorge Bruno Sales Souza, do Quadro de funcionários do Ministério Público 

Federal, foi a mesma percucientemente avaliada, sendo feitas importantes observações, 

dentre as quais destacamos.

demarcada;

b) equívoco nos fundamentos que tentam excluí-la do conceito de 

terras imemoriais, ou tradicionalmente ocupada por indígenas;

independe do ato declaratório de reconhecimento - demarcação -, devendo-se, por isso, 

em caso de dúvida, optar pela sua salvaguart

“2.1.1 A área do projeto Uaupés situa-se no município de 
São Gabriel da Cachoeira, região da Cachoeira, região do 
Alto Rio Negro, a noroeste do Estado Amazonas, entre as 
coordenadas 00° 16’N e 00° 22’N a 66° 34’WG e 66° 
40’W G.\

09. Reporta, também, que a jazida encontra-se, inteiramente,

a) impropriedade da intenção de reduzir-se a  T.l. Balaio a ser

c) o direito dos indigenas sobre as terras por eles ocupadas

Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio
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12. Da exposição fática, especialmente do constante dos itens 07

e 09 supra, infere-se, inexoravelmente, o comprometimento da moralidade 

administrativa, haja vista que é do conhecimento da empresa licitante a impossibilidade 

do objeto (concessão de direito de lavra em unidades de conservação permanente), fato 

que atenta contra os princípios norteadores da Pública Administração.

II - DO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA

“Art. 1o. Regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo 
da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
causados:
I - ao meio ambiente;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.”.

“'Interesse público’, como consta do Código de Processo 
Civil e ‘interesses sociais’, na dicção .constitucional, sâo 
expressões com significado substancialmente 
equivalente. Poder-se-ia, genericamente, defini-los como 
‘interesse cuja tutela, no âmbito de um determinado 
ordenamento jurídico é julgada como oportuna para o 
progresso material e moral da sociedade a cujo 
ordenamento jurídico corresponde", como o fez J. J. Calmon 
de Passos, referindo-se a interesse público. Relacionam-se, 
assim, com situações, fatos, atos, bens e valores que, de 
alguma forma, concorrem para preservar a organização e o 
funcionamento da comunidade jurídica e politicamente

13. A defesa do meio ambiente e de outros interesses coletivos,

dentre os quais se insere, induvidosamente, a moralidade administrativa, é passível de 

ser exercitada em Juízo através da ação civil pública, nos termos do art. 1o, da Lei n° 

7.347, de 24.07.85, in verbis:

14. O Dr. Teori Albino Zavascki, Juiz do Tribunal Regional Federal

da 4a Região e Professor de Direito Processual Civil da UFRGS, em artigo publicado na 

Revista de Informação Legislativa do Senado Federal, discorrendo acerca do interesse 

social, fornece subsídios à exata compreensão da matéria:

Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio 5
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considerada, ou para atender suas necessidades de bem- 
estar e desenvolvimento.", (g.n.)2

15. O interesse social, assim, confunde-se com o interesse público,

que tem inquestionável natureza de interesse coletivo, como patrimônio da sociedade 

como um todo e não dos cidadãos individualmente considerados. A gestão da coisa 

pública em consonância com os princípios da legalidade e da moralidade é de interesse 

geral, daí a possibilidade de tutela por meio da ação civil pública.

II - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

16. A competência da Justiça Federal decorre do fato de figurar no 

polo passivo da ação empresa pública federal, configurando a hipótese normativa 

prevista no art. 109, inciso I, da Magna Carta.

17. O foro competente para o processo e julgamento é a Seção 

Judiciária Federal do Estado do Amazonas, por vários motivos:

a) a Superintendência Regional da CPRM sediada em Manaus 

está participando do processo licitatório como um dos escritórios responsáveis pela 

venda de editais (fl. 02 do anexo 02);

b) inúmeras matérias jornalísticas acerca da licitação vêm 

sendo veiculadas na imprensa local (fl. 38), em geral questionando a validade do 

procedimento, seja em razão dos impédimentos decorrentes dos aspectos ambientais 

subjacentes (fl. 33), seja pelo valor mínimo estipulado de R$ 600.000,00 (fl. 32), o que 

coloca em dúvida a seriedade dos trabalhos, levando a um descrédito da Administração 

Pública Federal, a exigir medidas saneadoras no próprio local do dano, conforme 

estatuído na Lei da Ação Civil Pública;

c f r t

2 Ano 30, n° 117, jan./mar. 1993, págs. 174/175.
Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio 6
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c) a jazida de nióbio cujos direitos minerários são objeto da 

licitação está localizada em território amazonense, inteiramente inserida em uma 

unidade de conservação federal, qual seja, o “Parque Nacional do Pico da Neblina", 

como reconhecido pela empresa licitante (Anexo 02, fl. 04), ora Ré, pelo IBAMA e, 

perfeitamente demonstrado pelo mapa fornecido pela FUNAI (fl. 47).

IV - DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

18. Ao Ministério Público, Instituição permanente e essencial à

função jurisdicional, a teor do art. 127, caput, da Constituição da República, incumbe a 

defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

19. Assim, a fim de que possa exercer seus misteres, estabeleceu 

o legislador constituinte, dentre suas funções, a promoção da ação civil publica para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos 

e coletivos (art. 129, inciso III), dentre os quais se insere a defesa da moralidade 

administrativa.

20. Por todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, estatuído 

em consonância com os ditames da Lei Maior, colhe-se a certeza da legitimidade do 

Parquet, como se constata pelas disposições inserias na Lei da Ação Civil Pública (Lei n° 

7.347/85, art. 21), Código do Consumidor (Lei n° 8.078/90, arts. 81-11 e 82-1, em face do 

precitado dispositivo da LAP), Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei n° 

8.625/93, art. 25, inciso IV, letra "a") e Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC n° 

75/93, art. 6°, inciso VII, alíneas “b“ e “d”), merecendo transcrição, pela especificidade da 

matéria, estes últimos:

“Art. 6o. Compete ao Ministério Público da União:

VII - promover o inquérito civil e a ação pública para:

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente, dos bens e direitos (...); (g.n.);

Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio 7
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d) outros interesses individuais indisponíveis, 
homogêneos, sociais, difusos e coletivos;” (g.n.).

21. A melhor doutrina não discrepa quanto à acertada conclusão

sobre a legitimidade do Ministério Público, sendo lícito trazer-se à colação o 

entendimento de alguns renomados doutrinadores.

22. Com Nelson Nery Júnior, processualista dos mais renomados,

a questão da tutela coletiva reveste excepcional simplicidade:

"As soluções do direito privado tradicional, bem como do 
processo civil ortodoxo não mais atendem as necessidades 
do povo brasileiro quanto aos conflitos metaindividuais. Esta 
é a razão pela qual a esse conflitos devem ser aplicadas as 
regras do direito metaindividual e, no processo civil, as 
regras do processo civil, as regras do processo civil 
coletivo, que é formado pelas ações coletivas, com o seu 
regime jurídico.

Assim, sempre que se estiver diante de uma ação 
coletiva, estará aí presente o interesse social, que 
legitima a intervenção e a ação em Juízo do Ministério 
Publico (CF, art. 127, caput, e 129, IX).”.3

23. Também Ada Pellegrini Grinover, jurista de talento incomum,

sintetiza com maestria tudo quanto se pretende demonstrar, ao comentar o art. 25, inciso 

IV, letra “b", da Lei n° 8.625/93:

“Uma nova modalidade de ação civil pública, introduzida 
pelo art. 25, IV, “b” da Lei n. 8.625, de 12.2.93 _ LNMP, veio 
consagrar, na realidade, utilização de verdadeira ação 
popular, com legitimação atribuída ao Ministério Público. 
Com efeito, nos termos do mencionado dispositivo, ao 
Ministério Público é conferida legitimação ativa para um tipo 
especial de ação civil pública (...)

A diferença entre a ação popular constitucional e a ação civil 
pública que visa a anular atos lesivos a moralidade 
administrativa reside exclusivamente na legitimação ativa: a 
primeira, é legitimado o cidadão, a segunda, o Ministério 
Publico.

3 O Ministério Público e as ações coletivas, in AÇÃO CIVIL PÚBLICA, Ed. RT, São Paulo, 1995, 

págs. 365/366. Á  J  x 0
Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio (  -------- 8
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Diga-se de passagem que a extensão da legitimação ativa a 
ação popular, para o Ministério Público, é perfeitamente 
constitucional: com efeito, a própria Constituição Federal, no 
art. 129, IX, expressamente admite que se confiram ao 
parquet outras funções, desde que compatíveis com suas 
finalidades. E, na fórmula abrangente do art. 127, CF, que 
afirma incumbir ao Ministério Público a ‘defesa da ordem 
pública, do regime democrático e dos interesses sociais 
(...)’, acomoda-se certamente a titularidade da ação popular 
para a tutela do patrimônio público e da moralidade 
administrativa."4

24. Do exposto resta iniludivelmente demonstrada a legitimidade

do Ministério Público Federal para propor ação civil pública na defesa da moralidade 

administrativa.

V - DA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA

V.1 - SIGNIFICADO DO PRINCÍPIO

25. O princípio da moralidade administrativa encontra-se insculpido

no art. 37, caput, da Constituição Federal, e seu significado, à luz da doutrina reveste 

especial clareza.

26. O inolvidável Hely Lopes Meirelles fornece elementos ao

correto entendimento e alcance do principio, em lição lapidar:

“O certo é que a moralidade do ato administrativo, 
juntamente com a sua legalidade e finalidade constituem 
pressupostos de validade sem os quais toda a atividade 
pública será ilegítima. Já disse notável Jurista luso - 
Antônio José Brandão - que "a atividade dos 
administradores, além de traduzir a vontade de obter o 
máximo de eficiência administrativa, terá ainda de 
corresponder à vontade constante de viver 
honestamente, de não prejudicar outrem e de dar a cada

4 Op. cit., págs. 23/24.
Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio



um o que lhe pertence - princípios de direito natural já 
lapidarmente formulados pelos jurisconsultos romanos. À luz 
dessas idéias, tanto infringe a moralidade administrativa 
o administrador que, para atuar, foi determinado por fins 
imorais ou desonestos, como aquele que desprezou a 
ordem institucional e, embora movido por zelo profissional, 
invade a esfera reservada a outras funções, ou procura 
obter mera vantagem para o patrimônio confiado à sua 
guarda.”, (g.n.)5 6

27. O princípio da moralidade não é estranho ao ordenamento

jurídico infraconstitucional, havendo merecido regramento específico no que concerne ás 

licitações, ex vi do art. 3o da Lei n° 8.666, de 21.06.93.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

28. Nesta esteira, demonstraremos que a CPRM, com o

prosseguimento e desfecho do procedimento licitatório, afronta os primados da 

moralidade administrativa, vez que o objeto da licitação é impossível, eis que tenciona-se 

a transferência de um direito que não poderá ser exercitado pelo vencedor do certame.

V.2 - IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO

29. Maria Sylvia Zanella Di Pietro, administrativista de escol,

esclarece com mestria o que deve se entender quanto à impossibilidade do objeto:

“Objeto ou conteúdo é o efeito jurídico imediato que o ato 
produz.

Como no direito privado, o objeto deve ser lícito (conforme) 
à lei), possível (realizável no mundo dos fatos e do direito),

“Segundô o art. 2o, parágrafo único, ‘c’, da Lei n° 4.717, ‘a 
ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 
importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 
normativo’.
No entanto o conceito não abrange todas as hipóteses 
possíveis; o objeto deve ser licito, possível (de fato e de 
direito), moral e determinado. Assim, haverá vício em 
relação ao objeto quando qualquer desses requisitos deixar 
de ser observado, o que ocorrerá quando for:

5 Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 20a edição, São Paulo, 1995, p. 84.
6 Direito Administrativo, Editora Atlas, 7a ediçãoSão Paulo, 1996, p. 171.
Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio
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3. impossível, porque os efeitos pretendidos são 
irrealizáveis, de fato ou de direito; por exemplo: a 
nomeação para um cargo inexistente;”, (g.n.)7

30. O objeto da licitação é lícito, pois a CPRM é titular dos direitos

minerários da jazida de nióbio do Morro dos Seis Lagos e está legalmente autorizada a 

transferi-los (art. 5o, § 2o, da Lei n° 8.970, de 28.12.94; fl. 23).

direitos minerários voita-se, é lógico, à exploração dos recursos minerais, sendo que a 

empresa vencedora terá o prazo de cento e oitenta dias para requerer a concessão de 

lavra ao Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, pena de decadência do 

direito (art. 5o, § 3o, da Lei n° 8.970/94), sem fazer jus, nem ao menos, à restituição dos 

pagamentos já efetuados à CPRM (Cláusula 20* da minuta de escritura pública de 

transferência dos direitos minerários; pág. 26 do anexo 02).

32. O problema é que, nem no prazo acima referido, e nem em 

qualquer outro, a Cessionária obterá junto ao DNPM a concessão de lavra, o que torna 

irrealizável o efeito pretendido pela licitação, qual seja, a exploração econômica da jazida 

e, em conseqüência, impossível o seu objeto.

33. É que “a concessão de lavra depende de prévio 

licenciamento do órgão ambiental competente”.8 O licenciamento ambiental é o 

procedimento administrativo indispensável para a localização, instalação, ampliação ou 

funcionamento de atividades utilizadoras de recursos ambientais ou causadoras de 

degradação ambiental, e visa controlar as que comportem risco para o meio ambiente.9 

As providências relativas ao licenciamento ambiental, conforme a própria CPRM, são de 

competência da Cessionária (Ofício de fl. 88).

34. Os órgãos ambientais federal e estadual, entretanto, não 

concederão a licença ambiental, haja vista a existência de óbices de caráter legal à

7 Op. cit., p. 199.
a Transcrição literal do art. 16 da Lei n° 7.805, de 18.07.89.
9 Marcelo Gomes de Souza, Direito M in e .................................. ....... Del Rey, Belo Horizonte,
1995, p. 127.

31. Contudo, embora lícito, o objeto é impossível. A aquisição dos
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execução de atividades mineradoras em unidades de conservação permanente. Tanto 

esta assertiva é verdadeira que o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) 

manifestou-se publicamente a respeito (fl. 33), entendendo o IBAMA que o DNPM 

desrespeitou a lei ao conceder o Alvará n° 2383/78 sem anuência do órgão ambiental (fl. 

19). O art. 1710 da Lei n° 7.805/89 confirma o acerto do entendimento esposado pela 

Superintendência Estadual do IBAMA que, todavia, usando do poder de polícia que lhe 

confere a lei, podia e devia, reprimir o desenvolvimento de quaisquer atividades capazes 

de causar degradação ambiental na áre& Parque Nacional do Pico da Neblina, 

inclusive as de pesquisa mineral, mas vem se omitindo (cf. art. 18 da Lei n° 7.805/89).11

V.3 - VEDAÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

35. Parques Nacionais são “áreas estabelecidas para a 

conservação das belezas panorâmicas naturais da flora e da fauna com características 

naturais, e das quais o público possa aproveitar, principalmente, quando colocadas sob 

fiscalização oficial.",12 sendo (...) os exemplos mais eloqüentes da concepção de que é 

necessário o estabelecimento de verdadeiros santuários para que as áreas de valor 

ecológico excepcional permaneçam protegidas.13

36. Em consonância com a definição encimada, trazemos à 

colação normas insertas no Código Florestal - Lei n° 4.771, de 15.09.65 - e Decreto n° 

84.017, de 21.09.79 (aprova o Regulamento dos Parques Nacionais), dispondo de 

maneira expressa acerca da preservação ambiental dos parques nacionais:

“Lei n° 4.717/65:
Art. 5o. omissis

10 Art. 17. A realização de trabalhos de pesquisa e lavra em áreas de conservação dependerá de 
prévia autorização do órgão ambiental competente.
1 Art. 18. Os trabalhos de pesquisa e lavra em área de conservação são passíveis de suspensão 

temporária ou definitiva, de acordo comparecer do órgão ambiental competente.
12 Paulo Affonso Leme Machado, Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 6a ed., São 
Paulo, 1995, p. 501.
13 Paulo de Bessa Antunes, Direito Ambiental, Edífòra Lu me nJúris, Rio de Janeiro, 1996, p. 221.
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Parágrafo único - Ressalvada a cobrança de ingresso a 
visitantes, cuja receita será destinada em pelo menos 
50% (cinquenta por cento) ao custeio da manutenção e 
fiscalização, bem como de obras de melhoramento em 
cada unidade, é proibida qualquer forma de 
exploração dos recursos naturais nos parques e 
reservas biológicas criados pelo poder público na 
forma deste artigo." (g.n.);14

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

“Regulamento dos Parques Nacionais:
Art. 1o. omissis
§ 1o. Para os efeitos deste regulamento, consideram-se 
Parques Nacionais as áreas geográficas estensas e 
delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, 
objeto de preservação permanente, submetidas à 
condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu 
todo.” (g.n.).

37. Aliás, outra não poderia ser a postura do legislador ordinário,

que assim harmoniza o ordenamento infraconstitucional com as disposições constantes 

da Norma Hipotética Fundamental, vez que o legislador constituinte de 1988 dedicou 

especial atenção ao meio ambiente, mormente no que refere à criação e manutenção de 

unidades de conservação, nos termos do art. 225, § 1o, inciso III da Magna Carta, in 

verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as futuras gerações.
§ 1o. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público:

III - definir em todas as unidades da Federação, espaços 
territoriais e seus componentes a setem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção:" (g.n ).

38. Sintetizando tudo isso, o emérito doutrinador Paulo Affonso

Leme Machado, mestre em Direito Ambiental, e referência necessária nessas questões, 

sentencia de forma categórica:

14 De acordo com a Lei n° 7.875, de 13.11.89.
Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio



“Indiscutível que não se pode nem 
pesquisar, nem explorar recursos 
minerais, como interdita está qualquer 
prospecção nas áreas dos parques 
nacionais, estaduais e municipais. ” . 15

39. Como se vê, a possibilidade de concessão de licença

ambiental simplesmente inexiste, pois as barreiras impostas pelo ordenamento jurídico 

são - até o momento - intransponíveis, no que concerne à preservação dos Parques 

Nacionais, em face da exploração de seus recursos naturais.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS

40. E o mais grave é que esta situação não é desconhecida da

Empresa-Ré. É o que se dessume do exame de um dos documentos (fl. 126) enviados 

ao Ministério Público Federal pela CPRM (espécie de síntese da legislação minerária), 

abordando a questão da mineração em áreas de conservação ambiental:

“Nas áreas de estações ecológicas e dos 
parques nacionais, estaduais e municipais, 
são proibidas a exploração dos recursos 
minerais.” (g.n).

V.4 - A QUESTÃO INDÍGENA

41. Como se não bastassem todas as restrições apontadas,

acresce que o “Projeto Uaupés" abrange área indígena, mais precisamente a “Terra 

Indígena Balaio" (ocupada por índios das etnias Desana e Tukano), como atestam a 

informação de fl. 46 e o mapa de fl. 47.’

42. Poder-se-ia alegar que essas terras ainda não se encontram

demarcadas, mas contra este argumento opõe-se o direito preexistente dos povos 

indígenas, que não pode ser vilipendiado pela inércia do Poder Público em efetivar a 

demarcação, cujo prazo há muito se encerrou, de acordo com o disposto no art. 67 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

_
15 Op. cit., pág. 502.
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43. De sua configuração como Terra Indígena decorrem os direitos

e consequências previstos nos §§ 1o e 2o do art. 231 da Lei Fundamental da República.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL \ '
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V.5 - CONCLUSÃO

44. De todo o exposto, resulta evidente a imoralidade do ato

pretendido, pois a par de proporcionar rendimentos à Administração, ocasionará prejuízo 

a terceiro, o que desnuda a desonestidade que contamina o procedimento, 

completamente viciado e desprovido de validade, insustentável, portanto, de ser 

preservado na ordem jurídica, vez que caracteriza enriquecimento ilícito.

VI - DA LIMINAR

45. Em razão do tempo normal de deslinde da presente Ação, com 

o prosseguimento do procedimento licitatório, poderão advir danos irreversíveis à 

moralidade administrativa, além de conduzir à realização de novas despesas pela 

Administração, infrutíferas e contrárias ao interesse público, podendo sujeitar-se, 

inclusive, a indenizar a empresa vencedora do certame (iludida pelo engodo 

engendrado), disso resultando o periculum in mora.

46. Sob este prisma, registre-se, ainda, que está provado que a 

evolução de situações deste jaez conduz a uma inaceitável “convalidação” de atos 

praticados (“Teoria do Fato Consumado”) ao arrepio da legislação e, não raras vezes, da 

própria Lei Maior

47. O fumus boni juris, estamos convictos, permissa venia, de 

haver sido demonstrado, à exaustão, ao longo desta exordial.

Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio 15
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48. Destarte, encontrando-se presentes os pressupostos

indispensáveis à medida, requer-se a concessão de liminar, inaudita altera pars, para 

determinar, até o deslinde do feito:

dos direitos minerários da jazida de nióbio do Morro dos Seis Lagos (Concorrência n° 

001 /SERAFI-RJ/97/CPRM);

que veiculado o Aviso de Edital) da determinação supra, a fim de salvaguardar os 

interesses da Administração e de terceiros, a expensas da licitante;

c) vedação de visitas na reserva ou inicio/prosseguimento de 

eventuais trabalhos de pesquisa;

d) abster-se a CPRM de dar início a quaisquer procedimentos 

licitatórios com o objetivo da Concorrência n° 001/SERAFI-RJ/97.

a) citação da Ré, no endereço de sua sede, na pessoa de seu 

Diretor-Presidente, para, querendo, contestar a presente ação; *

procedimento licitatório guerreado e determinar à Ré que encerre o procedimento, 

abstendo-se de iniciar quaisquer outros com o mesmo objeto e prosseguir com os 

trabalhos de pesquisa mineral na área do “Parque Nacional do Pico da Neblina".

a) suspensão do procedimento licitatório que objetiva a transferência

b) publicação em jornais de grande circulação (os mesmos em

VII - DO PEDIDO

49. Ante todo o exposto, requer-se:

b) seja julgada procedente a ação, para declarar a nulidade do

Meus documentos/pram97/ ACP-Nióbio



50. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
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N. Termos,

P. Deferimrnto.

Manaus, 20 de outubro de 1997.

SÉRGIO MONTEIRO MEDEIROS
Procurador da Republica

SOBRINHO
Procurador da República
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Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal da 3a Vara da Seção Judiciária do 
Estado do Amazonas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, através dos 

Procuradores da República ao final assinados, vem, perante Vossa Excelência, nos 

autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA n° 1997.32.004830-5, em que contende com a 

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, arrimado no art. 264 do Código 

de Processo Civil, ADITAR A INICIAL para protestar e requerer provar o alegado por 

todos os meios de prova em direito admitidos, notadamente, depoimento pessoal, 

testemunhal, pericial e documental, esta representada pelos autos do Inquérito Civil n° 

05/97/PRDC-AM e seus anexos (apresentados com a exordial) e pelos documentos que 

vierem a ser juntados no curso da ação.

Termos em que,

pede e espera deferimento.

Manaus, 21 de outubro de 1997.

RGIO MONTEIRO MEDEIRO
Procuradohda República

OSÓRIO S. BARBOSA SOBRINHO
Procurador da República

Documentos anexos: cópia da inicial e da presente, para facilitar a expedição do 
mandado de citação.
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COORDENADORIA DE COMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SEÇÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

Referência: Proc. PGR n° 08100.008015/98-22

Autuado e encaminhado à Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do
MPF.

CCA/SPA, em 26/11/98

Dalvalice^ánatóykiaonça Chaves
Chefe da Seção de Protocolo e Arquivo



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
6a Câmara de Coordenação e Revisão 
(Comunidades Indígenas e Minorias)

Informação CJ n° 194/2005 Brasília, 22 de junho de 2005 1
jgl

Destinatário: Dra. Deborah Duprat de Britto Pereira m

Procedimento Administrativo n° 08100.008015/98-22

Assunto: ACP contra companhia de Pesquisa de Recursos Minerais/AM W

INFORMAÇÕES/SUGESTÕES/CONCLUSÕES E OUTROS DADOS

Senhora Coordenadora,

Trata-se de procedimento administrativo instaurado com vistas a 

acompanhar o andamento da ACP n°1997.32.00.004830-5, proposta pelo MPF em face da 

CPRM- Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais com o escopo de que fosse declarada a 

nulidade de procedimento licitatório que objetivava a transferência de direitos minerários de 

jazida de nióbio do Morro dos Seis Lagos no Amazonas.

Consultando o andamento processual disponível na internet, 

percebo que houve decisão declinatória de competência, tendo sido remetidos os autos à 

comarca de São Gabriel da Cachoeira, Justiça Estadual do Amazonas. Os autos foram 

baixados para a referida comarca em 1998.

Desta feita, sugiro o arquivamento do presente procedimento.

Atenciosamente,

ISABELA MARIA BARROS THOMAS 
COORDENADORIA JURÍDICA - 6a CCR/MPF
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Seção Judiciária do Am azonas
Consulta Processual

de 2

Processo: 1 9 9 7 .3 2 .0 0 .0 0 4 8 3 0 -5

Classe: 7 1 0 0  - AÇÃO C IV IL  PÚBLICA

Vara: 3 a VARA FEDERAL

Juíza: M ARIA  LUCIA GOMES DE SOUZA

Data de Autuação: 2 0 /1 0 /1 9 9 7

Distribuição: 2 - D IS T R IB U IÇ Ã O  AUTO M ATICA ( 2 0 /1 0 /1 9 9 7 )

N° de volumes: 1

Objeto da Petição: 9 9 9  - OUTROS

Observação:

Movimentação
Data Cod Descrição Complemento

0 7 /0 4 /1 9 9 8
1 3 :2 2 :0 0

123 BAIXA REMETIDOS OUTRO JU IZO  /  
TRIBUNAL POR INCOMPETÊNCIA 
(ESPECIFICAR)

REMETIDO A COMARCA DE SAO GABRIEL DA 
CACHOEIRA ATRAVÉS DO OFICIO/GABJU N 1 0 6 /9 8

0 7 /0 4 /1 9 9 8
1 1 :3 1 :0 0

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO

0 3 /0 4 /1 9 9 8
1 0 :2 6 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

1 0 /0 3 /1 9 9 8
0 8 :0 7 :5 7

1773 INTIM ACAO : DECISÃO REMETIDA 
PUBLICACAO IMPRENSA

0 6 /0 3 /1 9 9 8
1 0 :4 4 :0 0

185 INTIM ACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)

MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA

0 4 /0 3 /1 9 9 8
1 3 :3 6 :0 0

218 RECEBIDOS EM SECRETARIA DO MPF - AGUARDA PETICAO

2 7 /0 2 /1 9 9 8
1 1 :5 ^ 0 0

126 CARGA: RETIRADOS MPF P/ C IÊNCIA DE DECISÃO

1 6 /0 S f l9 9 8
1 0 :3 2 :0 0

153 DEVOLVIDOS C / DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR)

MANTENDO DECISÃO AGRAVADA

1 3 /0 2 /1 9 9 8
1 0 :1 8 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 6 /0 2 /1 9 9 8
1 2 :2 4 :1 0

1773 INTIM ACAO : DECISÃO REMETIDA 
PUBLICACAO IMPRENSA

b o ll7

0 4 /0 2 /1 9 9 8 185 INTIM ACAO  /  NOTIFICACAO /  V ISTA TOMAR CIÊNCIA DE DECISÃO DECLINATORIA DE
1 4 :4 2 :0 0 ORDENADA MPF COMPETÊNCIA

0 4 /0 2 /1 9 9 8
1 2 :0 0 :0 0

185 INTIM ACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA OUTROS (ESPECIFICAR)

PUBLICAR DECISÃO

0 4 /0 2 /1 9 9 8
1 1 :4 1 :0 0

185 INTIM ACAO /  NOTIFICACAO /  VISTA 
ORDENADA MPF

CIÊNCIA DE DECISÃO

0 4 /0 2 /1 9 9 8
0 8 :3 1 :0 0

153 DEVOLVIDOS C / DECISÃO OUTROS 
(ESPECIFICAR)

DECLINATORIA DE COMPETÊNCIA

1 2 /0 1 /1 9 9 8
1 0 :0 8 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

http://www.trfl.gov.br/processos/processosSecaoOra/ConsProcSecaopro.php 22/06/05
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1 9 /1 2 /1 9 9 7
0 9 :4 3 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA PELO 
DEPRECADO

AGUARDA PRAZO ATE 0 9 /0 1 /9 8

1 7 /1 2 /1 9 9 7
0 9 :2 9 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

SOLICITOU-SE INFORMACOES P/  TELEF0$E.*5? f / t  
CARTA

1 5 /1 2 /1 9 9 7
0 8 :0 5 :0 0

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO
l:- !s . ° C )  _ j

1 0 /1 2 /1 9 9 7
1 2 :3 0 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 6 /1 1 /1 9 9 7
0 9 :4 0 :0 0

128 CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA /  
AGUARDANDO DEVOLUÇÃO

INTIM ACAO DO REQDO. - PRAZO DE 72 HORAS - ARM 
05

0 6 /1 1 /1 9 9 7
0 9 :3 8 :0 0

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO

0 6 /1 1 /1 9 9 7
0 8 :3 9 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

0 5 /1 1 /1 9 9 7
1 6 :3 2 :0 0

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO P/ EXPEDIR CARTA PRECATÓRIA

2 3 /1 0 /1 9 9 7
1 3 :4 8 :0 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO ANALISE

2 3 /1 0 /1 9 9 7
1 3 :4 2 :0 0

154 DEVOLVIDOS C / DESPACHO

2 1 /1 0 /1 9 9 7
0 9 : y K ) 0

137 CONCLUSOS PARA DESPACHO

2 0 /W 1 9 9 7
1 4 :0 8 :0 0

2 D ISTR IBU IÇ ÃO  AUTOMATICA

Partes
Tipo Nome

REQDO CPRM - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS

REQTE M INISTÉRIO  PUBLICO FEDERAL

A dv TAZ IL  MATINO GODINO (R J00005913)

Adv DANIEL CARLOS ANDRADE (R J00061033)

Em itido pelo site  w w w .tr f l .g o v .b r  em 2 2 /0 6 /2 0 0 5  às 1 3 :2 2 :3 7
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‘Deijora.fi 'Macedo Duprat de 'Bntto Tereira
Subprocuradora-Geral da República

Coordenadora da 6* Câmara de Coordenação e Revisão



« ■

MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

ATA DA 309a REUNIÃO DA 6a CAMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de junho de 2005, a partir das 10h, na sede da Procuradoria 
Geral da República, Bloco B, sala 306 - Brasília -  DF, em sessão ordinária da 6a Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, estiveram presentes a Coordenadora, Dra. 
Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira, o Dr. Durval Tadeu Guimarães e a Dra. Annanda 
Soares Figueiredo. Ausente, ocasionalmente, o Dr. Eitel Santiago de Brito Pereira. Secretariou a 
reunião a analista processual Carla Daniela Leite Negócio. Foram objeto de discussão e/ou 
deliberação os seguintes expedientes e procedimentos administrativos:
1. Ofício n° 101/ACT Brasil, que encaminha carta-denúncia remetida pelas Comunidades do 

Médio Rio Negro, na qual relatam a prática de pesca predatória de peixes ornamentais e outras 
atividades ambientalmente degradantes que vêm sendo realizadas em suas áreas por atores 
exógenos. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no 
Estado do Amazonas, unânime.

2. Ofício GAB II/PRM/MAB/PA N° 1.022/2005, que encaminha cópia do Despacho de 
Arquivamento do Procedimento Administrativo n° 1.23.001.000420/2004-68. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Solicitar ao Procurador Oficiante que encaminhe à Câmara os autos 
do procedimento administrativo no qual foi exarado o despacho, para fins de exame, nos 
termos do art. 62, IV, da Lei Complementam0 75/93. Unânime.

3. Carta s/n° da comunidade indígena da Aldeia Ricardo Franco, que trata do descaso da 
Funasa com relação à assistência à saúde indígena em Rondônia. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que a questão já está submetida à 
Procuradoria da República no Estado de Rondônia. Unânime.

4. Ofício n“ 073/04, subscrito pelo Coordenador da Frente Guaporá, que relata conflitos com 
posseiros na região do Igarapé Omerê. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, uma vez que a questão já está submetida à Procuradoria da República no Estado 
de Rondônia. Unânime.

5. Procedimento Administrativo n° 08100.008003/98-43. Assunto: Ação criminal proposta 
pelo Ministério Público Federal contra Constant Trzeciak e outros, que teriam incentivado e 
invadido a T.I. Arara I, no Município de Medicilândia/PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação em banco de dados próprio. Unânime.

6. Procedimento Administrativo n° 08100.008015/98-22. Assunto: Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público Federal contra a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais — 
CPRM, referente à licitação para transferência dos direitos minerários da jazida de nióbio do 
Morro dos Seis Lagos. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, com 
registro da ação em banco de dados próprio. Unânime.

7. Procedimento Administrativo n° 08100.008020/98-62. Assunto: Ação C ivil Pública n° 
1998.35.00003575-3, que visa à declaração de nulidade do ato administrativo que suspendeu o 
processo de demarcação da Terra Indígena Karajá de Aruanã. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação judicial em banco de dados 
próprio. Unânime.

8. Procedimento Administrativo n° 08100.001077/99-11 e apensos. Assunto: Denúncia de
atividade garimpeira ilícita na Tema Indígena Yanomami. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado de Roraima, uma vez que a atividade 
garimpeira na T.I. Yanomami persiste na atualidade. Unânime. _ ,
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9. Procedimento Administrativo n° 08100.004797/99-48. Assunto: Demarcação da Terra 
Indígena Munduruku. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remessa à Procuradoria da 
República no Município de Santarém para que se manifeste, como de direito entender, a 
respeito da demarcação e homologação da T.I. Munduruku. Unânime.

10. Procedimento Administrativo n° 08100.005397/99-03. Assunto: Denúncia de colocação de 
postes de transmissão de energia elétrica, pela Companhia Energética de Roraima -  CER, nas 
Terras Indígenas São Marcos e Raposa Serra do Sol, sem pagamento de indenização. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que a questão já se 
encontra sob o acompanhamento da Procuradoria da República no Estado de Roraima. 
Unânime.

11. Procedimento Administrativo n° 08100.007230/99-51. Assunto: Barragem da Usina 
Hidrelétrica de Tijuco-alto, no Vale do Ribeira, que atinge comunidades quilombolas da 
região. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que 
a questão está sob o acompanhamento da Procuradoria da República no Estado de São Paulo. 
Unânime.

12. Procedimento Administrativo nü 08100.007526/99-17. Assunto: Representação dos Tuxauas 
das comunidades indígenas da T.I. São Marcos, que manifesta preocupação com o incentivo à 
presença de turistas na Cachoeira do Macaco, localizada no interior da referida terra indígena. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter os autos à Procuradoria da República no 
Estado de Roraima, a quem incumbe o exame da questão. Unânime.

13. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001007/2000-00. Assunto: Identificação e 
reconhecimento da Comunidade Negra Rural de Mata Cavalo. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, mantendo- 
se registro das ações judiciais na Coordenadoria Jurídica e cópias dos laudos antropológicos no 
acervo bibliográfico da 6d CCR. Unânime.

14. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002389/2000-81. Assunto: Verificação da 
existência de índios Kaxarari na área localizada no final da linha 14, próximo aos rios 
Curequetê e Ituxi. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da 
República no Estado do Amazonas, que já  tem procedimento instaurado sobre o assunto. 
Unânime.

15. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004143/2000-43. Assunto: Assassinato de três 
índios Korubo na Terra Indígena Vale do Javari/AM. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Remeter os autos à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para análise 
da questão. Unânime.

16. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005805/2000-01. Assunto: Denúncia de assédio e 
abusos sexuais contra índias Yanomami envolvendo militares do Pelotão de Infantaria de Selva 
da Região do Surucucu. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, 
uma vez que, tendo sido instaurado, acerca dos fatos objeto de investigação, o IPL 201/2001, 
que foi arquivado, o presente procedimento carece de objeto. Unânime.

17. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.006793/2000-23. Assunto: Carta s/n° de Joaquim 
Ferreira Lima, Cacique da Comunidade Indígena Curuais, de Altamira/PA, pedindo proteção e 
garantia de vida em decorrência das inúmeras ameaças que vêm sofrendo por parte de não 
índios que estão ocupando a terra e realizando nela trabalho de garimpo ilegal (Garimpo 
Madalena). Relatora: Dra. Deborah Macedo Duprat de Britto Pereira. Decisão: Pelo
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arquivamento, uma vez que a questão está sob acompanhamento da Procuradoria da República 
no Estado do Pará. Unânime.

18. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008529/2000-24. Assunto: Violação a direitos do 
Povo Jihoy pelo fazendeiro Eduardo Duarte, que estaria ameaçando-os de morte e dificultando 
seu acesso aos meios de subsistência. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas, que já tem procedimento instaurado sobre 
a questão. Unânime.

19. Procedimento Administrativo n" 1.00.000.009133/2000-02. Assunto: Notícia de redução de 
33% dos recursos destinados à saúde dos índios Yanomami no ano de 2001. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que o procedimento encontra-se 
sem objeto, em razão da alteração do convênio para a atenção à saúde Yanomami. Unânime.

20. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009508/2000-26. Assunto: Extração irregular de 
madeira na Terra Indígena Alto Rio Guamá/PA. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério 
Público Federal contra Maria do Socorro da Cruz e outro. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Pelo seu arquivamento, com registro da ação judicial em banco de dados próprio. 
Unânime.

21. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009861/2000-14. Assunto: Implantação do 
Parque Nacional Monte Roraima, cujos limites confrontam com o da Terra Indígena Raposa 
Serra do Sol. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que 
idêntico procedimento tem curso na Procuradoria da República no Estado de Roraima. 
Unânime.

22. Procedimento Administrativo n" 1.00.000.000565/2001-21. Assunto: Construção de ligação 
rodoviária entre a BR-307 e a localidade de Maturacá, incidente sobre a Terra Indígena 
Yanomami e o Parque Nacional do Pico da Neblina. Ação civil pública proposta pela 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Pelo seu arquivamento, com registro da ação judicial em banco de dados próprio. Unânime.

23. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002763/2001-29. Assunto: Ação Penal n° 
96.1400311-1, movida contra Ruberval Alves Schutz, apresentador do programa “Alô 
Ouvintes” , da Rádio Cruz Alta, acusado de emitir mensagens de cunho racista e discriminado 
contra o povo indígena. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, com registro da ação em banco de dados próprio. Unânime.

24. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.005454/2001-19. Assunto: Desinstalação de 
comunidade indígena do terreno onde foram construídas ocas pela Rede Globo de Televisão. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que a 
questão está sob o acompanhamento da Procuradoria da República no Município de São José 
dos Campos/SP. Unânime.

25. Procedimento Administrativo nü 1.00.000.006735/2001-81. Assunto: Manifesto apresentado 
pelos índios Kyikategê (Comunidade do Gavião) residentes na Aldeia Mãe Maria/PA, que 
reivindicam providências para recuperar ou compensar a perda de seu território de origem, 
localizado nas proximidades do Município de Imperatriz. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Município de Imperatriz, local onde se situa 
o território reivindicado. Unânime.

26. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008766/2001-76. Assunto: Usina Hidrelétrica de 
Apucaraninha. Compensação à população indígena atingida pela implantação dg usina.



Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: À Coordenadoria Antropológica (Romana), 
para manter acompanhamento permanente da questão.

27. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009688/2001-27. Assunto: Abaixo-assinado 
solicitando apoio na ampliação da área do Pin Buriti/MS. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, 
unânime.

28. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001314/2002-44. Assunto: Delimitação da Terra 
Indígena Apiterewa. Ação C ivil Pública proposta pela Procuradoria da República no 
Município de Marabá, que requer seja declarada a nulidade do Despacho n° 17/97, proferido 
pelo então Ministro da Justiça, Nelson Jobim. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo 
seu arquivamento, com registro da ação judicial em banco de dados próprio. Unânime.

29. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001604/2002-98. Assunto: Deferimento judicial 
de elaboração de laudo antropológico nos autos do IPL n° 110/2001. Pedido de sugestão dos 
quesitos a serem apresentados. Atendimento do pedido pela Coordenadoria Antropológica. 
Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu arquivamento, tendo em vista o 
exaurimento de seu objeto. Unânime.

30. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001746/2002-55. Assunto: Morte do índio 
Wapixana Kenedi Salomon, de 16 anos, vítima de tortura e abuso policial. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que a questão encontra-se sob 
exame da Procuradoria da República no Estado de Roraima. Unânime.

31. Procedimento Administrativo n" 1.00.000.009622/2002-18 e apensos. Assunto: Violência 
cometida por policiais militares contra um grupo de índios Shanenawa no Município de 
Feijó/AC. Instauração de processo na Justiça Federal do Estado do Acre. Conflito de 
Competência. Decisão do STJ no sentido da competência da justiça estadual para processar e 
julgar o crime. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez que 
a questão debatida, sobre a competência para julgar os autores dos homicídios praticados 
contra índios Shanenawa, já  foi definida mediante decisão do Superior Tribunal de Justiça, 
transitada em julgado. Registrem-se os dados da ação que tramita no Juízo de Direito de 
Feijó/AC. Unânime.

32. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010975/2002-61. Assunto: Deferimento judicial 
de elaboração de laudo antropológico nos autos do IPL n° 227/2001. Pedido de sugestão dos 
quesitos a serem apresentados. Atendimento do pedido pela Coordenadoria Antropológica. 
Arquivamento do Inquérito. Relator: Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, uma vez que encontra-se exaurido o objeto do procedimento. Unânime.

33. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.0011192/2002-02. Assunto: Ausência de 
expedição de certidões de nascimento para os filhos da índia Suzana Kaplum Krahô. Relatora: 
Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, 
local dos fatos. Unânime.

34. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001253/2003-04. Assunto: Carta da 32a
Assembléia Geral dos Tuxauas -  2003, encaminhada pelo Conselho Indígena de Roraima para 
conhecimento e providências. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, uma vez que idêntico procedimento tem curso na Procuradoria da República no 
Estado de Roraima. Unânime. _ o
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35. Procedimento Administrativo n°l.00.000.003293/2003-82. Assunto: Manifestação das 
lideranças indígenas do Brasil, que pedem investigação do Ministério Público Federal acerca

Indígena Raposa Serra do Sol. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, uma vez que, já tendo havido a homologação da T.I. Raposa Seira do Sol, o 
presente procedimento encontra-se sem objeto. Unânime.

36. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.003311/2003-26. Assunto: Pedido de avaliação 
antropológica dos índios Sumí da Aldeia Sororó, para se determinar o grau de “ aculturação” 
dos membros daquela comunidade e, conseqüentemente, o grau de responsabilização diante de 
violência praticada pelos índios. Encaminhamento de Nota Técnica produzida pela 
Coordenadoria Antropológica à solicitante. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu 
arquivamento, em razão do exaurimento de seu objeto. Unânime.

37. Procedimento Administrativo n°l.00.000.003738/2003-24. Assunto: Mandado de Segurança 
n° 8.882, impetrado pelo Município de Apiacá contra a Portaria n° 1140/2002 do Ministro da 
Justiça, que declara os limites e determina a demarcação administrativa da Tema Indígena 
Kayabi. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, uma vez que se trata de 
dossiê de acompanhamento de processo judicial cuja decisão já transitou em julgado. 
Unânime.

38. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.004039/2003-00. Tentativas de homicídio contra 
os menores indígenas Stelison de Souza Calisto e Jackson Machado da Silva, Wapichana e 
Macuxi, respectivamente, na Terra Indígena Aningal. Instauração do Inquérito Policial n° 
2003.42.00.001784-2, no âmbito da Justiça Federal de Roraima. Manifestação no sentido da 
incompetência do Juízo Federal para apreciar e julgar o caso. Encaminhamento à justiça 
estadual. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo arquivamento, uma vez que não há 
mais tempo hábil ao oferecimento de recurso da decisão que estabelece a competência da 
justiça estadual para a apreciação do caso. Dê-se ciência à Procuradoria da República no 
Estado de Roraima da posição da 6a CCR relativamente à competência para processar e julgar 
crimes envolvendo índios. Unânime.

39. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009309/2003-61. Assunto: Demarcações de terras 
indígenas no Município de Primavera do Leste/MT. Ofício remetido pelo Deputado Carlos 
Abicalil, que solicita manifestação ministerial sobre as demarcações de áreas indígenas 
naquele Município. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma vez 
que o objetivo deste procedimento administrativo foi cumprido com o encaminhamento de 
Nota Técnica produzida pela Coordenadoria Antropológica ao interessado. Unânime.

40. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.009536/2003-96. Assunto: Violência contra 
índios das etnias Desaba e Tucano praticada por militares do 6o Pelotão de Fronteira de Pari- 
Cachoeira/AM. Relatora: Dra. Duprat. Decisão: Remeter os autos à Procuradoria da 
República no Estado do Amazonas, local dos fatos. Unânime.

41. Procedimento Administrativo n" 1.00.000.010638/2003-54. Assunto: Pedido de autorização 
para viagem da indigenista Maria Inês Hargreaves, colaboradora eventual do MPF, para 
subsidiar procedimento administrativo que trata dos impactos causados aos índios Cinta Larga 
com a instalação da Usina Hidrelétrica da Rede Cemat no Município de Juína. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, tendo em vista o exaurimento de seu objeto.

das razão da não homologação, pelo Presidente da República, da demarcação da Terra

Unânime. 1 í v
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42. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.000928/2004-71. Assunto: Carta Aberta da 33d 
Assembléia Geral dos Povos Indígenas do Estado de Roraima, cujo tema foi “ Terra Livre: 
Vida e Esperança” , ocorrida no período de 7 a 10 de fevereiro de 2004, em Maturuca, T.I. 
Raposa Serra do Sol. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Pelo seu arquivamento, uma 
vez que a questão principal do presente procedimento, a homologação da T.I. Raposa Serra do 
Sol, já se encontra solucionada, estando as demais questões sob acompanhamento da 
Procuradoria da República no Estado de Roraima. Unânime.

43. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.001103/2004-73 e apenso. Assunto: Criação de 
equipe interdisciplinar para fazer diagnóstico da situação do Povo Cinta Larga. Relatora: Dra. 
Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado de Rondônia, com 
cópia à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso. Unânime.

44. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.002345/2004-84. Assunto: Revisão de limites da 
Terra Indígena Igarapé Lourdes -  inclusão da área ocupada pelo Povo Indígena Ikolen. 
Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado de 
Rondônia, local do fatos. Unânime.

45. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.008394/2004-21. Assunto: Garantia do território 
ocupado pelo Povo Krahô-Kanela, localizado no Estado do Tocantins. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Remeter à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, à qual caberá 
adotar as medidas que entender cabíveis. Unânime.

46. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.010991/2004-15. Assunto: Requerimento de 
informações da Empresa Amazon Consen>ation Team, - ACT de Canarana -  ACT/Brasil sobre 
denúncias de que a empresa estaria envolvida em atividades de biopirataria em terras 
indígenas. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter os autos à Procuradoria da 
República no Estado do Mato Grosso, a quem incumbe a análise da questão. Unânime.

47. Procedimento Administrativo n° 1.00.000.003129/2005-37. Assunto: Agressões sofridas por 
professores indígenas no Município de São Gabriel da Cachoeira em 9 de março de 2005, 
quando realizavam manifestação contra o decreto que permitiu ao Prefeito Municipal anular o 
concurso realizado em 2003/2004. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Remeter à 
Procuradoria da República no Estado do Amazonas, local dos fatos. Unânime.

48. Procedimento Administrativo n° 1.18.000.012181/2003-88. Assunto: Recusa na prestação 
de assistência à saúde da Comunidade Indígena Karajá das Aldeias Burindina, Ariká e 
Cocalinho pela Prefeitura do Município de Aruanã. Promoção de Arquivamento às fls. 
196/198. Procurador Oficiante: Dr. Paulo José Rocha Júnior, Procurador da República no 
Estado de Goiás. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

49. Procedimento Administrativo n° 1.19.000.000135/2004-80. Assunto: Representação
formulada por representante do Pólo de Dissidentes de Grajaú/MA -  Pin Bananal, relatando 
diversas impropriedades na assistência à saúde dos silvícolas da região. Promoção de 
Arquivamento à fl. 09. Procurador Oficiante: Dr. Juraci Guimarães Júnior, Procurador da 
República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado o 
arquivamento, unânime.

50. Procedimento Administrativo n° 1.19.000.000500/2004-56. Assunto: Representação
formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Zé Doca-Maranhão, 
que propõe acordo objetivando a transposição da Terra Indígena Awá-Guajá. Promoção de
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Arquivamento às fls. 68/70. Procurador Oficiante: Dr. Juraci Guimarães Júnior, Procurador 
da República no Estado do Maranhão. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: Homologado 
o arquivamento, unânime.

51. Peças de Informação -  Protocolo n° 2004.000224. Assunto: Notícia de apreensão, no mês de 
abril de 2004, de cinco preguiças-de-bentinho da vila de Alter do Chão, bem como eventual 
constrangimento exercido pelos agentes ambientais contra moradores da Comunidade Borari. 
Promoção de Arquivamento às fls. 22/24. Procurador Oficiante: Dr. Ronaldo Ruffo 
Bartolomazi, Procurador da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah 
Duprat. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

52. Peças de Informação -  Protocolo n° 2004.000249. Assunto: Notícia do descontentamento 
dos grupos de defesa indígena com as afirmações do Sr. Antônio Júnior, apresentador do 
Programa “ Rota 5” , de que existe nessa região uma organização não governamental 
estimulando o aparecimento desenfreado de indígenas em Alter do Chão. Promoção de 
Arquivamento às fls. 11/14. Procurador Oficiante: Dr. Ronaldo Ruffo Bartolomazi, 
Procurador da República no Município de Santarém/PA. Relatora: Dra. Deborah Duprat. 
Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

53. Procedimento Administrativo n“ 1.29.015.000063/2004-65. Assunto: Processo seletivo para 
escolha de novo cacique para a Reserva Indígena Guarita. Promoção de Arquivamento às fls. 
104/112. Procurador Oficiante: Dr. Júlio Carlos Schowonke de Castro Júnior, Procurador da 
República no Município de Santa Rosa/RS. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

54. Procedimento Administrativo n° 1.29.015.000065/2004-54. Assunto: Notícia de graves 
conflitos ocorridos na Terra Indígena Guarita, localizada nos Municípios de Redentora e 
Tenente Portela, ambos do Estado do Rio Grande do Sul, decorrentes da proximidade das 
eleições municipais. Promoção de Arquivamento às fls. 26/28. Procurador Oficiante: Dr. 
Júlio Carlos Schwonke de Castro Júnior, Procurador da República no Município de Santa 
Rosa/RS. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, 
unânime.

55. Procedimento Administrativo n° 08120.000903/99-40. Assunto: Constatação da necessidade 
de atuação do Ministério Público Federal em defesa dos direitos e interesses dos ciganos, 
classificados como minoria étnica, atendendo às prioridades estabelecidas no III Encontro 
Nacional da 6a CCR. Promoção de Arquivamento às fls. 34/35. Procurador Oficiante: Dr. 
Daniel Sarmento, Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro. Relator: Dr. Durval 
Tadeu Guimarães. Decisão: Homologado o arquivamento, unânime.

56. Procedimento Administrativo n" 1.30.012.000564/2002-99. Assunto: Prática de violência 
arbitrária, invasão de domicílio e tratamento degradante supostamente cometidos por uma 
comissão de membros da OAB/RJ, Ministério Público Estadual e da Delegacia de Repressão à 
Saúde Sanitária durante vistoria na Casa do índio. Promoção de Arquivamento às fls. 110/112. 
Recurso interposto pela Representante às fls. 116/123. Procurador Oficiante: Dr. Daniel 
Sarmento, Procurador da República no Estado do Rio de Janeiro. Relator: Dr. Durval Tadeu 
Guimarães. Decisão: A Câmara deliberou negar provimento ao recurso e homologar o 
arquivamento, nos termos da promoção, conforme sugerido na nota técnica da Coordenadoria 
Jurídica. Unânime.
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57. Procedimento Administrativo n° 1.32.000.000243/2004-11. Assunto: Existência de barreira 
de fiscalização estabelecida por indígenas na estrada de acesso ao Município de Uiramutã, na 
altura da Aldeia Pedra Branca, para impedir a entrada de bebidas alcóolicas, substâncias 
entorpecentes e material para garimpo na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Promoção de 
Arquivamento às fls. 62/65. Procurador Oficiante: Dr. Marcus Marceius Gonzaga Goulart, 
Procurador da República no Estado de Roraima. Relatora: Dra. Deborah Duprat. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

58. Procedimento Administrativo n° 1.33.005.001195/2004-09. Assunto: Notícia de ocupação 
irregular na AP A  Dona Francisca por três famílias de índios Guarani. Promoção de 
Arquivamento às fls. 47/52. Procurador Oficiante: Dr. Davy Lincoln Rocha, Procurador da 
República no Município de Joinville/SC. Relator: Dr. Durval Tadeu Guimarães. Decisão: 
Homologado o arquivamento, unânime.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.

DEBORAH MACEDO D BRITTO PEREIRA
Subprocuradora-Geral da/República

Subprocurador-Geral da República 
Membro

A] >
Subprocuradora-Geral da República 

Membro
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