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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da· 
República ao final assinado, nos autos da ação civil Pública epigrafada, vem, 
respeitosamente, atendendo ao despacho de fls. 285, expor e requerer o seguinte: 

O Ministério Público Federal moveu a presente ação contra a 
União Federal, FUNAI e mais as seguintes pessoas naturais e jurídicas: 

01) Rio Doce Geologia e Mineração S/A; 
02) Eurfpedes Prudêncio de Moura; 
03) Stannum Empreemdimentos Minerais Lula; 
04) Shelita Serviços de Mineração Ltda; 

'\._,1 05) Ituberaba Agropecuária e Comércio Ltda; 
06) José Lino Cypriano; 
07) Lynce Naveira e Silva; 
08) Mineração Itapaci Ltda; 
09) Mineração Irici Ltda; 
10) Cia Vale do Rio Doce; 
11) Espeng Minérios e Metais; 
12) Madeireira Ferreira; 
13) Ind. e Com. Nossa Senhora Aparecida; 
14) Serralheria Sul do Pará; 
15) Madeireira Multimed. 

02. A presente ação visa a: 

01) determinar a suspensão de toda e qualquer atividade de 
mineração. garimpo e extração de madeira levada a feito na área 
dos índios Kayapô, situada ao sul do rio Branco, Município de 
São Félix do Xingu; 
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02) sustar toda e qualquer atividade de extração de madeira no 
interior da reserva, principalmente nas áreas de influência das 
aldeias Gorotire, Kriketum, Kuõenkrakein, Kuvenkokre e 
Pukanu; 

03) determinar a remoção das empresas de mineração que se 
encontram explorando. ilegalmente na região e: 

04) determinar a remoção de modo humanitário e sem violência 
dos garimpeiros e suas familias da área indigena em questão (fls. 
06). 

\_..,- 

03. Foi requerida liminar sobre a qual V. Exª. deliberou apreciar 
somente quando das respostas das rés União Federal e FUNAI. 

04 ( FUNAI e União Federal foram citadas, conforme certidão de fls. 
281, em 10 de abril de 1992. 

• 05. Não foram citados os demais réus em razão de não mais 
possuírem o domicilio certo , conforme consta das certidões expedidas pelo sr. Oficial 
de Justiça ás fls.281/3. O atual endereço desses réus é ignorado, o que daria ensejo ao 
pedido de citação por edital, nos termos do art. 231, II da lei instrumental civil. 

06. Entretanto, o art. 16 da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 
dispõe que a sentença em ações como a presente faz coisa julgada erga omnes, salvo se 
a ação for julgada improcedente por deficiência de provas. 

07. Além disso, o pedido formulado na inicial não se restringe a 
retirada das rés mencionadas nos nºs 01 a 15 de parágrafo 01 desta peça, mas reitera, 
isso sim, que se determine a suspensão de toda e qualquer atividade de mineração, 
garimpo e extração de madeira, e remoção das empresas que se encontram explorando 
ilegalmente a região. 

"-- 08. Como se vê, o pedido não é específico, em relação às pessoas 
que devam ser retiradas da área, mas refere-se, em gênero, a qualquer pessoa que ali 
esteja explorando ilegalmente os minérios, ou extraindo madeira. 

09. De fato, pede-se a condenação de duas pessoas, especificamente, 
a realizar tal tarefa: União Federal e FUNAI; e tal pedido em nada mais consiste do 
que na condenação de tais pessoas a exercer seu poder de polícia sobre a área, a 
primeira por se tratar de bem incluído no rol daqueles sobre. os quais possui domínio 
(art. 20, XI, da Constituição Federal), e a segunda em razão de lhe incumbir a 
fiscalização sobre tais áreas (art. Lei nº 6.001/73). 

10. Aliás, a presente ação civil pública só tem razão de ser em 
função do fato de não estarem essas rés, FUNAI e União Federal cumprindo os seus 
deveres legalmente estabelecidos; quais sejam, os de exercer o regular poder de polícia 
sobre a região, coibindo a exploração ilegal do patrimônio público, e garantindo a 
sobrevivência das populações indígenas, segundo seus usos, costumes e tradições. 

Imprensa Nacional 
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11. Não há, assim, necessidade de figurarem no polo passivo desta 
relação processual outras pessoas que não a União Federal e a FUNAI, seja pela 
eficácia erga omnes da sentença que advirá, se julgada procedente a demanda, seja 
pelo fato de que o pedido consiste na condenação de retirada de todos aqueles que 
estejam explorando ilegalmente as riquezas da região. 

12. A deixar-se tantos réus figurarem no processo, somente se 
conseguirá tornar mais lenta a marcha processual, para ao final obter-se uma sentença 
cuja eficácia ficará inalterada, figurem ou não todas essas pessoas na relação jurídico 
processual. 

13. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer: 

' 

a) seja deferido o pedido de desistência da ação em relação aos 
réus elencados no ~arágrafo 01 desta petição, posto que ainda não citados. 

·; b) sejam intimadas as rés União Federal e FUNAI do presente 
pedido, nos termos do art. 298, parágrafo único do CPC. 

14. Caso V. Exª, entretanto, entenda não deferir o pedido de 
desistência, requer o MPF a citação por edital dos réus mencionados na forma do art. 
231, II, do C.P.C. 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

· .. .._. 

AURÉLIO VIRGÍLIO VEIGA RIOS 
PROCURADOR DA REPUBLICA 

,sa Nacional 


