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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

OF. Nº 22 /WG/PGR/LDDIPI Brasília, 05 de março de 1993. 

Ilustrissimo Senhor 

- ( 
Face aos relevantes interesses públicos 

em jogo, porquanto área~indígen~ são bens de domínio da União 
(art. 20, inc. XI da Lonstituição) e levando em conta que o desma 
tamento em tais áreas causa enormes prejuízos futuros às popula= 
ções indígenas ali habitantes, tomamos a liberdade de esclarecer 
e evidenciar a V. S. o seguinte: 

1. recentemente, ar. Juiza Federal da 4i Vara no Distrito 
Federal deferiu liminar suspendendo qualquer atividade de extra 
ção de madeira nas áreas indígenas Apyterewa, Araweté/Igarapé Ipi 
xuna e Trincheira Bacajá, situadas, notadamente, no Estado do Pa~ 
rá, na região amazônica. A liminar atingiu, também como rés, as 
empresas (1) Exportàdora Perachi Ltda, (2) Madeireira AraguaiaS/~ 
e (3) Madeireira Paraense Agropecuária Ltda; 

2. a decisão liminar foi para: 

"(a) interditar as estradas abertas pelas madeireiras 
rés nos trechos em que elas atravessam as Areas Indíge 
nas Apyterewa, Araweté/Igarapé Ipixuna e Trincheira Ba 
cajá, (especialmente a estrada principal, conhecida lo 
calmente como "Estrada da Peracchi" e todos os seus ra 
mais), bem como das pistas de pouso instaladas clandes 
tinamente dentro destas áreas indígenas; - 

(b) ordenar à FUNAI e ao IBAMA que instalem, dentro do 
prazo de 10 dias, barreiras de vigilância nos pontos 
em que as referidas estradas adentram territórios indí 
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genas (especialmente aquele localizado no extremo sul 
da Área Indígenas Apyterewa), a fim de impedir o trân 
sito e ingresso, nestes territórios, de quaisquer pes 
soas ou veículos não autorizados, e determino ao IBAMA 
que aplique todas as sanções inerentes ao seu poder de 
polícia ambiental, com a lavratura de autos relativos 
às infrações lesivas ao meio ambiente e apreensão de 
produtos ilegais; 

(e) notifique-se o Departamento de Polícia Federal pa 
ra que preste à FUNAI e ao IBAMA toda a assistência ne 
cessária à execução das tarefas descritas acima; 

(d) ordeno as madeireiras rés que retirem, dentro do 
prazo de 10 dias, os seus acampamentos, esplanadas e 
quaisquer outras instalações de apoio à extração de ma 
deira, bem como os seus prepostos, das Áreas Indígenas 
Araweté/Igarapé Ipixuna e Apyterewa e urincheira Baca 
já; 

(e) comino às madeireiras rés multa de Lr$ . 
10.000.000,00 por dia de atraso no cumprimento das me 
didas determinadas acima, nos termos do art. 11 da Lei 
7.347/85; 

Independentemente da multa cominatória 
prevista no artigo 11 da Lei 7.347 para caso de descum 
primento da obrigação de fazer ou não fazer, a resis~ 
tência dolosa à ordem judicial é crime de desobediên - 
eia ou prevaricação, dependendo da qualidade do infra 
tor. E esse juízo, a despeito da sanção cível para o 
descumprimento da obrigação de fazer que está ordenan 
do aos réus, não olvidará de aplicar a lei penal se 
houver violação à lei penal. 

A Polícia Federal, em caso de desobediên 
eia por parte de proprietários e/ou prepostos das ma= 
deireiras rés deve prender em flagrante o infrator e o 
auto de prisão em flagrante dará início ao inquérito 
policial." 

2. em desfavor de parte dessa decisão, que atingiu a Expor 
tadora Perachi, esta entrou com mandado de segurança junto ao Tri 
bunal Regional Federal da lª Região, para o fim de 

"(a) Que seja deferida medida liminar contra o respeitá 
vel despacho da MM. Drª. Juíza Federal que determinou 
a sua retirada, de seus prepostos, de seus acampamen 
tos e quaisquer instalações destinadas à extração de 
madeira das terras de sua propriedade,. que, presumivel 
mente, incidem nas pretensas áreas indígenas Apyterew~ 
Araweté/!garapé Ipixuna e Trincheira Bacajá, cominando 
ainda "multa diária de Lr$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de cruzeiros) pelo não cumprimento das obrigações de- 
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terminadas", para conferir ao AGRAVO DE INSTRUMENTO de 
le interposto, (doe. n2. 7) efeito suspensivo até fi= 
nal decisão; 

(b) Que se notifique a MM. Juíza Federal da 4ª Vara, 
Drª SELENE MARIA DE ALMEIDA, para, no prazo legal,pres 
taras informações que julgar necessárias; - 

(c) Que, ao final, seja concedida em definitivo a segu 
rança impetrada." - 

3. ao apreciar esse pedido no mandamus referido, o relator, 
Juiz Dr. EustáquioSilveira, "suspendeu o efeito da decisão judi 
cial, na parte em que impugnada, até que a Lorte decidida, defini 
tivamente, a respeito". E a parte impugnada é somente quanto a 
não retirada da Perachi, de terras que ela diz ser de sua proprie 
dade; 

4. consequentemente, a decisão referida, além de agir em 
benefício somente da Exportadora Perachi, no limite indicado, não 
atinge as outras rés da ação, nem desobriga os entes públicos 
réus, FUNAI, IBAMA e União da obrigação de cumprirem os demais 
mandamentos da decisão liminar antes transcritos, como interditar 
estradas, fazer barreiras, retirar as demais rés (empresas Madei 
reira Araguaia S/A-Maginco e Indústria Madeireira Paraense Agrope 
cuária) e seus equipamentos, ·etc. - 

No mesmo sentido, a decisão liminar impõe a pronta e 
total atuação da Polícia Federal, como explicitado. 

Assim, ao dimensionar, como acima expos 
to, os efeitos do despacho liminar da Drª. Selene Maria de Almei 
da, ilustre titular da 4ª Vara Federal no Distrito Federal, o fa 
zemos na certeza de aclarar pontos e evitar, como vem sendo noti 
ciado por interesses inconfessáveis, que, face à suspensão deter 
minada por força do mandado de segurança, "nada impede mais a ex 
ploração de madeira nas ateas objeto da ação civil pública e que 
a União, IBAMA, Funai e Polícia Federal não poderiam mais atuar 
como determinado no despacho judicial." 

São esses os pontos que nos propomos a 
esclarecer, uma vez que se faz necessária a pronta e eficaz atua 
ção dessa - Fündação , em obediência à decisão emanada da Drª 
Selene Maria de Almeida, DO. Juíza da 4ª Vara Federal em Brasília. 

Apresento a V. S. minhas cordiais sauda- 
ções. 
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