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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos autos da 
medida cautelar r~ferida· em epigrafe, vem expor e, ao final, 
requerer o seguinte: 

2. Em 20 de outubro p.p., v. Exa. concedeu m~~ 
dida liminar para determinar a interdição de área de 9.419.108 
ha, nos Estados de Roraima e do Amazonas, concernentes às ter 
ras de ocupação !memoriai da nação indígena Yanomami. 

3. Recebendo, o D1retor-Geral da Polícia Fede 
ral, Dr. Romeu Tuma, ofício desse!. Juízo, determinando-lhe 

' 
o apoio à retirada de garimpeiros na área interditada, logo 
fez ver que a Polícia federal não.dispunha de recursos para 

• fazer face à ordem judicial, razão pela qual v. Exa., acolhe~ 
do mais um pedido da MPF, se reportou aos Ministros de Estado 
do Exército e da Aeronáutica, para o cumprimento do mister. 
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4. Resposta nenhuma houve, de parte ,dos titula 
res das pastas militares. Ao invés, tratou o Poder_ Executivo 
de baixar decreto com o fito de garantir, nos limites orçamen 
tários fixados por medida provis6ria, operação ampla de retir~ 
da de garimpeiros e de saneamento das ~reas indígenas. Em r~ 
zão disso, v. Exs. determinou ao MPf que se manifestasse sobre 
o interesse na manutenção da medida liminar, já que o Poder 
Executivo vinha tomando medidas que se harmonizariam com o de 
sideratum manifesto neste feito. O MPf insistiu na manutenção 
da medida liminar, porque, ainda que entendesse que as prov! 
dências governamentais consubstanciavam o início do cumprimen 
to da ordem judicial, nelas não vislumbrava a abrangência, a 
amplitude da medida liminar, que compreendida uma área total 
de mais de nove milhões de hectares, que o Poder Executivo de! 
xou, de forma inconstitucional, de considerar como de posse 
imemorial indígena para efeito de demarcação administrativa. 

5. Já agora, nem ao menos iniciada a operação 
de retirada de garimpeiros, no cumprimento da ordem judicial e 
do decreto presidencial, noticia a imprensa escrita que o Dr. 
Romeu Tuma se dirigiu à capital Boa Vista - pasmem - não para 
dirigir a operação de retirada ~os intrusos (para a qual, ago 
ra, há recursos suficientes!), mas, sim, para com eles "neg.Q. 
ciar" (?!?!?) sua fixação em novas áreas (seriam três), dentro 
da superfície interditada! 

6. O Ministro de Estado da Justiça, sequer cha 
/ - 

mado judicialmente a se manifestar, ousa mais: "desafia" o Ju 
diciário a retirar os gaFimpeiros, já que ele não o faz a lan 
ça a pérola: "nenhuma decisão judicial pode determinar o impo_! 
sível ... " (Folha de São Paulo, página 1, da edição de hoje, 
10.01.1990). 

7. Que País é este? Impossível será cumprir a 
Constituição da Repúbliêa?· E tem que dizê-lo o Ministro da Ju! 

tiça, responsável, no âmbito d~ Administração, pela manutenção 
da ordem jurídica ..• ? 
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8. Evidepte que o incidente, em verdade, tem 
. . .,r". 

raízes mais profundas do que a simples (e falsa) cortstatação 
de que o Estado Brasileiro não tem meios para deslocar 45.000 
(segundo.o Ministro seriam apenas 15.000) invasores de ter 
ras constitucionalmente eleitas para a sobrevida da nação i~ 

dígena •.• Não há, isto sim, vontade política para tanto e, 
por isso, chega-se ao aêhlncalhe do "desafio" à ordem jud! 
ela!, no melhor estilo dos governos autoritários, desconhece 
dores do Estado de Direito. 

9. Se procedente o noticiário da imprensa,no 
que toca as declarações do titular da pasta da justiça, não 
poderá o Ministério Público quedar silente, a assistir impa~ 
sível tamanho desrespeito ao Poder Judiciário e à Constitui 
ção da República, verdadeira apologia ao descumprimento da 
ordem judicial e, destarte, configurando crime em tese(art. 
287 do CPB) •••. 

10. Da part-e do Sr. Diretor-Geral do opr·, to- 
davia, a situação se afigura mais grave: estaria, ele, no 
efetivo descumprimento da ordem Judicial que lhe foi direta 
mente dirigida, ao pretender poderes par-a "negociar" com 9!. 
rimpeiros o que não é negociável ••• 

Ex positls, 
requer~se seja intimado o Sr. Diretor-Ge 

ral do DPF para, em 24 (.vinte e quatro) horas dar conta a e~ 
sei. Juízo do que vem fazendo para ~umprir o munus que lhe 
foi conferido e, se configurada a desobediência, seja deter 
minada sua prisão em flagrante como incurso nas penas do art 
330 do CPB. 

P. 

de 1990. 

Pro cu República 


