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Excelentissima Senhora Doutora Juiza Federal da __ 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. 6º-VII, da Lei Complementar Federal nº 

75/93, e Lei nº 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-~0, com sede em 

Brasllia/DF, SGAN, Quadra 603, Módulo l / 1° andar, CEP 70.830-000, pelas razões de 

fato e de direito a seguir alinhavadas: 

1-00S FATOS 

01. • Em ~ace de noticias veiculadas na Imprensa nacional e local, 
através da Portaria PRDC nº 01, de 06.08.97, foi instaurado o Inquérito Civil Público nº 
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05/97 /PRDC-AM, com o escopo de apurar os falos envolvendo a licitação {Concorrência 

nº 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 - Municipio de São Gabriel da Cachoeira/AM). 

02. Expedidos diversos ofícios instrutórios, destacando-se os 

dirigidos ao IBAMA, FUNAl, 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 às normas constitucionais e legais de regência, relativamente à 

tutela do meio ambiente e de interesses indígenas, confirmando as noticias 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 nº 

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

é legitima 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 a folhas são relativas aos autos do Inquérito Civil nº 
05/97/PRDC-AM. 
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a) em 1975, durante trabalho de mapeamento geológico, foram 

identificadas, no Municlpio 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; 

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

conhecidas de nióbio, cuja utilização mais importante é na produção de ligas Fe-No 
standard, para uso na siderurgia; 

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

nº 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 nº 

803.778/75, pelo Alvarâ de Pesqulsa nº 2.383/78, renovado pelo Alvarâ nº 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. 69), 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. 5°, § 1º, da Lei nº 6.970/94, que a CPRM, após aprovação 
pelo DNPM do relatório de pesquisa mineral {aprovado, no caso em tela, em 07.08.86), 

pode "neçoclar 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 dlas, conforme informação de fls. 129/132), nos termos do 
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edital, que traz relevantes informações, dentre as quais a localização exala da jazida 
' 

(Capitulo li - item 2.1; f\. 04 do anexo 02): 

"2.1.1 A área do projeto Uaupés situa-se no municlplo de 
São Gabriel da Cachoeira, região da Cachoeira, região do 
Alto Rio Negro, a noroeste do Estado Amazonas, entre as 
coordenadas 00º 16'N e 00° 22'N a 66° 34'WG e 66° 
40'WG.". 

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

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

dificuldades de acesso à jazida, fornecendo as opções posslveis, 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 incompreenslvel 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 

lndigenas 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: 

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

demarcada; 

b) equivoco nos fundamentos que tentam exclui-la do conceito de 

terras imemoriais, ou tradicionalmente ocupada por indlgenas; 

e) o direito dos indlgenas sobre as terras por eles ocupadas 

independe do ato declaratório de reconhecimento - demarcação -, devendo-se, por isso, 
1 

em caso de dúvida, optar pela sua salvaguarda. c:5-i 
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12. Da exposição f âtica, 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 princlpios norteadores da Pública Administração. 

li - DO CABIMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

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 Julzo através da ação civil pública, nos termos do art. 1°, da Lei nº 

7.347, de 24.07.85, in verbis: 

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

IV - a qualquer outro Interesse difuso ou coletivo.". 

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 

R~vista de Informação Legislativa do Senado Federal, discorrendo acerca do interesse 

social, fornece subsidias à exala compreensão da matéria: 

"Interesse público', como consta do Código de Processo 
Civil e 'Interesses sociais', na dicçãô constitucional, são 
expressões com significado substancialmente 
equivalente. Poder-se-la, gener1camente, defini-los como 
'Interesse cuja tutela, no Amblto de um determinado 
ordenamento Jurldlco é Julgada como oportuna para o 
progresso material e moral da sociedade a cujo 
ordenamento Jurldico 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 
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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 principias da legalidade e da moralidade é de interesse 
geral, dal a possibilidade de tutela por meio da ação civil pública. 

li - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

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

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

prevista no art. 109, inciso 1, 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 llciíatório 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 impedimentos decorrentes dos aspectos ambientais 

subjacentes (fl. 33), seja pelo valor mlnimo 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 

estatuldo na lei da Ação Civil Pública; 

2 Ano 30, nº 117, jan./mar. 1993, pâgs. 174/175. 
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i 
e) 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 indisponlveis. 

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 Ili), dentre os quais se insere a defesa da moralidade 

administrativa. 

20. Por todo o ordenamento jurídico infraconstituclonal, estatuldo 

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

Parquet, como se constata pelas disposições insertas na Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 

7.347/85, art. 21), Código do Consumidor (Lei nº 8.078/90, arts. 81-11 e 82-1, em face do 

precitado dispositivo da LAP), Lei Orqãnlca Nacional do Ministéno Público (Lei nº 

8.625/93, arl. 25, inciso lV, letra "a") e Lei Orgânica do Ministério Público da União (LC nº 

75/93, art. 6º, inciso Vil, alíneas "b" e "d"), merecendo transcrição, pela especificidade da 

matéria, estes últimos: 

"Art. 6°. Compele ao Ministério Público da União: 

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

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

Meus documentoslpram97/ ACP-Nióblo 
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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 metalndividuals. Esta 
é a razão pela qual a esse conflitos devem ser aplicadas as 
regras do direito metalndivídual 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 ai presente o Interesse social, que 
legitima a Intervenção e a ação em Julzo 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 nº 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 alribulda 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 
prímeíra, é legitimado o cidadão, a segunda, o Ministério 
Publico. 

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

págs. 365/366. ~ 
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Diga-se de passagem que a extensão da legitimação ativa a 
ação popular, para o Ministério Público, é pelfellamente 
conslltuclonal: com efeito, a própria Constilutção Federal, no 
art. 129, IX, expressamente admite que se confiram ao 
parquet outras funções, desde que compatlvels com suas 
finalidades. E, na fónnula abrangente do art. 127, CF, que 
afirma Incumbir ao Ministério Público a 'defesa da ordem 
pública, do reglme democréllco 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 PRINCIPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA 

V.1 - SIGNIFICADO DO PRINCIPIO 

25. O principio 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 lnolvidável 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 serã llegltlma. 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, terã ainda de 
corresponder à vontade constante de viver 

., honestamente, de não prejudicar outrem e de dar a cada 

4 Op. cil., págs. 23124. 
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27. 

um o que lhe pertence - pnncrpios de direito natural jâ 
lapldarmenle 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 

O principio da moralidade não é estranho ao ordenamento 

jurídico inf raconstilucional, havendo merecido regramento especifico no que concerne às 

licitações, ex vi do art. 3° da Lei nº 8.666, de 21.06.93. 

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 imposslvel, 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, admlnistrativista de escol, 

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

•objeto ou conteúdo é o efeito jurldico Imediato que o ato 
produz. 

Como no direito privado, o objeto deve ser licito (conforme) 
à lei), posslvel (reallzâvel no mundo dos falos e do direito), 

n,6 
••• t 

ªSegundo o art. 2°, parãgrafo único, 'e', da Lei nº 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 
passiveis; o objeto deve ser licito, passivei (de fato e de 
direito), moral e determinado. Assim, haverá vicio em 
relação ao objeto quando qualquer desses requisitos deixar 
d~ ser observado, o que ocorrerá quando for: 

', 
5 Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 20ª edição, São Paulo, 1995, p. 64. 
8 Direito Administrativo, Editora Alias, 1• edição, São Paulo, 1996, p. 171. 
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...................................................................................................... 
3. lmposslvef, porque os efeitos pretendidos são 
Irrealizáveis, de fato ou de direito; por exemplo: a 
nomeação para um cargo ínexístente:", (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. 5°, § 2º, da Lei nº 8.970, de 26.12.94; fl. 23). 

31. Contudo, embora licito, o objeto é impossível. A aquisição dos 

direitos minerários volta-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. 5°, § 3°, da Lei nº 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, imposslvel o seu objeto. 

33. Ê que "a concessão de lavra depende de prévio 

licenciamento do órgão ambiental competente"," O licenciamento ambiental é o 

procedimento administrativo indíspenséve/ para a iocelaeçêo, 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.ª 

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

competência da Cessionária (Oficio 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. '> 
8 Transcrição literal do art. 16 da Lei nº 7 .805, de 18.07 .69. 
9 Marcelo Gomes de Souza, Direito Minerário e Meio Ambiente, Editora Dei Rey, Belo Horizonte, 
1995, p. 127. 
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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 nº 2383f78 sem anuência do órgão ambiental (fl. 

19}. O art. 1110 da Lei nº 7.805/89 confirma o acerto do entendimento esposado pela 

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

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

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

inclusive as de pesquisa mineral, mas vem se omitindo (cf. art. 18 da Lei nº 7.805/89).11 

V.3-VEDAÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

35. Parques Nacionais são H~reas estabelecidas para a 
conservação das belezas pano~micas naturais da flora e da fauna com caracterfsticas 

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

físcalizaçao oficial.", 12 sendo ( ... ) os exemplos mais eloqüentes da concepçao de que é 
necessário o estabelecimento da verdadeiros santuários para que as áreas de valor 

ecológico excepcional permaneçam protegidas. 13 

36. Em consonância com a definição encimada, trazemos à 

colação normas inserias no Código Florestal - Lei nº 4.771, de 15.09.65 - e Decreto nº 

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

maneira expressa acerca da preservação ambiental dos parques nacionais: . 
"Lei nº 4. 717/65: 
Art. 5°. omissis 

10 Art. 17. A realização de trabalhos de pesquisa e lavra em áreas de conservação dependerá de 
r,révia autorização do órgão ambiental competente. 
1 Art. 18. Os trabalhos de pesquisa e lavra em área de conservação são passiveis 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, Editora Lumen Juas, 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 fonna de 
exploração dos recursos naturais nos parques e 
reservas biológicas criados pelo poder público na 
forma deste artlqo." {g.n.); 14 

"Regulamento dos Parques Nacionais: 
Art. 1°. omissis 
§ 1°. Para os efeitos deste regulamento, consideram-se 
Parques Nacionais as âreas geográficas estensas e 
delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, 
objeto de preservação permanente, submetidas à 
condição de inalienabilidade e lndlsponibllidade 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 Ili da Magna Carta, in 
verbis: 

"Art. 225. Todos têm direito ao melo 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 
preservã-lo para as futuras gerações. 
§ 1°. Para assegurar a efetividade desse direito, Incumbe 
ao Poder Público: 

Ili - definir em todas as unidades da F.ederação, espaços 
territoriais e seus componentes a serem 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 nº 7 .B75, de 13.11.89. 
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"Indiscutível que não se pode nem 
pesquisar, nem explorar recursos 
minerais, como interdita está qualquer 
prospecção nas ãreas 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 - inlransponlveis, no que concerne à preservação dos Parques 
Nacionais, em face da exploração de seus recursos naturais. 

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

Empresa-Ré. Ê 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 INDIGENA 

41. Como se não bastassem todas as restrições apontadas, 

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

lndlgena Balaio" (ocupada por lndlos 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 

indlgenas, que não pode ser vilipendiado pela lnércla 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. cll., pâg. 502. 
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43. De sua configuração como Terra Indígena decorrem os direitos 

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

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 ilicito. 

VI - DA LIMINAR 

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

o prosseguimento do procedimento licitatório, poderão advir danos irreverslveis à 
moralidade administrativa, além de conduzir à realização de novas despesas pela 

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

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

engendrado), disso resultando o pericutum 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 bani juris, estamos convictos, pennissa venía, de 

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

a) suspensão do procedimento licitatório que objetiva a transferência 
dos direitos minerários da jazida de nióbio do Morro dos Seis lagos (Concorrência nº 
001/SERAFI-RJ/97/CPRM}; 

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

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

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

e) vedação de visitas na reserva ou inicio/prosseguimento de 
eventuais trabalhos de pesquisa; 

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

licitatórios com o objetivo da Concorrência nº 001/SERAFI-RJ/97. 

Vil M DO PEDIDO 

49. Ante todo o exposto, requer-se: 

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

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

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

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

N.Termos, 

P. Deferimrnto. 

Manaus, 20 de outubro de 1997. 
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O~R~o 
Procurador daRepúb/ica 
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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 nº 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 nº 

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. 

/;, ~o2., 
osV~AR~Ã so~RINHO 

Procurador da República 

Documentos anexos: cópia da inicial e da presente, para facilitar a expedição do 
mandado de citação. 
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OFICIO Nº 141/97SMM/PR-AM Manaus, 21 de outubro de 1997. 

Senhor Coordenador, 

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. 

. i 

'i 

Sendo o que se apresenta para o momento, 

renovo a Vossa Excelência protestos de mais alta estima e distinguida 

consideração. 

~ 

~) A-p 
ERGIO MONTlStRo-MEÕEIR 

Excelentíssimo Senhor 
Doutor ROBERTO MONTEIRO GURGEL SANTOS 
Digníssimo Subprocurador-Geral da República, Coordenador da 4ª CCR 
Av. L 2 Sul - Quadra 603/4 - lote 23 - Sala 232 - CEP 70.200-901 
BRASÍLIA - DF 
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