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EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  JUIZ(A)  FEDERAL DA 7ª  VARA DA SEÇÃO

JUDICIÁRIA DO AMAZONAS

Processo: nº 002733-78.2017.4.01.3200

Ação Civil Pública

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Réu: COOPERJUMA e outros

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República signatários,

vem, respeitosamente, com fundamento nos artigos 127 e 129, III, da Constituição da República

Federativa do Brasil,  artigo 6º,  VII, b  e d,  da Lei  Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do

Ministério Público da União), artigos 1º, I e IV, 5º, I e 12 da Lei 7.347/1985 (Lei da Ação Civil

Pública), propor o presente

ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL

DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ACIMA INDICADA

em face de

1) JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “ZÉ CAPETA”, autointitulado  “dono” do

Garimpo  do  Juma  (1),  endereço  eletrônico  desconhecido,  CPF  nº  315.398.662-20  (data  da

inscrição  em  12/03/2015),  RG  nº  1.460.917  SSP/GO,  natural  de  Mutum/MG,  nascido  em

05/03/1962, filho de José Ferreira da Silva e de Leonora Ferreira da Silva, título de eleitor nº

00.012.885.623-30, podendo ser localizado para receber citação e intimações/notificações nos

seguintes endereços (fls. 280-A/284):

1.1) Avenida Capitão Sílvio, nº 1780, casa – Bairro Cristo Rei, município de
São  Miguel  do  Guaporé,  Estado  de  Rondônia,  CEP 76.932-000,  telefone  (69)
99987-9537;
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1.2) Avenida João Batista Figueiredo, s/n – Bairro São Miguel, município de
São  Miguel  do  Guaporé,  Estado  de  Rondônia,  CEP 76.932-000,  telefone  (69)
99987-9537;

1.3) Setor Primavera, LH 54, nº 80 – Bairro Planalto, Zona Rural, município
de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, CEP 76.932-000, telefone (69)
99987-9537;

1.4) Avenida  JK,  nº  486  –  Bairro  Centro,  município  de  São  Miguel  do
Guaporé, Estado de Rondônia, CEP 76.932-000, telefone (69) 99987-9537, sede da
Associação  dos  Produtores  Rurais  Norte  Sul  ASPRONORTE  (CNJPJ
06.016.7738/0001-23) – responsável;

1.5) Rua Brasília,  s/n  –  Bairro  Centro  ou  Vila  Rica,  município  de  Apuí,
Estado do Amazonas, CEP 69.265-000, telefone (97) 3389-2062;

2)  MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “VELHO MÁRIO”,  autointitulado  “dono” do

Garimpo do Juma (2), endereço eletrônico desconhecido, CPF nº 240.203.979-53, natural de

Marialva/PR, nascido em 15/09/1955, filho de Elias Antônio da Silva e Odete Souza da Silva,

título  de  eleitor  nº  00.038.194.923-30,  podendo  ser  localizado  para  receber  citação  e

intimações/notificações nos seguintes endereços (fl. 187):

2.1) Avenida Treze de Novembro, nº 900, Bairro Centro, município de Apuí-AM,
CEP 69.265-000, telefone (97) 3389-1398;

3)  PAULO  CÉZAR  LOURENÇO  BRUNO,  vulgo  “PAULÃO”,  integrante  do  “núcleo

armado”, endereço eletrônico desconhecido, CPF nº 012.897.092-89, RG nº 24087173 SSP/AM

(documento expedido em 10/01/2007, fl. 191, veracidade questionada), natural de Tuneiras do

Oeste/PR, nascido em 05/01/1970 (ou 12/08/1983, fl. 292), filho de Adélio Lourenço Bruno e

Maria Ana Lourenço Bruno, título de eleitor nº 00.049.820.423-56 (ou 35809982216), NIT PIS

23665770080,  podendo  ser  localizado  para  receber  citação  e  intimações/notificações  nos

seguintes endereços (fls. 190 e 290/293):

3.1)  Estrada  Nova,  KM  70,  Projeto  Eldorado  do  Juma,  município  de  Novo
Aripuanã-AM;

3.2)  Bairro  Vila  Rica,  em  frente  ao  “Lanche  Amizade”,  CEP nº  69.265-000,
município de Apuí-AM;

3.3) Rua Arlindo Marmentine, nº 713, casa – Bairro Centro, município de Apuí-
AM, telefone (97) 3389-1241;

3.4) Avenida Amazonas, nº 930 – Bairro Liberdade, município de Apuí-AM;
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3.5) Avenida Brasil, nº 7896 – Bairro Vila Nova, município de Apuí-AM;

4)  DANIEL BORGES  NAVA,  conhecido  por  “DANIEL NAVA”,  integrante  do  “núcleo

político  estadual  da  mineração” (Superintendente  da  Companhia  de  Pesquisa  de  Recursos

Minerais – CPRM, Serviço Geológico do Brasil, fl. 301 do Anexo I, e Secretário Estadual de

Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos do Amazonas à época dos ilícitos, fl. 289, e 41

dos  autos  principais  da  ACP),  endereço  eletrônico  danielnava@hotmail.com,  CPF  nº

971.936.077-15,  RG nº 61092524 SSP-RJ,  NIT 11341066317,  natural  de Rio de Janeiro/RJ,

nascido em 01/12/1967, filho de Jesus Amable Nava Sanchez e Abelgair  Borges de Araújo,

título  de  eleitor  nº  00.168.409.422-16,  podendo  ser  localizado  para  receber  citação  e

intimações/notificações nos seguintes endereços (fls. 294/297):

4.1) Rua Solimões (ou Carlos Drummond de Andrade), nº 223, (QD S), Conjunto
Atílio Andreazza – Bairro Japiim II, município de Manaus-AM, CEP 69.077-730,
telefones (92) 98105-0595, (92) 2123-6705, (92) 3615-1046, (92) 3342-1046, (92)
98821-7289, (92) 99112-1990;

4.2)  Avenida  Humaitá,  Edifício  Celso  Haddad,  nº  175,  andar  4  –  Bairro
Cachoeirinha,  município  de  Manaus-AM,  CEP 69.065-040,  telefone  (92)  3642-
4544;

4.3) Rua Vinte de Abril, nº 28, (complemento) 1006 – Bairro Centro, município de
Rio de Janeiro-RJ, CEP 20.231-020;

5)  MIGUEL  ANTÔNIO  CEDRAZ  NERY,  integrante  do  “núcleo  político  federal  da

mineração” (Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM à época

dos ilícitos),  endereço eletrônico desconhecido, filho de Marivalda Cedraz Nery,  nascido em

21/02/1958, inscrito no CPF sob o nº 133.661.065-49, Titulo de Eleitor nº 02.579.535.601-67,

podendo ser localizado para receber citação e intimações/notificações no Residencial SMPW,

Quadra 20, Conjunto 1, Lote 4, Casa A, Brasília/DF, CEP 717.450-01;

6)  MINORTE  EXTRAÇÃO  DE  MINÉRIO  LTDA,  integrante  do  “núcleo  mineradoras

escolhidas – nacional”, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 14.718.173/0001-54, e-mail

irocha@ffalegal.com.br, podendo ser localizado para receber citação e intimações/notificações

na Avenida Jornalista Ricardo Marinho, nº 360, loja 113 – Bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

– RJ, telefones (21) 2439-5700 e (21) 3148-4579;
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7) MINERAÇÃO BBX DO BRASIL LTDA, mineradora controlada pela  BBX HOLDINGS

LIMITED  (“BBX  MINERALS”),  fl.  126  Anexo  I,  integrante  do  “núcleo  mineradoras

escolhidas  –  estrangeira”,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  CNPJ  nº  08.183.229/0001-10,

endereço  eletrônico  desconhecido,  podendo  ser  localizado  para  receber  citação  e

intimações/notificações na Avenida Jornalista Ricardo Marinho, nº 360, Barra da Tijuca, Rio de

Janeiro/RJ, CEP 226.313-50;

8)  NÁDIA CRISTINA D'ÁVILA FERREIRA,  integrante  do  “núcleo  político  ambiental”

(Secretária Estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas à época

dos  ilícitos),  endereço  eletrônico  desconhecido,  CPF  nº  915.991.137-91,  RG  nº  9574085

SSP/AM, NIT 12354698706, natural de Feira de Santana/BA, nascida em 20/03/1961, filha de

Antônio Limeira Neto e Clovelina D'Avila Limeira, título de eleitor nº 00.036.924.922-32 (ou

8692482232),  podendo  ser  localizada  para  receber  citação  e  intimações/notificações  nos

seguintes endereços (fls. 298/302):

8.1)  Rua  José  Furtuoso,  Cd  House  Ville,  nº  3003,  casa  13C  –  Bairro  Nova
Esperança, município de Manaus-AM, CEP 69.037-580, telefone (92) 3644-1444;

8.2) Rua dos Crisantemos, nº 274, Cj. Vilar Câmara – Bairro Aleixo, município de
Manaus-AM, telefone (92) 99994-5766;

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

1  –  BREVE  RETROSPECTO  DA DEMANDA E  DA DECISÃO  LIMINAR,  COM  A

POSTERIOR  FISCALIZAÇÃO  “IN  LOCO”  NO  MUNICÍPIO  DE  APUÍ-AM  E  NO

GARIMPO ELDORADO DO JUMA

1. O Ministério  Público  Federal  ajuizou  a  Ação  Civil  Pública  em epígrafe,  tendo  por

objetivo a recuperação do passivo ambiental e das barragens de rejeitos de mineração deixados

nas vastas áreas degradadas do Garimpo do Juma, situado nas proximidades do município de

Apuí/AM (zona rural de Novo Aripuanã/AM), e com sobreposição à Unidade de Conservação

Federal  FLONA ARIPUANÃ  1,  então  em processo  de  reconhecimento  estatal  para  fins  de

1 Vale  a  pena  relembrar  as  informações  prestadas  pelo  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade (  ICMBio  ) no bojo do Inquérito Civil do MPF (fl. 49):

“● A região onde se localiza o Garimpo do Juma é definida em Portaria do Ministério do Meio Ambiente
como área prioritária para a criação de unidades de conservação;

●  A região  é  relevantemente  ocupada  por  populações  tradicionais,  com  subsistência  baseada  no
extrativismo e na pesca e que a integridade dos ambientes naturais de uso dessas populações são
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declaração  como  um espaço  territorial  a  ser  especialmente  protegido  pelo  Poder  Público  e

coletividade, consoante preceito fundamental2.

2. Postulou-se ainda,  dentre outros pedidos,  a condenação dos Requeridos pelos  danos

materiais e morais coletivos em decorrência dos ilícitos praticados e imputados na Petição

Inicial, incluindo a grave violação de inúmeros direitos humanos fundamentais ocorrida na

exploração  minerária  fomentada  com  a  decisiva participação  do  Governo  do  Estado  do

Amazonas/DNPM (e complacência/omissão de órgãos federais e estaduais).

3. A Justiça Federal do Amazonas (7ª Vara Federal – Especializada em Matéria Ambiental

e  Agrária)  deferiu  os  pedidos  formulados  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  para,  dentre

outros:

3.1) suspender imediatamente toda e qualquer atividade de exploração mineral ou
reprocessamento  de  rejeitos,  na  área  de  14.000  ha  (quatorze  mil  hectares)
explorados e demais áreas contíguas do Garimpo do Juma;

3.2)  ordenar  a  apresentação,  inicialmente  pelos  empreendedores,  de  um  Plano
Emergencial de Manutenção ou Recuperação das barragens de rejeitos (na ameaça
de rompimento iminente ou já rompidas), no prazo máximo de 90 dias;

3.3)  concessão  de  medidas  cautelares  de  cunho  patrimonial
(bloqueio/indisponibilidade de bens) nos valores de R$ 110.000.000,00 (cento e dez
milhões de reais), incluindo representante da pessoa jurídica, e  R$ 55.000.000,00
(cinquenta e cinco milhões de reais), ambos para a garantia inicial das execuções;

3.4) proibição de obtenção de linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais
de  crédito visando  estimular  qualquer  tipo  de  exploração  de  minérios  ou  seus
rejeitos no Garimpo, com a comunicação ao Banco Central do Brasil (BACEN) e do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

essenciais para a manutenção das mesmas, e que o direito dessas sobre o uso e a ocupação de áreas
historicamente utilizadas é previsto na Lei de Populações Tradicionais;

● Que no momento encontra-se no ICMBIO Sede, em Brasília, a tramitação do processo de criação
de duas reservas extrativistas  na região,  e  que nesse processo encontra-se maiores  informações
sobre a ocupação das populações tradicionais e o ambiente;

●  Que a região do Garimpo Juma encontra-se no entorno do  conjunto de unidades de conservação
federais e estaduais reconhecidas como 'Mosaico de Áreas Protegidas da Amazônia Meridional',
fazendo-se  necessário  a  consulta  aos  gestores  dessas  áreas  para  identificação  e  mapeamento  das
correlações existentes entre a atividade minerária e as unidades de conservação”.

2 Art.  225,  §  1º,  CRFB. Para assegurar  a  efetividade desse direito (meio ambiente ecologicamente
equilibrado), incumbe ao Poder Público: (…)  III  –  definir,  em  todas  as  unidades  da  Federação,
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.
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3.5) proibição de concessão ou renovação de licenças e/ou autorizações para toda e
qualquer atividade de extração mineral e afins, em toda a região de 14.000 ha do
Garimpo  do  Juma  (incluindo  áreas  contíguas),  sob  pena  de  multa  diária  no
patrimônio pessoal do respectivo gestor (servidor público);

3.6)  determinação judicial  que os  Órgãos  responsáveis  pela  questão minerária  e
ambiental, federais e estaduais, elaborem plano de fiscalização na área do Garimpo
do Juma e áreas limítrofes,  com periodicidade não superior a 3 meses (trimestral),
devendo apresentar aos autos judiciais relatórios periódicos e detalhados o bastante
para  acompanhamento  dos  riscos  e  monitoramento  de  possível  agravamento  de
danos ambientais, sob pena de multa mensal de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a
incidir sobre o patrimônio pessoal do respectivo gestor (servidor público).

4. Após  tomar  conhecimento  da  Decisão  proferida  pela  Justiça  Federal,  este  Órgão

Ministerial  observou a determinação judicial  para  que os órgãos ambientais e  de mineração

realizassem fiscalizações in loco. Pontuou-se no Decisum que “a dimensão da área explorada até

então e a posterior recuperação da região demandarão esforços incomuns dos órgãos de proteção

ambiental, o que precisa ser objeto de amplo debate e iniciativas se possível em conjunto, razão

pela qual se mostra prudente que haja participação do Ministério Público Federal nas tratativas”.

5. Finalmente,  a  narrativa  fática  trazida  na  Petição  Inicial  já  revelava,  desde  logo,  a

necessidade de aprofundamento da investigação com o intuito de se confirmar a ou afastar os

elementos  indiciários  no  sentido  de  que  a  Cooperativa  COOPERJUMA não  tinha  atuação

efetiva,  “servindo  como  escudo a  que  terceiros  beneficiários  da  lavra  fiquem  imunes  a

responsabilidade  por  danos  decorrentes  da  atividade”,  circunstâncias  do  caso  que  foram

investigadas e apuradas pelos órgãos respectivos (incluindo o MPF, valendo-se de seu respectivo

poder investigativo previsto na Carta Maior da República).

6. Por tais razões instaurou-se no dia 22 de março de 2017 o Procedimento Administrativo

nº 1.13.000.000612/2017-45, tendo por objeto acompanhar a instrução e tramitação da presente

Ação Civil Pública.

7. Embora  esteja  devidamente  documentada  nos  autos  do  PA  a  viabilização  do

deslocamento da equipe de aproximadamente 30 servidores públicos estaduais e federais dos

órgãos  envolvidos  ao  município  de  Apuí/AM  e  ao  Garimpo  Eldorado  do  Juma  –  pela

Aeronáutica  e  com custeio  integral  dessa  primeira  inspeção  pelo  orçamento  do  MPF  –,  a

presente  Petição  visa  apontar  os  resultados da  referida  diligência,  ocasião  em  que  foram

coletadas diversas provas adicionais e substanciais dos principais coautores dos diversos ilícitos
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apontados  na  inicial  (depoimentos  de  inúmeras  testemunhas  que  compareceram

espontaneamente e respectivas provas documentais fornecidas). É o que passaremos a fazer.

2  –    APROFUNDAMENTO  PROBATÓRIO  PELO  MPF   E  IDENTIFICAÇÃO  DOS

DEMAIS    RESPONSÁVEIS/BENEFICIÁRIOS   PELOS  INÚMEROS  ILÍCITOS  NO

“GARIMPO ELDORADO DO JUMA”

2.1 –   AS ORIGENS DO GARIMPO DO JUMA  : TRATATIVAS DO   NÚCLEO POLÍTICO

MINERÁRIO   PARA A ILÍCITA OBTENÇÃO DOS “DIREITOS” (PREFERÊNCIA E

MONOPÓLIO)  DE  EXPLORAÇÃO  MINERÁRIA  POR  MEIO  DE  UMA

COOPERATIVA FORJADA.

8. Para se entender a dinâmica do funcionamento do Garimpo do Juma no auge de sua

produtividade mineral (e implicação dos respectivos danos/impactos ambientais, face a absoluta

ausência de preocupação ambiental), cumpre rememorar o surgimento do Garimpo. Para tanto,

válida é a transcrição do relatório do DNPM após vistoria  in loco realizada entre 11 a 26 de

janeiro de 2007 (fl. 06), imediatamente após a descoberta do Garimpo do Juma:

“Em meados de 2005,  o  Sr.  MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “VELHO
MÁRIO”,  fazendeiro que  possui  fazenda  em  um  assentamento  do  INCRA na
margem direita do Rio Juma, contratou alguns trabalhadores braçais para desmatar
uma  área  devoluta  na  margem  esquerda  do  referido  rio,  a  fim  de  implantar
pastagens.  Esta  equipe  era  formado  por  (…),  sendo  capataz o  Sr.  JOSÉ
FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “ZÉ CAPETA”.
Esta equipe trabalhou por cerca de um ano, até meados de julho de 2006, quando as
atividades  de  desmatamento  foram  suspensas.  Foi  neste  trabalho  que  eles
constataram a existência de ouro no local, hoje denominado 'Garimpo Velho'”.

9. Corroborando  a  origem do  Garimpo  do  Juma,  verifica-se  que  a  primeira  Grota  foi

encontrada  em terras  públicas  desmatadas  pelo  requerido  MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA,

vulgo “VELHO MÁRIO”,  fazendeiro e criador de gado vindo de Roraima, que “adquiriu”

estas terras de posseiros do INCRA vinculados ao Projeto de Desenvolvimento Sustentável –

PDS e que eram destinados na época ao Projeto de Agricultura Familiar (fl. 246).  “VELHO

MÁRIO” admitia já possuir àquela época 1.200 (um mil e duzentas) cabeças de gado em uma

área de 14 km (catorze quilômetros)  de extensão de frente às margens do Rio Juma,  tendo

chamado  “ZÉ CAPETA” para trabalhar como capataz. Atualmente o pecuarista  possui pelo
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menos  2.487 (duas  mil,  quatrocentos  e  oitenta  e  sete)  cabeças  de  gado em  apenas  2

propriedades (Fazenda Panorama e propriedade Novo Horizonte).

10. Tão logo foi descoberta a primeira Grota na Fazenda de “VELHO MÁRIO” (segundo

semestre de 2006), o requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “ZÉ CAPETA”,

imediatamente “comprou” uma área de terra pertencente à posseira de nome Ivone (pertencente

ao  Projeto  de  Desenvolvimento  Sustentável),  que  faz  divisas  com  as  terras  de  MÁRIO

ANTÔNIO DA SILVA.

11. A grilagem de terras públicas da União pelos requeridos não se resumiu a esse episódio.

A testemunha Evandro Nogueira Cruz, residente em Humaitá e ouvido por videoconferência

com a Procuradoria da República de Rondônia (fl. 495), narrou que o caseiro residente na área

de sobrenome “Santos” realizou a venda dos imóveis “União Cujumbim” e “Limão II” para os

senhores MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, com um

contrato de 5 mil reais “feito em uma folha de papel”. A testemunha assevera que, antes da

entrada dos demandados nos terrenos, a área encontrava-se totalmente intacta,  sem nenhum

desmatamento (10:58 até 11:47 de sua oitiva).

12. Um outro imóvel ocupado ilicitamente por JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO foi

obtido  do  posseiro  Sebastião  Matias  de  Carvalho,  por  meio  de  simples  “recibo”,  em local

denominado “Fazenda Esperança”, com uma área estimada de 2.400 ha (dois mil e quatrocentos

hectares) – metragem imediatamente abaixo àquela prevista no art. 188, § 1º, da CRFB, que

condiciona  a  aquisição,  ainda  que  lícita,  à  “prévia  aprovação  do  Congresso  Nacional”.  As

confrontações  do  imóvel,  segundo  narrado  pelo  INCRA,  seria  a  Leste  com o  Sr.  MÁRIO

ANTÔNIO DA SILVA, a Sul e Oeste com “Terra da União”, e a Norte com o Rio Juma.

13. Descoberto as jazidas de ouro em abundância, bem da União por força da Constituição

Federal (art.  20, inciso IX), os requeridos  “ZÉ CAPETA” e  “VELHO MÁRIO” – que até

então se dedicavam à atividade criminosa de desmatamento de terras de domínio público ou

devolutas (art. 50-A da Lei nº 9.605/98) para a exploração econômica de pastagem de gado –

resolveram abruptamente enveredar para atividade criminosa mais lucrativa: a lavra ou extração

de  recursos  minerais  (art.  55,  parágrafo  único,  da  Lei  nº  9.605/98),  em  concurso  com  a

usurpação de bem pertencente à União (art.  2º da Lei nº 8.176/91),  dentre outros que serão

objeto  de  processamento  em apartado  (crime  de  tortura,  redução  a  condição  análoga  à  de

escravo, envenenamento de água potável, sonegação fiscal, “lavagem” ou ocultação de bens).
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Esta indicação da ocorrência de ilícitos na seara penal  serve para demonstrar  a gravidade e

dimensão dos danos perpetrados, que não se restringiram exclusivamente à órbita ambiental.

14. Para tanto, nos primeiros dias de 2007 (08/01/2007), na chamada “Corrida do Ouro” no

Garimpo do Juma, o requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “ZÉ CAPETA”,

protocolizou no Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM um requerimento de

“pesquisa”  para  exploração  de  ouro  na  região  do  Garimpo  do  Juma  (Processo  DNPM  nº

880.003/20073) – fl. 47 do Apenso I e Consulta Processual no Portal do DNPM.

15. Observe-se que a ganância de  “ZÉ CAPETA” pelo ouro em abundância era tamanha

que este indicou como área pretendida para exploração minerária um polígono de 10.000 ha (dez

mil hectares), para a substância “minério de ouro”, com tipo de uso “industrial”, acompanhado

de “Plano de Pesquisa” e um responsável técnico, reconhecendo a condição de propriedade do

solo como “terreno devoluto”.

16. Ocorre que “ZÉ CAPETA” já sabia que seu requerimento, da forma como formalizada

perante a Autarquia minerária, não teria a menor viabilidade jurídica de ser acolhida, por conta

da legislação aplicável à matéria:

Art.  5º  da  Lei  nº  7.805/89 (Lei  que  cria  o  regime  de  permissão  de  lavra
garimpeira).  A  permissão  de  lavra  garimpeira  será  outorgada  a  brasileiro,  a
cooperativa de garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineração, sob
as seguintes condições:
(...)
III  –  a área  permissionada  não poderá exceder 50 (cinquenta)  hectares,  salvo
quando outorgada a cooperativa de garimpeiros.

Art. 7º do Decreto nº 98.812/90 (regulamenta a Lei nº 7.805/89, regime de PLG). A
Permissão  de  Lavra  Garimpeira  será  outorgada  a  brasileiro  ou a  cooperativa de
garimpeiros autorizada a funcionar como empresa de mineração, sob as seguintes
condições:
(…)
III  –  a  área  da  permissão  não  excederá  50  ha  (cinquenta  hectares),  salvo,
excepcionalmente, quando outorgada a  cooperativa de garimpeiros,  a critério do
DNPM.

Indeferimento de Plano
Art.  7º  da  Portaria  DNPM  nº  178,  de  12  de  abril  de  2004 (estabelece  o
procedimento  para  outorga  e  transformação  do  Regime  de  Permissão  de  Lavra

3 https://sistemas.dnpm.gov.br/SCM/Extra/site/admin/dadosProcesso.aspx.
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Garimpeira – fls. 72/79 do Anexo I). O requerimento de PLG será indeferido de
plano, por ato do Chefe do Distrito, publicado no Diário Oficial da União, quando:
(…)
V – a área pleiteada por pessoa física ou firma individual exceder o limite máximo
de 50 (cinquenta) hectares, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 7.805, de 1989;
VI – a área pleiteada por cooperativa de garimpeiros exceder o limite máximo de
1.000 (um mil) hectares;
VII – a área objetivada situar-se em terras indígenas, nos termos do art. 23, “a”, da
Lei nº 7.805, de 1989.
Parágrafo único. Será formulada exigência para retificação da área objetivada no
requerimento  quando  a  mesma  exceder  em  até  3%  (três  por  cento)  os  limites
máximos estabelecidos nos incisos V e VI deste artigo.

17. Para continuar a reconstrução histórica dos ilícitos praticados no Garimpo do Juma vale

repetir mais uma vez a data do requerimento apresentado por  JOSÉ FERREIRA DA SILVA

FILHO, vulgo “ZÉ CAPETA”,  ao DNPM: dia  08/01/2007, o que foi efetuado para fins de

gerar pretenso direito de preferência na exploração minerária no Garimpo do Juma.

18. Imediatamente  em seguida,  entre  os  dias  10 e  11/01/2007,  o  então  Governador  do

Estado do Amazonas EDUARDO BRAGA agendou uma reunião com a então Ministra da Casa

Civil  da  Presidência  da República  DILMA ROUSSEFF,  fazendo gestões  para  que houvesse

algum tipo de intervenção da Presidência da República no Garimpo do Juma (relato do próprio

DNPM, fl. 47 do Anexo I). 

19. O relato da imprensa nacional (Jornal Folha de São Paulo4, de 13 de janeiro de 2007,

sábado, por exemplo) bem ilustra as profundas tratativas políticas coordenadas e alinhadas entre

os  Governos  Federal  e  Estadual  –  lembrando  que,  após  DILMA ROUSSEFF  assumir  a

Presidência  da  República,  o  então  Senador  EDUARDO  BRAGA foi  líder  do  Governo  da

Presidenta  no  Senado  entre  março  de  2012  a  dezembro  de  2014,  quando  foi  anunciado

oficialmente  Ministro  de  Minas  e  Energia  para  o  segundo  mandato  do  Governo  DILMA

ROUSSEFF,  permanecendo  até  a  conclusão  do  processo  de  impeachment,  o  que  revela  a

inequívoca afinidade de atuação de outrora:

“A primeira medida tomada para conter o avanço do garimpo foi bloquear novas
autorizações de estudos de viabilidade e de direito de exploração da reserva.

A ação foi possível em razão de uma portaria do DNPM (Departamento Nacional de
Pesquisa Mineral),  resultado de uma reunião entre o governador Eduardo Braga
(PMDB) e a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), em Brasília, anteontem
(…)

4 http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1301200711.htm.
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O  governo  federal  enviou  uma  comissão  coordenada  pela  Casa  Civil  e  pelo
Ministério de Minas e Energia às minas de Novo Aripuanã, no sul do Estado do
Amazonas.
(…) O grupo, que chegou ontem à cidade de Apuí (455 km de Manaus), vai hoje ao
garimpo, que fica 70 km ao norte da cidade”.

20. Concomitantemente, no dia 11/01/2007, de forma articulada e em comunhão de esforços

com o  mesmo propósito  desvirtuado,  o  requerido  MIGUEL ANTÔNIO CEDRAZ NERY,

valendo-se  ilicitamente  das  prerrogativas  de  seu  cargo  de  Diretor-Geral  do  Departamento

Nacional  de  Produção  Mineral  –  DNPM,  com  nítido  desvio  de  finalidade,  promoveu  o

“bloqueio” de quaisquer “novos requerimentos” de direitos minerários em uma vultosa área de

390.375,2 ha (trezentos e noventa mil, trezentos e setenta e cinco hectares, e dois décimos)”.

Esta área bloqueada abrangia e, principalmente, resguardava, a área já requerida dias atrás por

JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO  (Portaria Diretor-Geral  DNPM nº 10,  publicada em

11/01/2007,  fl.  22  do  Inquérito  Civil  nº  1.13.000.000461/2011-30).  Assim,  preservou-se  o

Garimpo do Juma de outros “concorrentes” que pudessem ameaçar os interesses da organização

voltada à prática de ilícitos ora em gestação.

21. Como  justificativa  para  o  bloqueio  de  novos  requerimentos  de  outros  possíveis

interessados,  MIGUEL ANTÔNIO CEDRAZ NERY  apontou a “necessidade de estudo do

potencial geológico” na região do Garimpo do Juma, localizado nos municípios de Apuí e Novo

Aripuanã, Estado do Amazonas, questão que estava atribuída, com autêntica divisão de tarefas,

ao requerido  DANIEL BORGES NAVA, pertencente à Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais  –  CPRM,  Serviço Geológico  do Brasil5,  no Amazonas  (Empresa Pública,  também

vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a exemplo do DNPM).

22. Digno de realce é o fato de que o Superintendente da CPRM no Amazonas desde 2003

(fl. 301, primeiro ano do  Partido dos Trabalhadores – PT na Presidência da República) era o

requerido  DANIEL BORGES NAVA, também integrante do “núcleo político estadual/federal

da  mineração”,  que  posteriormente  saiu  do  CPRM  para  assumir  a  recém-criada  Secretaria

Estadual de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos do Amazonas – ocasião em que

houve ostensiva atuação para a “regularização” do Garimpo do Juma onde fosse necessário, para

5 Segundo o site da CPRM, a Empresa Pública tem a missão de “gerar e  difundir o conhecimento
geológico e hidrológico básico necessário para o desenvolvimento sustentável do Brasil”. Trata-se,
portanto, de investimento estatal voltado estritamente para subsidiar a posterior atuação privada de
empreendedores particulares (mineradoras nacionais ou multinacionais), sendo a informação coletada
com a utilização de recursos públicos  federais extremamente sensível  para a  postulação de novas
jazidas  minerais,  especialmente  se  não  houver  publicidade  e  atuação  Republicana  dos  potenciais
interessados em concorrer à exploração minerária.
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posterior  repasse,  quase que clandestino e  “de cartas  marcadas”,  à  empresa  MINERAÇÃO

BBX DO BRASIL LTDA, BBX MINERALS, mineradora controlada pela BBX HOLDINGS

LIMITED (capital social de 50% do Governo da Austrália, e 50% formado por capital privado

multinacional  –  fl.  06  do  Apenso  II  do  IC).  Elucidativo  foi  o  depoimento  da  testemunha

HENRIQUE  DOS  SANTOS  PEREIRA  (fl.  313),  então  Superintendente  do  IBAMA  no

Amazonas, que além de descrever inúmeros fatos que interessam para a compreensão da causa,

indicou que o CPRM no Amazonas  gastou a  verba pública  de R$ 350.000,00 em proveito

particular para fazer um mapeamento geológico sobre o Garimpo do Juma entre 2011 e 2012

(01:25:34 – 01:27:09).

23. Na listagem de filiados partidários no Amazonas, informações obtidas no site do TSE,

DANIEL NAVA é  filiado  ao  Partido  dos  Trabalhadores  (fls.  344/346  do  Anexo  I),  sendo

homenageado pelo Deputado Estadual SINÉSIO CAMPOS (PT), Presidente da Comissão de

Mineração, Minas e Energia da Assembleia Legislativa do Amazonas, quando do aniversário do

Partido dos Trabalhadores:

“ALEAM homenageia petistas que lembram a história do Partido iniciado nos anos
80: (…) o Secretário de Estado de Mineração, Geodiversidade e Recursos Hídricos
(SEMGRH),  DANIEL BORGES NAVA (PT),  defende  que  todo  o  trabalho  do
partido tem que ser focado na erradicação da pobreza, luta que o governo brasileiro
tem travado para se livrar dos indicadores ruins. No entanto, destacou que por outro
lado o Brasil se tornou o país dos investimentos e das oportunidades”.
(fls. 342/343 do Anexo I)

24. Fechada a revelação do contexto nacional e no Governo do Amazonas que viabilizou as

costuras  políticas  e  junção de  esforços  para  o  alcance da exploração  ilícita  e  criminosa  do

Garimpo do Juma diretamente pelos requeridos, voltemos à Portaria do Diretor-Geral DNPM nº

10,  publicada  em  11/01/2007.  O  fundamento  legal  utilizado  por  MIGUEL  ANTÔNIO

CEDRAZ NERY para o bloqueio de novos requerimentos na área do Garimpo do Juma, com o

intuito exclusivo de beneficiar escusos interesses privados, foi o seguinte:

“Considerando que o art. 11 da Lei nº 7.805, de 18 de julho de 1989, estabelece ser
poder discricionário do Departamento Nacional de Produção Mineral a criação de
áreas de garimpagem”.

25. Ocorre  que  o  mencionado dispositivo  foi  absolutamente  desvirtuado,  manejado em

desvio de finalidade com o intuito de proteger interesses econômicos privados, dado que o art.

11 da Lei  nº 7.805/89 prevê apenas que “o Departamento Nacional  de Produção Mineral  –

DNPM estabelecerá as áreas de garimpagem, levando em consideração a ocorrência de bem
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mineral garimpável, o interesse do setor mineral e (principalmente, destaco) as razões de ordem

social e ambiental”, o que foi, como visto no bojo dessa ação, totalmente ignorado pelo Estado

brasileiro:

“1.2.2 Finalidade – Outro requisito necessário ao ato administrativo é a finalidade,
ou seja, o objetivo de interesse público a atingir. A finalidade é, assim, elemento
vinculado de todo ato administrativo – discricionário ou regrado – porque o Direito
Positivo não admite ato administrativo sem finalidade pública ou desviado de sua
finalidade específica.
(…) A alteração da finalidade expressa na norma legal ou implícita no ordenamento
da  Administração  caracteriza  o  desvio  de  poder  (détournement  de  pouvoir  –
sviamento  di  potere),  que  rende  ensejo  à  invalidação  do  ato,  por  lhe  faltar  um
elemento primacial em sua formação: o fim público desejado pelo legislador”6.

26. Realizadas as gestões políticas descritas anteriormente, com os atos necessários para

acautelamento  de  interesses  privados,  “ZÉ  CAPETA” foi  imediatamente  alertado  sobre  a

necessidade  de  adequação  da  pretensão  inicialmente  versada,  e  logo  tratou  de  buscar  um

subterfúgio para obter ilicitamente o proveito da lavra de ouro:  forjou e simulou a criação da

denominada COOPERATIVA EXTRATIVISTA MINERAL FAMILIAR DO RIO JUMA –

COOPERJUMA,  já  no  polo  passivo  da  presente  demanda,  provavelmente  auxiliado  e/ou

orientado  por  servidores  públicos  ligados  à  mineração  (incluindo  o  requerido  DANIEL

BORGES NAVA, conhecido por “DANIEL NAVA”, então Superintendente da CPRM desde

2003).

27. Doze dias após o protocolo do seu requerimento no DNPM, mais precisamente no dia

20/01/2007,  JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “ZÉ CAPETA”,  convocou uma

reunião  na  “Cantina  do  Goiano”,  levando  consigo    previamente   preparado um “Projeto  de

Estatuto de Cooperativa”. Foram cooptadas algumas pessoas às vésperas para essa “pendência”

formal, todas provavelmente com algum vínculo familiar com JOSÉ FERREIRA DA SILVA

FILHO (mais da metade dos “garimpeiros” com o mesmo sobrenome “Ferreira” ou “Silva” - fl.

264 do Anexo I).

28. Na ocasião “foi aclamado para presidir os trabalhos o Senhor  JOSÉ FERREIRA DA

SILVA FILHO (vulgo “ZÉ CAPETA”)”, estando presentes e “subscrevendo trezentas quotas

parte da COOPERJUMA, cada um”, os requeridos “ZÉ CAPETA” e MÁRIO ANTÔNIO DA

SILVA, vulgo “VELHO MÁRIO”. 

6 MEIRELLES,  Hely  Lopes.  Direito  Administrativo  Brasileiro. São  Paulo:  Malheiros,  2005,  pp.
151/152.
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29. Simultaneamente  foram  investidos  como  membros  efetivos  do  Conselho  Fiscal  da

COOPERJUMA os mesmos requeridos  JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO e  MÁRIO

ANTÔNIO DA SILVA (fl. 263 do Anexo I), justamente para viabilizar o gerenciamento, gastos,

utilização e transferências de todos os recursos expropriados dos garimpeiros sem qualquer base

legal, conforme exposto na Petição Inicial (artigos 31 e seguintes do Estatuto Social, também

previamente  preparado  e  assinado  pelo  Presidente  da  Assembleia  de  Constituição  da

“Cooperativa”, Sr. JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, fl. 261).

30. Constituída a cooperativa de garimpeiros no dia 20/01/2007, “ZÉ CAPETA” e outros

providenciaram  o  picotamento  da  área  total  de  10.000  ha  em  dez  unidades  de  1.000  ha

artificialmente fracionadas, com as respectivas coordenadas geográficas, e elaborou no final de

janeiro de 2007 uma minuta de “Termo de Anuência” à  COOPERJUMA”,  com o seguinte

conteúdo:

“JOSÉ  FERREIRA  DA  SILVA  FILHO,  (…)  na  qualidade  de  detentor  de
Requerimento de Pesquisa (Processo DNPM 880.003/2007), protocolado no DNPM
no dia 08/01/2007,  visando atender o disposto no art. 7º da Lei 7.805/89, vem
expressar  perante  o  DNPM  sua  PLENA ANUÊNCIA,  em caráter  irretratável  e
irrevogável,  com validade vinculada apenas à tramitação do Processo DNPM nº
880.003/2007,  para  que  a  COOPERATIVA  EXTRATIVISTA  MINERAL
FAMILIAR DO RIO JUMA –  COOPERJUMA obtenha    dez   Permissões  de
Lavra  Garimpeira  de    um  mil  hectares   cada,  inseridas  na  poligonal  do
requerimento de pesquisa acima mencionado:

1) Uma área de 1.000 hectares, que tem um vértice como ponto de amarração de
coordenadas geográficas 6º 42' 43'0” latitude Sul e 60º 7' 55,9” Longitude Oeste, e
os lados a partir desse vértice com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros:
Lado um: 1.250 metros Oeste;
Lado dois, 8000 metros Norte;
Lado três, 1250 metros Leste;
Lado quatro, 8000 metros Sul.
(…)
10. (…).

Esta  anuência  destina-se  ao  aproveitamento  de  bens  minerais  pelo  regime  de
Permissão de Lavra Garimpeira – PLG, extensível também no caso de ocorrer a
transformação para o regime de autorização e  concessão  ,  como previsto no
Capítulo II da Portaria nº 148/04 do Diretor-Geral do DNPM”.
(fl. 265/266 do Anexo I)

31. A ressalva final do “Termo de Anuência” visava permitir a futura entrada de Empresas

Mineradoras (nacionais ou internacionais) a serem escolhidas ao alvedrio dos requeridos, tais

como  a  MINERAÇÃO  BBX  DO  BRASIL  LTDA,  mineradora  controlada  pela  BBX

HOLDINGS LIMITED (“BBX MINERALS”), e, posteriormente, a EMBLOCO INDÚSTRIA
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E COMÉRCIO DE EXPLORAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINERAIS LTDA. Com

tal “reserva de mercado”, expropriando-se o que seria um bem da União em bem manejado no

interesse particular, afugentava-se por completo qualquer tentativa de preceitos que deveriam ser

básicos em um regime democrático: igualdade de oportunidades e livre iniciativa/concorrência

entre  as  inúmeras  empresas  mineradoras  possivelmente  interessadas  na  exploração  para  o

desenvolvimento da nação, compatibilizada com o interesse público.

32. Percebendo que de nada adiantaria o fracionamento artificial da área do Garimpo do

Juma de 10.000 hectares, dado que esta seria por óbvio a área a ser pleiteada pela Cooperativa

montada, formalizou-se no dia  07/02/2007 o “Termo de Anuência” com a  COOPERJUMA,

agora com a área global (fl. 269).

33.  Simultaneamente,  no  mesmo  dia  07/02/2007,  celebrou-se  entre  os  contratantes

COOPERJUMA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO, vulgo “ZÉ CAPETA”, um curioso

“ACORDO DE PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DA EXTRAÇÃO MINERAL” (sic), sendo

pactuado na Cláusula 1ª que  “ZÉ CAPETA” estava “abrindo mão” do requerimento feito ao

DNPM em seu nome sobre a área do Garimpo do Juma em favor exclusivo do contratante

COOPERJUMA.

34. A Cláusula 2ª merece transcrição em separado e destacada:

“Cláusula 2ª:  Fica acertado o valor de    4% (quatro por cento)  da  produção
bruta do ouro e quaisquer minérios, ou seu valor correspondente, pelo preço de
comércio local, participação essa que será paga pelo PRIMEIRO CONTRATANTE,
acima  discriminado,  podendo  ser  depositado  o  respectivo  valor  na  conta
bancária do SEGUNDO CONTRATANTE (“ZÉ CAPETA”)”
(fl. 258 do Anexo I)

35. Como se verá em tópico específico adiante, referente às ameaças e episódios concretos

de possíveis violência e morte executados por PAULO CÉZAR LOURENÇO BRUNO, vulgo

“PAULÃO”, braço integrante do “núcleo armado” da organização criminosa, os garimpeiros

que eram atraídos pela falsa promessa de enriquecimento fácil e rápido pelo “Garimpo Eldorado

do Juma” – como o Governo costumava chamá-lo à época – eram obrigados a pagar o dízimo

em patamares muito superiores ao previsto no instrumento escrito7. Mesmo procedimento era

7A depender  da  necessidade  financeira  momentânea  para  pagamento  dos  luxos  dos  requeridos,  ou
conforme a amizade/inimizade com os “donos do Garimpo”, ou outro critério subjetivo, além dos 10%
previstos para a arrecadação pela COOPERJUMA já exposto na inicial, agregava-se um adicional que
poderia  chegar  a  até  40%  (quarenta  por  cento)  do  ouro  extraído  (testemunha  TOMAZ  PIRES  DE
OLIVEIRA, fl. 186, 06:03 a 07:40), ou até 50% (cinquenta por cento) do minério encontrado com o
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adotado por MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA, vulgo “VELHO MÁRIO”, conforme confessou

em seu próprio depoimento (fl. 187, 29:24 a 30:30).

36. Resolvida a pendência burocrática local  com a  COOPERJUMA no dia 07/02/2007,

restava ainda um empecilho a ser superado: a Portaria DNPM nº 178/04, então vigente, previa

que até mesmo as cooperativas somente poderiam obter uma área de,  no máximo, 1.000 (um

mil) hectares.

37. Qual seria o caminho a ser encontrado pelos requeridos? Simples; alterar o parâmetro

normativo, adotando-se a solução casuística mais rápida (no dia seguinte!) e pragmática, que

estivesse ao alcance dos envolvidos.

38. Foi o que fez o então Diretor-Geral do DNPM, Sr.  MIGUEL ANTÔNIO CEDRAZ

NERY: com uma mesma Portaria (nº 29, de 08/02/2007), majorou-se o limite de outorga para a

Cooperativa  de  Garimpeiros  (COOPERJUMA,  recém-constituída)  de  1.000  (um  mil)  para

10.000 (dez mil) hectares exclusivamente para a Amazônia Legal8 (local onde deveria haver

maior preocupação ambiental), com uma elevação de 1.000% do patamar anterior (dez vezes

mais),  justamente  para  atender  o  que  JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO (vulgo “ZÉ

CAPETA”) já havia postulado (requerimento não indeferido de plano, como previa a legislação,

mas sim aguardando análise e/ou “regularização”), com as tratativas descritas entre os Governos

Federal e do Estado do Amazonas.

39. A Portaria  Diretor-Geral  DNPM nº  29,  de  08/02/2007  (cópia  em anexo)  possuía  2

artigos: o artigo 2º modificou o antigo limite legal da Portaria anterior; já o artigo 1º resolveu

outro “empecilho”, demonstrando o casuísmo deste ato normativo: revogou o anterior bloqueio

e  suspensão  da  tramitação  do  processo  de  requerimento  de  direito  minerário  de    JOSÉ

trabalho alheio, como narrado por EVANDRO NOGUEIRA CRUZ (fl. 495, 21:40 a 22:33), a ensejar a
apreciação de possível crime de redução a condição análoga à de escravo (art. 149 do Código Penal).
8 Local onde deveria haver maior preocupação e resguardo ambiental especialmente diante dos impactos

ao meio ambiente decorrentes da mineração, devendo-se adotar as salvaguardas necessárias, e não o
contrário, com a mensagem de que a Amazônia pode se transformar no novo Pólo de Mineração no
Brasil sem grandes cautelas. Repito trecho da exordial, como alerta aos dias atuais para que os erros do
passado não se repitam: “Mesmo ciente da alarmante realidade da degradação ambiental
no Amazonas, no dia 23/02/2017, o Excelentíssimo Governador, Sr. JOSÉ MELO,
deu  entrevista  na  qual,  abordando  a  “matriz  econômica  ambiental”  que  tem
propagandeado,  afirmou  que  deseja  tornar  o  Amazonas  num  “Pólo  de
Mineração”, tudo conforme entrevista que segue anexa a esta exordial” (fl. 158 da
Petição Inicial).
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FERREIRA DA SILVA FILHO  , vulgo   “ZÉ CAPETA”  , no Garimpo do Juma, viabilizando a

exploração econômica da jazida pela “Cooperativa” nascedoura e montada às pressas.

40. Nem sequer se aguardou a publicação da Portaria do então Gestor Maior do DNPM

mencionada  no  parágrafo  anterior,  que  somente  ocorreu  no  dia  13/02/2007:  já  no  dia

12/02/2007,  às  19h08,  a  COOPERJUMA formalizou no DNPM o Requerimento de  Lavra

Garimpeira nº 880.070/2007, sobre o autodeclarado “terreno da União”, para “minério de ouro”

para uso “industrial” (fl. 255 dos autos principais). Assim, obteve-se a outorga estatal do direito

de preferência/exclusividade sobre a exploração minerária da área, em patente desconformidade

com a lei. Para a “regularização” total do Garimpo faltava apenas a “formalidade” de obtenção

de alguma licença ambiental, para se conferir o verniz ambientalmente sustentável da predatória

atividade de mineração que já se encontrava em curso, o que será repisado no próximo tópico.

2.2 – A INTERDIÇÃO DO GARIMPO DO JUMA NO DIA 23/02/2007 PELA JUSTIÇA

FEDERAL, A PEDIDO DO IBAMA  : NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO, AINDA QUE

DE FORMA FICTÍCIA, DOS   ENTRAVES AMBIENTAIS   PORVENTURA EXISTENTES

PARA A EXPLORAÇÃO MINERÁRIA
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41. Como  anteriormente  mencionado,  as  ações  que  resultaram no  passivo  ambiental  e

demais  danos  deixados  no  Garimpo  Eldorado  do  Juma  foram  realizadas  não  apenas  por

particulares,  mas  por  forte  interferência  político-governamental,  a  fim  de  que  o  aparente

beneficiamento de cidadãos hipossuficientes atraídos pela “febre do ouro” se tornasse  vitrine

(com potencialidades eleitorais) no Estado do Amazonas.

42. Compulsando os autos, verifica-se com clareza a vinculação do Governo do Estado do

Amazonas – na época, representado pelo então governador Eduardo Braga – e a execução de

inúmeras iniciativas concretas ilegais pelos requeridos DANIEL NAVA e NÁDIA CRISTINA

D'ÁVILA FERREIRA, respectivamente Secretário Estadual de Mineração e Geodiversidade e

Secretária  Estadual  do  Meio  Ambiente  no  Amazonas,  atualmente  no  cargo  em  comissão

(comissionado)  de  “Secretário  Parlamentar”  (sic)  no  “Escritório  de  Apoio  do  Senador

EDUARDO BRAGA” (fl. 342 do Anexo I), os quais exerciam a influência política necessária

para  viabilizar  o  fantasioso “licenciamento ambiental”  e  obtenção de direitos  minerários  do

Garimpo  do  Juma.  E  isto  fica  comprovado  quando  analisamos  as  falhas  existentes  no

procedimento de licenciamento desta atividade.

43. Primeiramente,  no caso concreto da atividade mineral,  a  Constituição Federal  impõe

àquele que explora recursos minerais a obrigação de viabilizar estudos e soluções técnicas a fim

de se viabilizar a recuperação ambiental da área degradada (art. 225, §2o da CF/88). Além disso,

o art. 225, §1º, inciso IV, da Constituição da República de 1988 exige, na forma da lei, estudo

prévio de impacto ambiental para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de

significativa  degradação  do  meio  ambiente.  Antes  disso,  desde  o  advento  da  Resolução

CONAMA  nº  01/86,  determinados  empreendimentos  já  estavam  sujeitos  à  exigência  de

apresentar Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA/RIMA), no curso do

procedimento de licenciamento ambiental. 

44. No caso concreto, foi dispensado pelos requeridos qualquer estudo e/ou relatório prévio

no procedimento de licenciamento ambiental  do  Garimpo do Juma.  Mesmo assim,  o órgão

licenciador,  a  saber,  o  Instituto  de  Proteção  Ambiental  do  Amazonas  –  IPAAM,  autarquia

ambiental estadual já demandada nesta ação e que está vinculada à Secretaria de Meio Ambiente

e  Desenvolvimento  Sustentável  do  Amazonas,  à  época  dos  fatos  sob  responsabilidade  da

requerida NÁDIA CRISTINA D'ÁVILA FERREIRA, reconheceu ficticiamente a viabilidade

ambiental do empreendimento e expediu a licença de instalação. 
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45. Além disso, durante o licenciamento ambiental da atividade mineral é exigido o Plano

de Recuperação de Área Degradada – PRAD,  regulamentado pela Instrução Normativa n.

04/11,  que  estabeleceu  procedimentos  para  sua  elaboração,  bem  como  dos  Termos  de

Referência.  Todavia,  decorridos  mais  de  10  (dez)  anos  desde  o  protocolo  de  autorização

minerária formulado perante o DNPM pelo réu  JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO e/ou

COOPERJUMA,  até esta data não foi  apresentado qualquer PRAD dotado de mínima

juridicidade, mostrando que a licença ambiental (de instalação?) fora concedida exclusivamente

com o intuito de satisfazer os interesses privados dos particulares requeridos, o que somente se

tornou viável por forte interferência política na Ação Civil Pública ajuizada pelo IBAMA, que

interditou o Garimpo em meados de 2007, e nos demais órgãos federais e estaduais responsáveis

pela questão.

46. Ora, a existência de licença ambiental regularmente emitida e com vigência ainda em

curso (ainda válida pelo órgão ambiental, o que demanda constante averiguação) é  requisito

obrigatório para a instalação, ampliação e operação de qualquer atividade de mineração.

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas e a avaliação dos impactos ambientais (no caso,

EIA-RIMA) são documentos técnicos exigidos para a obtenção da LI. Entretanto, à revelia dos

preceitos  basilares  da  Administração  Ambiental  ao  qual  estavam vinculados,  os  requeridos

DANIEL BORGES NAVA e NÁDIA CRISTINA D'ÁVILA FERREIRA usaram da influência

política  proporcionada  pelos  seus  cargos  para  conferir  uma  suposta  legalidade  viciada  ao

Garimpo Eldorado do Juma.

47. Como é de sabença deste  Juízo,  chegou-se  ao ponto da própria  Secretária  do Meio

Ambiente  do  Amazonas  solicitar  reiteradas  reuniões  diretamente  com o  então  Juiz  Federal

responsável pela Ação Ordinária nº 2007.32.00.001425-4 para viabilizar a liberação da atividade

garimpeira  no  Eldorado  do  Juma,  mesmo  sem  ser  parte  interessada  na  causa  (ao  menos,

publicamente), fato que por si só causa muita estranheza. O que levaria a representante máxima

de uma Secretaria Estadual Ambiental a “postular” judicialmente em prol de uma cooperativa de

garimpeiros?  Este  questionamento  sugere  que  possivelmente  existem interesses  ainda  mais

obscuros, superiores ou não, os quais permanecem sob o constante olhar do Ministério Público

Federal.

48. Ademais,  como já  consta  nos  documentos  juntados nesta  ação,  o  próprio Secretário

Estadual  DANIEL NAVA costumeiramente  participava  das  assembleias  da  cooperativa  e

discursava,  insistentemente,  pela  indispensabilidade  de  “legalização”  da  atividade  daquela
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cooperativa. Outrossim, militava em prol da possibilidade de parceria entre a COOPERJUMA

e a MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA, mesmo ciente, para dizer o mínimo, de

que esta empresa mineradora estava distante de ser uma “cooperativa de garimpeiros” prevista

no art.  174, § 4º,  da CRFB, reforçando a convicção já externada de exploração minerária a

qualquer custo e com participação, direta ou indireta, do Estado. 

49. A testemunha TOMAZ PIRES DE OLIVEIRA (fl. 186, vídeo parte 2) narra uma reunião

em Manaus-AM ocorrida em 2012 no local  de trabalho do Sr. Manoel  Batista (já falecido),

ocasião em que este  solicitou a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para dar os

encaminhamentos necessários e “o Garimpo voltar a funcionar normalmente”  (a licença

ambiental  que se buscava renovar custou apenas R$ 38.521,21,  fls.  228/229).  A reunião foi

organizada  por  DANIEL NAVA,  com a  participação  de  ADEILDA PEREIRA BRUNO e

PAULO CÉZAR BRUNO, vulgo “PAULÃO”. Indagado DANIEL NAVA sobre a “proposta”

verbalizada na reunião, este respondeu: “eu com a Presidente (ADEILDA PEREIRA BRUNO),

já combinei tudo. Agora é só vocês combinarem com ela e pronto” (04:27 – 04:41).

50. Vale a pena rememorar os fatos que já foram descritos desde a Petição inaugural desta

demanda:

“5. Proposta  a  Ação  Civil  Pública,  distribuída  por  dependência  à  Ação

Cautelar (fls. 348 e ss.), em 08/08/2008 foi atravessado o Ofício (fl. 381) “para

que seja juntado” aos Autos Judiciais do Processo, firmado exclusivamente pela

então Secretária de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

órgão do Governo do ESTADO DO AMAZONAS, Sra. Nádia Cristina d'Avila

Ferreira – diga-se de passagem, ré na Ação de Improbidade Administrativa nº

9501-93.2012.4.01.3200  nesta  Justiça  Federal  por  ter  praticado  vários  atos

ímprobos, que acarretaram a retirada de servidores do ICMBIO do município de

Lábrea pelo simples fato de desempenharem a contento suas atribuições (Petição

Inicial às fls. 460/478).

6. No  Ofício  a  Secretária  do  Meio  Ambiente  do  Estado  do  Amazonas

solicita o agendamento de uma reunião com o magistrado então competente para

apreciar o processo, e esclarece que “o intuito da reunião é reduzir a termo a

devida prestação de informações acerca da RDS JUMA, a realidade das pessoas

que lá residem e a gravidade dos impactos ambientais, bem como recebermos
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orientações para procedibilidade no âmbito do Poder Executivo sem integrar a

lide neste primeiro momento”. Sem resposta, o Estado do Amazonas reiterou a

solicitação de agendamento de reunião à fl. 382”.

51. Após  a  apresentação  de  uma  proposta  de  acordo  pelos  requeridos  vinculados  ao

Governo do Estado do  Amazonas,  o  IBAMA informou que recebeu uma  proposta  que não

atendia o que foi determinado em audiência; “não foi proposta qualquer forma de recuperação

das áreas degradadas, tampouco forma de compensação dos danos causados” (fl. 389).

52. Consultado o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL acerca das tratativas que estavam

sendo entabuladas, o “Parquet” Federal requereu em 11/03/2010, “na condição de fiscal da lei,

que seja determinado aos interessados a obrigação de  enviarem a  MINUTA do mencionado

acordo,  ANTES de sua celebração, para conhecimento, análise e sugestões, se for o caso,

deste MPF” (fl. 392).

53. Em  momento  posterior  nos  autos,  não  se  sabe  precedido  por  quais  contatos  e/ou

negociações  (escusas  ou  não)  entre  órgãos,  coube  ao  IBAMA celebrar  com os  requeridos

DANIEL BORGES NAVA,  NÁDIA CRISTINA D'ÁVILA FERREIRA e  COOPERJUMA

um “Termo de Acordo Extrajudicial” (sic), ainda que vinculado a um Processo Judicial (Ação

Civil Pública), cuja cópia encontra-se presente às fls. 394/396. Vejamos os signatários:
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54. Ocorre que, repita-se, os compromissos e obrigações pactuados foram absolutamente

insatisfatórios para a proteção do meio ambiente, obrigação legal e constitucional dos órgãos

requeridos.  A título  de  exemplo,  previu-se  como  “medida  compensatória”  (sic)  pelo  dano

ambiental  causado  pela  exploração  mineral  predatória  que  o  empreendedor  “assumiria”  a

obrigação  de  trabalhar  exclusivamente  na  área  autorizada  pelo  DNPM (permissão  de  lavra

garimpeira) e pela Licença expedida pelo IPAAM (Cláusula Quarta, fl. 395-v); o que, como se

sabe, é pressuposto mínimo inafastável para a validade própria daqueles documentos por si só –

ou seja, o TAC não trouxe nenhuma obrigação que já não fosse preexistente.

55. Demonstra-se a gigantesca desproporção entre as tímidas e inócuas consequências para

o  descumprimento  e  o  objeto  do  TAC  (empreendimento  com  porte  categorizado  como

“EXCEPCIONAL”, e “potencial poluidor/degradador: GRANDE” – houve contaminação dos

rejeitos com cianeto – fl. 115 do Anexo I do ICP).  Ademais, as burocráticas e padronizadas

cláusulas  foram  incompatíveis  com  o  vulto  (mais  de  10.000  garimpeiros  deslocados

abruptamente para a área, fls. 236 e 92) e a potencialidade do dano ambiental que poderia surgir

do  empreendimento  de  mineração,  com  multa  e  consequências  desprezíveis  em  caso  de

22



M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
Procuradoria da República no Amazonas

descumprimento,  sem que  houvesse  qualquer  fiscalização  efetiva  e  acompanhamento  pelos

órgãos envolvidos posterior à assinatura do famigerado TAC.

56. Em  suma,  são  essas  as  principais  irregularidades  encontradas  no  procedimento  de

licenciamento ambiental do empreendimento denominado Garimpo do Juma: 

(i)  concessão  de  licença  de  instalação  sem a  apresentação  conclusiva  dos  estudos,

documentos e informações que deveriam lastreá-la, especialmente o EIA-RIMA prévio;

e

(ii)  não  exigência  de  PRAD para  a  expedição  da  LI,  bem como  não  exigência  de

execução de qualquer medida, ou sequer planejamento mínimo, de recuperação da área

degradada  com  a  exploração  pesquisada,  concomitante  ao  benefício  da  licença

ambiental;

57. Qualquer um dos motivos apresentados acima, isoladamente, seria suficiente para viciar

o procedimento de licenciamento ambiental, contaminando, assim, todos os atos subsequentes,

inclusive as várias licenças e autorizações que foram concedidas pelo órgão estadual vinculado à

temática ambiental. 

58. Por  fim,  caso  houvesse  alguma  preocupação  ambiental,  em  momento  posterior  à

“incauta” liberação da licença ambiental haveria a possibilidade de revisão do procedimento de

licenciamento, consoante expressa previsão legal do artigo 9º, inciso IV, da Lei nº 6.938/81. Ou

seja, a Administração Pública pode, a qualquer tempo, corrigir os vícios do procedimento de

licenciamento acaso verificados, para tanto podendo revogar ou alterar as licenças já concedidas,

com o objetivo de conformá-las às exigências legais e técnicas compatíveis com o caso concreto.

Mesmo depois  de  concluído,  o  licenciamento  comportaria  constante  controle  administrativo

quanto à sua aptidão de, concretamente, na situação específica, propiciar alguma proteção do

meio ambiente, o que, como vimos, não se deu minimamente. Vejamos a resposta dos réus ao

questionamento  da  Justiça  Federal  sobre  o  cumprimento  das  pendências  ambientais,

apresentando informações falsas a fim de induzir o Poder Judiciário em erro:
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59. Como visto, a liberação ambiental forçada do Garimpo do Juma somente se deu em

razão da decisiva participação dos Secretários Estaduais DANIEL NAVA e NÁDIA CRISTINA

FERREIRA,  para  fins  de superação da pendência  de ausência  de  licenciamento ambiental.

Logo, previsível era a subsequente ausência de monitoramento e fiscalização da licença emitida.
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60. Verifica-se, assim, que os danos ambientais na região do Garimpo Eldorado do Juma

somente  foram viabilizados  após  o  resultado  de  diversas  manobras  para  dar  aparência  de

legalidade aos “atalhos” utilizados em nome de uma pseudo cooperativa. Tais manobras visavam

dar ares de legalidade à atividade garimpeira naquele local, e posteriormente repassar parte da

vultosa lucratividade – pelo menos 10 toneladas de ouro, segundo registrado em relatório de

fiscalização  nos  autos,  e  1.500.000  t  (um  milhão  e  quinhentas  mil  toneladas)  de

resíduos/sedimentos – a empresas mineradoras nacionais e estrangeira pinçadas casuisticamente

para  a implementação dos desvios  apontados,  atos  diretamente  perpetrados pelos  requeridos

nesta Petição, além dos já demandados anteriormente.

2.3  –  A  LIBERAÇÃO  DO  GARIMPO  DO  JUMA   A  PARTIR  DO  DIA 29/08/2011:

AUMENTO  EXPONENCIAL  DAS    INTIMIDAÇÕES,  VIOLÊNCIA  e  MORTES

(ANIQUILAMENTO DAS VOZES   DIVERGENTES  ), COM INTENSA VIOLAÇÃO AOS

DIREITOS HUMANOS DA MASSA GARIMPEIRA

61. Ao longo da história brasileira, tem-se visto diversos casos onde o Estado participa de

violações de direitos humanos, omissiva ou comissivamente. Em verdade, sempre que o Poder

Público  se  abstém  de  seu  dever  de  vigilância,  ou  gananciosamente  busca  a  satisfação  de

interesses particulares, com a utilização de sua imperatividade e supremacia para fazer valer as

expectativas ilegítimas de enriquecimento privado às custas da coletividade (bem da União),

surgem as violações de direitos humanos. E não foi diferente no caso do Garimpo Eldorado do

Juma.

62. Sob  a  criação  de  forjado  pioneirismo  na  formação  de  cooperativas  de  garimpos,  o

Estado do Amazonas fomentou a ocorrência de variados ilícitos contra seus cidadãos, incorrendo

em grave erro contra as leis que outrora comprometeu-se a observar. Certamente, além dos fatos

já  narrados  no  bojo  da  inicial  desta  Ação  Civil  Pública,  tais  como  os  altos  índices  de

leishmaniose, malária e condições inadequadas de sobrevivência, o Estado permitiu violações à

integridade física e à vida de brasileiros.

63. Assim, passa-se a narrar alguns fatos apurados, além dos já narrados, que comprovam a

existência de um verdadeiro “núcleo armado” capitaneado por PAULO CÉZAR LOURENÇO

BRUNO,  vulgo  “PAULÃO”,  que  era  diretamente  responsável  pelas  violações  de  direitos

humanos,  o  que  chegou  ao  pleno  conhecimento  do  Estado  –  que,  por  sinal,  deixou  de
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efetivamente adotar as medidas necessárias para coibir, investigar, reparar ou responsabilizar a

quem de direito por tais condutas.

64. Conforme  consta  da  degravação  do  depoimento  do  Sr.  JOÃO  DAS  CHAGAS

ASSUNÇÃO (fl. 188), ex-garimpeiro que tentou se estabelecer no Garimpo do Juma entre os

meses de janeiro a março de 2007:

“  (…)  era  necessário  pagar  uma  diária  para  a  Polícia  Militar  no  valor  de  200

(duzentos) reais por noite, uma vez que nem sempre era permitido trabalhar durante o

dia. Essa diária refere-se a uma suposta proteção realizada pela PM durante o trabalho

noturno.

Os garimpeiros que adoeciam não tinha nenhum suporte. Ademais, denuncia que foi

preso por não pagar propina para a Polícia Militar,  torturado,  algemado e ficou seis

meses sem condições de ir a cidade de Apuí, sendo que até o presente momento teme

por sua vida e de sua família”.

65. Para corroborar com tal entendimento, menciono a Ação de indenização por dano moral

nº 0000561-38.2009.8.04.0041, ajuizada pelo referido senhor em face do Estado do Amazonas,

justamente  em virtude  da  participação  de  agentes  do  Estado  na  violação  de  seu  direito  à

integridade física (fls. 270/279 do Anexo I, Volume II do PA nº 1.13.000.000612/2017-45).

66. Da mesma forma, no vídeo com as declarações do Sr. CARLOS PRESTES DE SOUZA

(fl.  196),  entre  os  minutos  08:14-08:45,  o  mesmo  relata  que  no  local  do  garimpo  havia

prostituição, crianças e doenças, e que, para tomar banho no rio havia filas de aproximadamente

30 a 50 pessoas. Segundo relatado em Mensagem Eletrônica do DNPM no dia 17 de janeiro de

2007, a prostituição ocorria “ao preço de 5 (cinco) gramas o programa”, sendo que houve “caso

de estupro por mais de 20 (vinte) garimpeiros” (fl. 68). Tal relato serve para corroborar o que

outrora foi narrado no bojo da petição inicial. 

67. Não se pode olvidar que o Estado, no seu mister de garantir o direito à saúde para sua

população, deve, além de prover o tratamento adequado para moléstias, não prejudicar a saúde

de seu povo, seja por ação ou omissão.  In casu,  ao estimular a exploração minerária a todos

custo sem as mínimas condições sanitárias, bem como deixar de adotar as medidas necessárias

para  proteger  a  saúde dos garimpeiros,  o  Estado do Amazonas  omissivamente  prejudicou a
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saúde  desses,  sendo que a  participação  dos requeridos ligados ao  Poder  Público  é  presente

também neste Capítulo.

68. Por outro lado, como já mencionado na petição inicial, o Garimpo Eldorado do Juma foi

palco e motivação para diversos casos de homicídio que foram insuficientemente apurados e

reprimidos, esvaziando o direito fundamental de segurança pública (artigos 5º, “caput”, e 144,

da CRFB). As mortes no garimpo foram relatadas por várias das pessoas ouvidas, dentre as

quais o Sr. EVANDRO NOGUEIRA CRUZ (fl. 495), que, no vídeo de seu depoimento declara,

dentre outras circunstâncias, o seguinte:

37:20 Que o relatório onde diz que 45 mil mudas foram plantadas pela Cooperativa
não é verdadeiro, pois nem mil mudas teriam sido plantadas.

37:45 – Que a Cooperativa foi  uma farsa para driblar  o  Governo e  degradar o
ambiente.

SEGUNDA PARTE

02:30 Que o valor de 110 milhões de Reais não foi investido em infraestrutura, que
não  tinha  escola,  professor,  que  não  tinha  estrutura  nenhuma  e  que  raramente
aparecia um agente de saúde para a questão da malária. Que as pessoas trabalhavam
de forma bruta, sem assistência.

21:00  –  22:  30  -  Que  em 2012,  quanto  a  morte  de  Antônio  Salvador,  vulgo
“Caverna”, era um garimpeiro preocupado com a organização e bom andamento da
atividade,  mas surgiu em “Paulão” e “Zé Capeta” o desejo de vender as terras,
inclusive na diretoria da Cooperativa, não sabendo se influenciado por alguém. Que
Salvador passou a discutir com “Zé Capeta” e “Paulão” pois Antônio Salvador não
queria que vendessem a terra. Antônio Salvador teria começado a reunir pessoas
para que não vendessem as terras.

22:30 – 22:45 Que Paulão ameaçava o declarante de morte. Que os documentos que
Paulão  utiliza  hoje  não  são  os  mesmos  de  sua  nascença.  Que  isso  deveria  ser
investigado.

23:20 – 24:15 Que chegou a pedir para Caverna ir embora. Que por coincidência
ficou sabendo que Caverna estava sendo velado em uma igreja quadrangular da sua
cidade.

24:40 Que Caverna teria ido deixar uma encomenda a mando de uma senhora de
nome Domingas. Que na volta ele vinha com um casal na carroceria. Que alguém
atirou em seu coração de um barranco, mas que ainda conseguiu chegar vivo há
tempo de falar ao telefone e explicar o que ocorreu.
25:45 Que Caverna foi assassinado supostamente pela intriga que tinha com Paulão
e Zé Capeta.

TERCEIRA PARTE
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00:20  Quando  perguntado,  informou  não  se  tratar  de  coincidência  os  fatos
elencados pelo Procurador da República que dizem respeito ao fato da Presidente
da Cooperjuma, Adeílda,  ter  incluído na pauta da Cooperativa o acordo entre a
COOPERJUMA e a MINORTE, o fato de simultaneamente Antônio Salvador ter
ajuizado ação ordinária para que a Cooperativa apresentasse contas de exercícios
anteriores, e que no dia 26/09/2012, dia em que a Cooperativa recebeu a notificação
sobre a ação,  Antônio Salvador ter sido assassinato. Que o falecimento do Caverna
é por causa da intriga que tinha com “Zé Capeta” e “Paulão”.

01:20 Que a Cooperativa era do Velho Mário, Zé Capeta e Paulão e eles decidiam
quem vivia e quem morria.

01:40  Que  Caverna  não  tinha  inimigos  dentro  do  Garimpo  e  era  defensor  da
cooperativa.

02:00 Que Paulão é perverso. Que Paulão teria feito devassa em vidas no Estado de

Rondônia e teria se escondido em Apuí.”

69. Estas e outras circunstâncias de inequívoca violência e violação a direitos humanos no

Garimpo do Juma estão bem documentadas nas matérias jornalísticas que foram exibidas nos

programas “Profissão Repórter”, conforme vídeos intitulados “O comércio de ouro nos garimpos

do Eldorado de Juma”, e série “A corrida do ouro no Brasil” (mídias juntadas na Inicial).

70. Além dos relatos já realizados anteriormente, a investigação deste Parquet apontou para

a existência de, pelo menos, três outras mortes dentro do garimpo: a de um senhor alcunhado de

“CARARÁ”, e dos nacionais ISAÍAS COLARES DE SOUZA em 16/02/2008 e CLAUDEMIR

ACÁCIO DE CARVALHO SILVESTRE em 14/05/2008, sendo que essas duas últimas foram

relatadas à fl. 81 do Inquérito Civil nº 1.13.000.000461/2011-30, enquanto a primeira, quando da

morte do Sr. Antônio Salvador, assassinado em virtude de divergências com a presidência da

Cooperativa,  foi  objeto  de  solicitação  de  apuração  policial  por  parte  do  Deputado Estadual

“Cabo Maciel” e também relatada em procedimento:
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71. Como anteriormente narrado, tais mortes indicam para a participação direta do “núcleo

armado” do Garimpo, do qual Paulo Cézar Lourenço Bruno, vulgo Paulão, faz parte, sendo um

dos  responsáveis  por  constranger  e  subjugar,  independente  de  limites,  os  hipossuficientes

garimpeiros, dando as ordens e executando-as pessoalmente quando necessário.

72. Como se não bastasse, as intimidações, torturas, mortes e ameaças no Garimpo Eldorado

do Juma levaram a diversas denúncias contra os representantes da cooperativa, precipuamente

contra  “PAULÃO”  (PAULO  CÉZAR  LOURENÇO  BRUNO),  integrante  do  “núcleo

armado”, senão vejamos:
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“Que  seu  marido,  Antônio  Salvador,  foi  morto  em  uma  emboscada  nas

proximidades  do  Garimpo;  QUE  seu  marido  era  Diretor  Comercial  da
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COOPERJUMA; (…) QUE acredita que nada tenha sido feito porque DANIEL

NAVA, Secretário da Secretaria de Mineração do Estado do Amazonas, é ligada a

PAULÃO  e  tem  interesse  direto  na  exploração  do  local;  QUE  na  verdade,

PAULÃO,  DANIEL NAVA,  uma  pessoa  conhecida  como  ZÉ  CAPETA (JOSÉ

FERREIRA  FILHO),  e  o  advogado  Dr.  Diego,  formaram  uma  organização

criminosa que passaram a coagir e ameaçar os garimpeiros da COOPERJUMA com

o objetivo  de  se  apropriarem integralmente  da  área,  forçando os  garimpeiros  a

abandonarem o local; (…) QUE a organização criminosa, após a apropriação da

área,  pretendia  transferir  a  exploração  para  as  empresas  MINORTE  e  BBX

MINERALS (empresa australiana)”.

(NELAIR TEREZA SALVADOR, fls. 234/235, Anexo I)

73. Importante mencionar que os desvios do ouro expropriado pela  COOPERJUMA dos

garimpeiros em favor de particulares motivou o Diretor Comercial da Cooperativa a postular na

Justiça Estadual a realização das inafastáveis prestações de contas pendentes da Cooperativa,

bem como  o  afastamento  cautelar  da  Diretoria  Executiva  do  ente  (fls.  212/218,  Anexo  I).

Visualizando-se  “indícios  de  que  tais  recursos  estão  sendo  desviados  ou  apropriados

indevidamente” (fl. 220), deferiu-se a Liminar requestada. Assinado o Mandado de Intimação no

dia  26 de setembro de 2012 (fl.  222),  na mesma fatídica  data executou-se o assassinato de

ANTÔNIO SALVADOR (fl. 223).

74. Os elementos de prova acima destacados, aliados às provas já colacionadas aos autos,

deixam inequívoca a participação dos já requeridos e dos que estão sendo incluídos no polo

passivo desta demanda nas violações de direitos humanos amplamente mencionadas, vez que

direta  ou  indiretamente  agiram ou se  omitiram para  que  um verdadeiro  Estado paralelo  se

estabelecesse no Garimpo Eldorado do Juma.

75. Face essas violações, não resta alternativa para restaurar a ordem natural. Mister se faz

que o Poder Judiciário intervenha em favor daqueles que,  desde o surgimento do fantasioso

“Eldorado”,  tem  tido  suas  vozes  dissonantes  silenciadas  em  prol  da  lucratividade

privada/particular, em degradação progressiva do meio ambiente, macrobem de proteção difusa.

2.4  –    FINALIDADE  DA  ELIMINAÇÃO  DA  DISSIDÊNCIA  INTERNA   DA

COOPERJUMA, FORMALIZADA A PARTIR DE MEADOS DE 2012: A ENTRADA E
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EXPLORAÇÃO  DE    EMPRESAS  MINERADORAS  NACIONAL E  ESTRANGEIRA  ,

ESCOLHIDA AO ARBÍTRIO DOS REQUERIDOS

76. Como visto anteriormente, foram superadas uma a uma todas as pendências encontradas

para  a  exploração  do  Garimpo  do  Juma  segundo  os  interesses  exclusivos  dos  requeridos

particulares:

a) uma pessoa jurídica (COOPERJUMA) foi forjada às pressas para a obtenção da
preferência  sobre  a  área,  com  a  formalização  de  requerimento  costurado
politicamente  e  arquitetado  com  os  órgãos  minerários,  no  exíguo  tempo  entre
janeiro/fevereiro de 2007;

b) conseguiu-se liberar a interdição do Garimpo realizado no bojo de uma Ação
Civil  Pública  na  Justiça  Federal  por  meio  de  um  suspeito  “Termo  de  Acordo
Extrajudicial” de 18 de março de 20109,  engendrado pelo Governo do Estado do
Amazonas  às  vésperas  do  início  da  campanha  eleitoral  de  2010  (renúncia  de
Eduardo Braga para disputar candidatura ao Senado no dia 31 de março de 2010);

c) sem qualquer salvaguarda ambiental mínima, e contando com o beneplácido dos
órgãos estaduais, foi expedida após a posse do novo Governo, logo nos primeiros
dias do ano, a Licença Ambiental de Operação nº 051/11 (fl. 230); 

d)  todas  as  tentativas  de  questionamento  ou  debate  ocorridas  em 2011  sobre  a
“privatização”  da  atividade  que  a  princípio  deveria  ser  dos  garimpeiros  foram
silenciadas, seja com ameaças e violências físicas, seja com a morte.

77. Interessante  notar  que a  atuação do Governo do Estado era tão ostensiva que virou

política  pública10 do  Governo  do  Estado:  por  meio  da  Lei  Estadual  nº  3.590/2011,  de

18/02/2011,  foi  criada  a  Secretaria  de  Estado  de  Mineração,  Geodiversidade  e  Recursos

Hídricos – SEMGRH, sendo galgado ao cargo de Secretário de Estado o Sr. DANIEL BORGES

NAVA, que já ocupava a Secretaria Executiva de Geodiversidade.

78. Por meio do Ofício nº 118/SEMGRH/2014, presente à fl. 183 do IC,  DANIEL NAVA

confessa que desde abril de 2010 realiza eventos e encontros com garimpeiros; “com relação ao

Garimpo do Juma, a SEMGRH participou de reuniões coma diretoria da COOPERJUMA e o

9 Poucos  dias  antes,  entre  9 e  10  de  março  de  2010,  NÁDIA CRISTINA D'ÁVILA FERREIRA
praticou os diversos atos de improbidade administrativa também em detrimento do Órgão Ambiental
Estadual por ela chefiado.

10 Esta Secretaria Estadual de Mineração tinha por finalidade “a formulação, coordenação e implantação
de políticas públicas destinadas aos setores Mineral e de Oléo e Gás, visando o fomento e atração de
investimentos da mineração, da indústria de óleo e gás e da indústria de transformação mineral” (art.
2º da Lei Estadual nº 3.590/11).a
O assunto foi retomado recentemente, em Audiência Pública da Assembleia Legislativa, pelo deputado
estadual SINÉSIO CAMPOS (PT), com o apoio à recriação da Secretaria Estadual de Mineração e a
formalização de uma “Associação dos Municípios Mineradores do Estado do Amazonas”.
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corpo  de  associados,  dentro  do  garimpo,  visando  encontrar  soluções  que  possibilitem  a

recuperação do ouro   existente no rejeito (e não do meio ambiente) e a melhor organização da

cooperativa”.

79. Para  uma  perfeita  compreensão  dos  interesses  envoltos  na  exploração  minerária  do

Garimpo do Juma, cabe a transcrição dos preceitos fundamentais aplicáveis à espécie:

Art.  176 da CRFB. Art.  176.  As  jazidas,  em lavra  ou  não,  e  demais  recursos
minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida
ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a
que  se  refere  o  "caput"  deste  artigo  somente  poderão  ser  efetuados  mediante
autorização  ou  concessão  da  União,  no  interesse  nacional,  por  brasileiros  ou
empresa  brasileira  de  capital  nacional,  na  forma  da  lei,  que  estabelecerá  as
condições  específicas  quando  essas  atividades  se  desenvolverem  em  faixa  de
fronteira ou terras indígenas.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a
que  se  refere  o  "caput"  deste  artigo  somente  poderão  ser  efetuados  mediante
autorização  ou  concessão  da  União,  no  interesse  nacional,  por  brasileiros  ou
empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no
País,  na  forma  da  lei,  que  estabelecerá  as  condições  específicas  quando  essas
atividades  se  desenvolverem  em  faixa  de  fronteira  ou  terras
indígenas.          (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Art. 174, § 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade
na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais
garimpáveis,  nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o
art. 21, XXV, na forma da lei. 

80. Na verdade, constata-se a utilização da COOPERJUMA apenas como “fachada” para

obter a regularização ambiental da atividade e, após, repassá-la a empresa privada internacional

–  MINERAÇÃO  BBX  DO  BRASIL  LTDA  (“BBX  MINERALS”),  sob  o  manto  da

MINORTE  EXTRAÇÃO  DE  MINÉRIO  LTDA.  Este  fato  revela  uma  necessidade  de

aperfeiçoamento da legislação minerária brasileira para evitar esse tipo de privilégio, já que hoje

não existe nenhum critério legalmente estabelecido para se realizar o “repasse”, no interesse

privado, entre uma suposta cooperativa de garimpeiros e empresas mineradoras privadas (vide,

por exemplo, Anexo I, Volume II do IC nº 1.13.000.000461/2011-30).

81. Na proposta técnica elaborada pela MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA. 
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e ratificada pela  COOPERJUMA,  expressamente se reconheceu (prova documental)  que “a

MINORTE tem estado na comunidade do garimpo do Juma desde o início de 2010” (fl. 112,

primeiro parágrafo).

82. A formalização das reais intenções dos requeridos, no entanto, se deu em 22 de janeiro

de  2012  (fls.  106/110),  quando  elaborou-se  um  “Memorando  de  Entendimento”  para  a

transferência de toda informação que disponha à mineradora, “que, com exclusividade, irá neste

prazo avaliar os dados disponíveis, realizar visitas de campo e, caso resolva, deverá notificar a

COOPERJUMA”. A mesma cláusula de exclusividade e monopólio foi previsto na cláusula 9.2

do contrato, por meio do qual “a COOPERJUMA declara e garante que não conferiu quaisquer

direitos sobre os Direitos (sic) Minerários a quaisquer terceiros, quer mediante uma opção ou

um direito de preferência” (fl. 93). Para evitar fiscalizações externas “desnecessárias”, inseriu-se

interessante cláusula de sigilo  11 no Contrato:

11 “Não custa rememorar, tal como sempre tenho assinalado nesta Suprema Corte, que os estatutos do
poder, numa República fundada em bases democráticas,  não podem privilegiar o mistério”  (STF, Pet
5.553, Relator Ministro CELSO DE MELLO).
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83. Pelo Ato Constitutivo da  MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA, realizado

quase no último mês de 2011 (um pouco antes do “Memorando de Entendimento” mencionado),

verifica-se que a pessoa jurídica nacional tinha sede em Ananindeua, Estado do Pará, e tinha um

capital social de apenas R$ 10 mil (fl. 146).

84. Pouco tempo  depois,  na  1ª  (Primeira)  Alteração  ao  Contrato  Social  da  MINORTE

EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA, reformulando por completo o Estatuto originário, a fim

de que a exclusividade de todas as quotas sociais passassem, direta ou indiretamente, para a

MINERAÇÃO BBX DO BRASIL LTDA,  mineradora  controlada  pela  BBX HOLDINGS

LIMITED (“BBX MINERALS”) e recentemente registrada na JUCEA do Rio de Janeiro/RJ

(fls. 47/54 e 57).

85. Perceba-se  que,  a  exemplo  da  montagem  da  Cooperativa  de  Garimpeiros

COOPERJUMA para se obter a prioridade na exploração do ouro prevista no art. 174, § 4º, da

CRFB, utilizou-se a fachada das empresas nacionais MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO

LTDA e MINERAÇÃO BBX DO BRASIL LTDA com o intuito de se viabilizar, na prática, a

obtenção de  ilícito  e  clandestino  proveito  econômico  em parte  à  empresa  estrangeira  BBX

HOLDINGS  LIMITED  (“BBX  MINERALS”),  em  burla  ao  art.  176,  §  1º,  também  da

Constituição da República Federativa do Brasil.
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86. Com o intuito de se “comprar” o apoio de eventuais garimpeiros inseguros, formulou-se

Acordo Escrito  por  meio  do  qual  a  empresa escolhida  pela  COOPERJUMA pagaria  a  ela

própria o significativo valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), comprometendo-se a

investir mais R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no local e fazer uma “parceria” com o

repasse de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro para terceiros, além do pagamento

da quantia mensal  inicial  de R$ 400,00 aos cooperados a título de uma denominada  “Bolsa

Auxílio de Apoio Social”, ou “Bolsa Juma” (Cláusula 5ª do Contrato de Parceria e Colaboração

Empresarial):
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87. Em contraposição ao vulto dos repasses de recursos financeiros pelos empreendedores,

face a lucratividade do Garimpo do Juma, na casa dos vários milhões de reais para a otimização

da exploração minerária,  previu-se  que a  MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA

alocaria,  apenas,  a  risível quantia  de  R$  5  mil  por  mês  para  a  realização  do  processo  de

“recuperação ambiental” (fl. 116, item 2.i).

88. Por meio dessa “parceria”, formou-se uma nova empresa: a COMIN GOLD, formada

pela COOPERJUMA e pela MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA. Reitere-se que

a  MINORTE é  uma empresa administrada por  MINERAÇÃO BBX DO BRASIL LTDA,

controlada  pela  BBX  HOLDINGS  LIMITED  (“BBX  MINERALS”), uma  empresa

internacional australiana. Logo, tal contrato representava nada mais do que uma porta de entrada

para que uma empresa estrangeira entrasse no garimpo, utilizando-se de atalhos ardilosos para

burlar  a norma em vigor.  Em verdade,  o histórico de ações no Garimpo Eldorado do Juma

apontam para uma série de atos que, seja desviando a finalidade ou diretamente vilipendiando a

lei,  resultavam  em  vantagens  indevidas  para  particulares  às  custas  do  meio  ambiente

ecologicamente  equilibrado  e  da  sadia  qualidade  de  vida  dos  garimpeiros  e  populações

tradicionais.

3) DO DIREITO

3.1) DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA EMENDA SUBJETIVA DA INICIAL

73. Conforme as regras que regem o Direito Processual Civil brasileiro, a estabilidade do

processo se dá com a citação. Antes da citação, o art. 329 do CPC, admite a emenda objetiva da

inicial,  com o acréscimo de novos  pedidos ou  de novas  causas  de  pedir pelo  autor,  sem a

necessidade de consentimento dos demandados. Após a citação, pode adicionar ao processo um

novo pedido ou causa de pedir, até o saneamento, desde que haja o consentimento da parte que

figura no polo passivo da demanda. Em qualquer hipótese, é necessário garantir o exercício do

contraditório e da ampla defesa, assim como o direito à prova (art. 329, II, CPC).

74. No entanto, é preciso distinguir bem quando existe modificação do pedido e/ou da causa

de pedir originários (nos termos do art. 329 do CPC), e quando esta inexiste. No caso concreto,

não se trata de alteração objetiva – dos pedidos ou da causa de pedir  –,  e sim de natureza
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subjetiva – quanto aos sujeitos do polo passivo, adicionando todos os requeridos à lide para a

realização de um  julgamento completo e  justo.  Trata-se,  assim,  na lição da doutrina de um

ADITAMENTO PRÓPRIO PESSOAL (de sujeitos)12.

75. A emenda à petição inicial é um direito da parte, e no caso concreto, não se trata das

hipóteses do art. 329 do CPC, que tratam de aditamento objetivo, e sim como vimos, de um

aditamento subjetivo,  que não encontra  restrições  na mencionada regra  processual,  podendo

ocorrer,  mesmo  após  a  citação  dos  primeiros  demandados,  dispensando  o  seu  expresso

consentimento, para a inclusão de novos sujeitos ao polo passivo da demanda, com a finalidade

de se evitar a multiplicação e pulverização de demandas.

3.2) DA SOLIDARIEDADE NA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA REPARAÇÃO DO

DANO AMBIENTAL

76. Comprovada, nos termos demonstrados nesta petição, a participação de todos os ora

requeridos nas ações que deram azo ao passivo socioambiental existente na região do Garimpo

do  Juma,  devem  os  mesmos  ser  incluídos  no  polo  passivo  da  demanda,  para  responder

solidariamente com os demais,  por todas as medidas pleiteadas na inicial,  tendo em vista a

natureza solidária da responsabilidade civil pela reparação de danos ambientais.

77. De  fato,  a  jurisprudência  assentou  o  entendimento  de  que  a responsabilidade  civil

ambiental  é  objetiva e  solidária.  Assim,  o dever  de reparar  deve ser  atribuído a  todos os

agentes que contribuíram direta ou indiretamente para a ocorrência e continuidade do dano.

Além disso, verifica-se a existência de precedente do STJ permitindo que os agentes públicos

devem ser responsabilizados pelo dano ambiental, consubstanciado no RESP n. 1.245.149-MS:

“8.  Embora  o  licenciamento  ambiental  possa,  conforme  a  natureza  do
empreendimento, obra ou atividade, ser realizado, conjunta ou isoladamente, pela
União, Distrito Federal e Municípios, não compete a nenhum deles - de modo direto
ou indireto, muito menos com subterfúgios ou sob pretexto de medidas mitigatórias
ou compensatórias vazias ou inúteis - dispensar exigências legais, regulamentares
ou de pura  sabedoria  ecológica,  sob pena de,  ao assim proceder,  fulminar de
nulidade absoluta e  insanável  o  ato administrativo praticado,  bem como de

fazer  incidir,    pessoalmente  ,  sobre  os    servidores  envolvidos,  as
sanções da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente (arts. 66, 67 e 69-A) e da
Lei da Improbidade Administrativa, às quais  se agrega sua  responsabilização
civil  em  regime  de  solidariedade  com  os  autores  diretos  de  eventual  dano
causado”.

12 Cf. RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 6a edição. Lumen Juris, 2002, p. 267.
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(REsp 1245149/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 09/10/2012, DJe 13/06/2013)

79. No presente caso, é possível identificar a conduta antijurídica de cada ré, sendo que

todos contribuíram para a ocorrência do dano ambiental: 

a)  JOSÉ  FERREIRA DA SILVA FILHO,  vulgo  “Zé  Capeta”,  dono  do  Garimpo

(imóvel  1),  “comprou” o imóvel  do caseiro do “dono” anterior do imóvel  (contrato

particular);

b) MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA, vulgo  “Velho Mário”, dono do Garimpo (imóvel

2), fazendeiro e pecuarista (dono de várias empresas),  desmatador de vegetação para

fazer pasto para pecuária, atualmente possui pelo menos 2.487 (duas mil, quatrocentos e

oitenta  e  sete)  cabeças  de  gado  em  apenas  2  propriedades  (Fazenda  Panorama  e

propriedade Novo Horizonte), adquiria lotes de assentados do INCRA e colocou parte

em nome de familiares (oitiva);

c)  PAULO  CÉZAR  LOURENÇO  BRUNO,  vulgo  “Paulão”,  veio  de  Rondônia

(garimpos?) para trabalhar na Fazenda do “Velho Mário”; descobriu a existência de ouro

nas  raízes  de  árvore  derrubada  para  fazer  pasto  (descoberta  do  Garimpo do Juma),

marido  de  ADEILDA  BRUNO,  Presidente  da  Cooperativa  de  Garimpeiros

(COOPERJUMA),  que  assumiu  a  partir  de  2009,  integrante  do  braço  armado  da

organização, suspeito de agir com violência e execução de Antônio Salvador “Caverna”,

Diretor da Cooperativa que discordava da exploração do Garimpo por mineradora –

MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA, MINERAÇÃO BBX DO BRASIL

LTDA, controlada por BBX HOLDINGS LIMITED (“BBX MINERALS”), havendo

o  ingresso  em  meados  de  2015  pela  empresa  EMBLOCO  INDÚSTRIA  E

COMÉRCIO DE EXPLORAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MINERAIS

LTDA.;

d) NÁDIA CRISTINA D'AVILA FERREIRA, Secretária Estadual do Meio Ambiente,

fez as gestões necessárias para a “regularização” ambiental do Garimpo;

e) DANIEL BORGES NAVA, Secretário Estadual de Mineração, saiu do CPRM (órgão

que faz pesquisas geológicas no Amazonas sobre existência de jazidas minerais) e foi

direto para Secretaria criada pelo Governo Estadual em meados de 2010. Fez as gestões

40



M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
Procuradoria da República no Amazonas

estaduais  necessárias  para  a  exploração  minerária  do  Garimpo  por  específicas

mineradoras escolhidas;

f)  MIGUEL ANTÔNIO CEDRAZ NERY: valeu-se  das  prerrogativas  inerentes  ao

cargo de Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM para

beneficiar direta e pessoalmente, de forma casuística, os requeridos particulares, com

nítido  desvio  de  finalidade.  Fez  as  gestões  federais  necessárias  no  DNPM  para  a

obtenção da preferência de exploração minerária no Garimpo;

g) MINORTE EXTRAÇÃO DE MINÉRIO LTDA, “comprou”, por contrato escrito,

os  direitos  minerários  do  Garimpo  do  Juma,  tornando-se  responsável  pelo  passivo

ambiental, sucedendo a  COOPERJUMA que foi utilizada apenas como “fachada”, já

que o interesse sempre foi, desde o início, repassar a mineração para empresas privadas.

Empresa nacional utilizada para a burla da vedação contida no art. 176, § 1º, da CRFB;

e

h)  MINERAÇÃO  BBX DO  BRASIL LTDA,  mineradora  controlada  pela  BBX

HOLDINGS LIMITED (“BBX MINERALS”),  de capital  estrangeiro da Austrália,

real interessada nos direitos minerários da Cooperativa montada no Garimpo do Juma.

O  seguinte  fluxograma  busca  resumir  as  intrincadas  relações  promovidas  pelos

requeridos com o intuito de se proporcionar os ilícitos narrados:
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80. De todo o exposto acima, não há como negar que a ação dos requeridos, em conjunto,

foi  capaz  de  provocar  a  degradação  ambiental,  devendo  todos  ser  condenados  solidária  e

objetivamente  à  recuperação  da  área  degradada  e  reparação  integral  dos  danos  ao  meio

ambiente.

81. Portanto, se todos os réus contribuíram para a degradação ambiental, sendo, portanto,

considerados “poluidores”, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, a todos deve

ser imposta, de forma solidária, a obrigação de reparar, integralmente, os danos ambientais, pois,

de acordo com o entendimento do STJ:

“para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se

quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa

que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
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(grifo  nosso)”.  (STJ,  2ª  Turma,  REsp  650.728,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  julg.

23/10/2007, publ. DJ 02/12/2009).

3.3.)  DA  VIOLÊNCIA  GENERALIZADA  E  DO  ESTADO  DE  COISAS

INCONSTITUCIONAL:

82. O cenário apresentado no item 2.3 desta Petição configura o chamado “Estado de Coisas

Inconstitucional”, instituto desenvolvido no final de década de 90 pela Corte Constitucional da

Colômbia, a designar a necessidade da construção de soluções estruturantes para fazer frente a

violações generalizadas, contínuas e sistemáticas dos direitos humanos.

83. No caso paradigmático, foram apresentados pela Corte, na  Sentencia de Unificación –

SU  559,  de  6/11/1997,  quatro  critérios  para  a  caracterização  do  Estado  de  Coisas

Inconstitucional13:

a) a grave, permanente e generalizada violação de direitos fundamentais;

b)  comprovada  omissão  reiterada  de  diversos  e  diferentes  órgãos  estatais  no

cumprimento de suas obrigações de proteção dos direitos fundamentais, consubstanciando uma

falta estrutural das instâncias políticas e administrativas; 

c) existência de um elevado número de pessoas afetadas pela violação; e

d) necessidade de a solução ser construída pela atuação conjunta e coordenadas de todos

os órgãos envolvidos e responsáveis, de modo que a decisão do Tribunal não é dirigida a apenas

um órgão ou autoridade, mas sim a uma pluralidade de órgãos e autoridades, visando à adoção

de mudanças estruturais. 

84. O instituto foi utilizado no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, na decisão da ADPF

n. 347/DF, em 2015, relativamente à crise do sistema penitenciário brasileiro ante a violação de

direitos humanos da população carcerário. A mesma situação encontra-se presente no Estado do

Amazonas.

85. Assim sendo, é inequívoca a caracterização do Estado de Coisas Inconstitucional em

razão da constante e sentida violação de direitos humanos no Garimpo do Juma, bem como o

caráter estrutural das medidas de reparação.

13 Artigo disponível em https://dirleydacunhajunior.jusbrasil.com.br/artigos/264042160/estado-de-coisas-
inconstitucional, acessado em 7.4.2017
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3.4)  DA NECESSIDADE  DE  APRIMORAMENTO  DA LEGISLAÇÃO  MINERÁRIA

BRASILEIRA

86. A fim de modernizar a legislação minerária brasileira, tramita no Congresso Nacional o

Projeto  de  Lei  n.  5.807/2013  e  apensos  (Novo  Marco  Legal  da  Mineração),  o  qual  é

acompanhado pelo MPF através do GT Mineração - 4a CCR.

87. No estágio atual das discussões, já é possível antever que o projeto se propõe a enfrentar

pontos  sensíveis  da  mineração  no  Brasil  com  propostas  de  introdução  de  alguns  avanços

significativos, os quais, caso estivessem em vigor antes da previsível degradação ambiental do

Garimpo do Juma,  poderiam ter  mitigado ou mesmo evitado alguns dos resultados nocivos

objeto da presente ACP. Destacamos os mais significativos para o caso em comento:

a)  criação  de  mecanismos  para  reparar  danos  ambientais  ocorridos  (passivos  da

mineração), como o Fundo de Compensação Financeira para PRAD; 

b)  estabelecimento  de  regras  aplicáveis  aos  atuais  e  futuros  agentes  do  setor  que

aumentem a possibilidade de reparação dos danos ao fim das operações e no caso de desastres

durante o período de exploração do empreendimento;

c)  criação  de  regras  ambientais  mais  rígidas  para  a  entrada  de  novos  mineradores

(empreendedores);

d)  transparência,  previsibilidade  e  isonomia  de  tratamento  entre  os  particulares

interessados na exploração das jazidas, com a vedação da transformação do regime de lavra

garimpeira em concessão/autorização de exploração por empresas mineradoras.

88. Esmiuçando algumas das propostas, explicamos de forma sintética os pontos mais relevantes

na nova legislação em discussão para o caso concreto:

a) obrigatoriedade do minerador de prestar garantias financeiras no momento da outorga

do título minerário, mantendo-as durante toda a operação: as garantias (seguros, caução, fiança

bancária,  fundos  privados  etc.)  devem  contemplar  o  custeio  da  execução  do  plano  de

fechamento de mina, em especial quanto à recuperação ambiental (art. 25, §6º, art. 27, §7º, art.

34, §1º e 37, XV), bem como garantias adicionais para empreendimentos minerais com risco

agravado, como aqueles que utilizem barragens de rejeitos ou substâncias contaminantes (art.

25, §7º e art. 34, §2º). 

A disponibilidade de recursos para recuperar áreas degradadas ao final da exploração ou no caso

de danos ambientais ocorridos durante a operação reduz a formação de passivos abandonados e
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evita que o Poder Público seja chamado a suportar, de forma solidária ou subsidiária, os custos

dessa recuperação. Para a contratação de garantias nas várias modalidades possíveis, os agentes

deverão comprovar a adesão séria aos programas ambientais próprios da exploração mineral,

por exigência de instituições garantidoras. Seguros para garantia estão disponíveis no mercado

nacional e internacional e estão previstos como um dos mecanismos de implementação da lei da

Política Nacional do Meio Ambiente. No cenário mundial,  Estados Unidos, União Europeia,

Austrália,  Canadá  e  África  do  Sul,  entre  outros,  condicionam o  exercício  da  mineração  à

apresentação de garantias.

b) regra de transição para adequação dos agentes já operando no país: as garantias serão

exigíveis também para os empreendimentos que estiverem em operação na data de entrada em

vigor do novo Código de Mineração, concedendo-se prazo razoável para sua adequação, com

especial atenção à situação dos empreendimentos com risco agravado (art. 114, §2º). 

Essa regra traz isonomia com os novos agentes, que desde logo deverão apresentar e manter

garantias,  regularizando todo o setor a médio prazo.  É dada ênfase a empreendimentos que

oferecem maior risco à população e ao meio ambiente, os quais deverão apresentar garantias em

prazo menor;

c) instituição do conceito de "regularidade ambiental" (art. 5º, XXVI), que se torna requisito

para o acesso a títulos minerários (art. 17, II), inclusive por meio de cessão (art. 22, §1º): um

empreendedor não poderá acessar novo título minerário se tiver áreas já mineradas que tenha

abandonado, cujo plano de recuperação esteja atrasado de forma injustificada ou, ainda, se tiver

descumprido condicionantes de licenciamento nas áreas em que opera ou operou.

O intuito é evitar o reingresso ou a expansão das atividades de agentes mineradores que tenham

se mostrado incapazes ou desinteressados em exercer essa atividade estratégica observando o

dever  constitucional  de recuperação das  áreas  que tenha degradado.  Trata-se  de mecanismo

protetivo similar às certidões negativas necessárias à contratação com o Poder Público; e

d) criação do Fundo Nacional para Recuperação de Passivos Ambientais da Mineração,

seria provido com parte dos recursos da CFEM e de multas aplicadas pela Agência Nacional de

Mineração (ANM) e destinado ao mapeamento e à recuperação de áreas órfãs. Esse mecanismo

está previsto em nações como Estados Unidos, Canadá, Índia e Portugal. A União Europeia tem

legislação que obriga seus integrantes a desenvolver política de mapeamento e recuperação de

passivos ambientais da mineração. Com o Fundo busca-se assegurar que haja a reversão, a longo

prazo, da degradação de imensas áreas abandonadas após mineradas. Também se quer evitar que

o Poder Público arque com os custos dessa recuperação.
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Na direção agora inversa do que fora ventilado nesse tópico, com a concretização do

princípio  da  vedação  do  retrocesso  na  proteção  ambiental  e  ainda  de  lege  ferenda,  o

posicionamento  institucional  do  Ministério  Público  Federal  (4ª  Câmara  de  Coordenação  e

Revisão):

“a Câmara dos Deputados está discutindo o PL 3.729/04, que pretende instituir a Lei Geral do

Licenciamento  Ambiental.  Na  avaliação  do  MPF,  o  texto  enfraquece  o  processo  de

licenciamento ambiental, em vez de fortalecer e aperfeiçoar seus mecanismos. O licenciamento

ambiental é importante para garantir que a atividade econômica seja sustentável. É uma forma

de  aliar  desenvolvimento  ao  direito  de  todos  a  um  meio  ambiente  saudável,  previsto  na

Constituição. O MPF acompanha as discussões no Parlamento sobre a lei de licenciamento e já

apresentou  várias  notas  técnicas  com  críticas  (e  propostas  de  aprimoramento)  a  versões

anteriores do projeto”.

4) DO PEDIDO

Diante  das  provas  ora  apresentadas  (PA nº  1.13.000.0000612/2017-45,  em

cotejo com as já existentes nos autos, e razões ora desenvolvidas, o MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL requer  o  aditamento  da  inicial  para  constar  no  polo  passivo  os  requeridos

nominados nesta petição, a fim de responderem solidária e objetivamente com os demais, por

todo o passivo socioambiental existente na região do antigo Garimpo do Juma, estendendo-se

aos mesmos os seguintes pedidos já formulados na inicial  (aqueles que tem relação com os

novos demandados), quais sejam:

                   - LIMINARMENTE:

a)  PARALISEM  IMEDIATAMENTE,  se  ainda  houver,  qualquer

atividade de extração mineral (ouro) na área do chamado “Garimpo do Juma”; 

b) Apresentem no prazo máximo de 90 (noventa) dias, PLANO DE

AÇÕES  CORRETIVAS que  contemple  as  medidas  necessárias  e  suficientes  para  a

máxima  mitigação  do  risco  ambiental  oriundo  das  barragens  existentes  no
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Garimpo do  Juma,  devendo  o  conteúdo  mínimo  prever  todas  as  recomendações  a

serem feitas pelo DNPM, IBAMA e IPAAM, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com

a  legislação  de  regência  (Lei  n.  12.334/2010  e  Portaria  DNPM  n.  416/2012),  para

melhorar  a  segurança  das  barragens,  nome  completo  dos  auditores,  respectivas

titularidades e anotações de responsabilidade técnica; e IMPLEMENTEM, em conjunto,

nos prazos indicados no plano e caso aceitos pelo IBAMA, IPAAM e DNPM, todas as

medidas  indicadas  no  plano  de  ações  corretivas  e  aquelas  eventualmente  apontadas

como complementação pelo IBAMA, IPAAM e DNPM. 

Ficam  desde  já  os  responsáveis,  neste  item  da  segurança  das

barragens, cientes de suas responsabilidades pessoais – civis, criminais e administrativas

– na eventualidade de qualquer acidente (rompimentos, vazamentos) etc. 

c)  No prazo de 30 (trinta) dias, apresentem em Juízo garantias reais

suficientes para garantir  a  reparação dos  danos ambientais,  patrimoniais  e morais  já

consumados ou  que  se consumarem no curso  desta  ação,  nos  valores  já  fixados  na

Decisão  Judicial  que  concedeu  parcialmente  a  liminar,  respectivamente  de  R$

110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) para a Cooperativa e de R$ 55.000.000,00

(cinquenta e cinco milhões de reais) para as empresas; e

d)  A decretação  imediata,  a  todos  os  requeridos  neste  item,  das

seguintes medidas cautelares, visando garantir eventual futura execução:

d.1)  o  bloqueio  e  indisponibilidade,  via  BACENJUD  de  ativos

financeiros dos réus, em valor correspondente ao proveito econômico

tido com a atividade ilegal14;

14Observe-se que, segundo relatado nesta ação, a Cooperativa faz a gestão da lavra e, em troca, recebe

10% da produção dos garimpeiros, sendo que o preço do ouro no início de 2013 era R$ 110,00 a grama do

ouro. Considerando a estimativa feita pelo IPAAM de que teriam sido retiradas 10 (dez) toneladas de ouro

do  local  (fl.  283-v),  temos  que o  bem  da  União  (art.  20,  inciso  IX,  CRFB)  obtido  ilicitamente  na

exploração dos recursos minerais então existentes foi de R$ 1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões

de  reais,  valores  atualizados  até  janeiro  de  2013).  Aplicando-se  o  percentual  que  seria  repassado  à

COOPERATIVA  EXTRATIVISTA  MINERAL  FAMILIAR  DO  GARIMPO  DO  RIO  JUMA

(COOPERJUMA),  esta  recebeu,  não  se  sabe  de  que  forma e  especialmente  com qual  destinação,  a

quantia de R$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais, valores atualizados até janeiro de 2013);

47



M I N I S T É R I O  P Ú B L I C O  F E D E R A L
Procuradoria da República no Amazonas

d.2)  a  indisponibilidade  de  bens  imóveis  e  móveis  (máquinas,

equipamentos,  veículos,  embarcações,  balsas,  etc),  incluindo

semoventes/gado,  até  o  valor  acima  mencionado,  oficiando-se,  por

exemplo, aos Cartórios de Registros de Imóveis de Manaus, Humaitá,

Novo Aripuanã e Apuí, no Amazonas e de Porto Velho e São Miguel

do Guaporé, em Rondônia, aos DETRANS do Amazonas e Rondônia,

e à Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental – Marinha do Brasil

para indicar outros, se for necessário, além dos constantes da tabela em

anexo que já são previamente indicados por esta Parte Autora;

d.3) a  declaração de suspensão ou perda de incentivos e benefícios

fiscais  concedidos  pelo  Poder  Público,  até  que  tenha  início  a

recuperação  dos  danos  ambientais  causados,  oficiando-se  à  Receita

Federal do Brasil, à Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas e

de Rondônia; e

d.4)  a  declaração  de  proibição  de  participação  em  linhas  de

financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, até que tenha

início a recuperação dos danos ambientais causados, oficiando-se ao

Banco Central do Brasil e ao BNDES.

Tudo sob pena  de multa  diária  no valor  de R$ 10.000,00 (dez  mil

reais), para cada um dos responsáveis em caso de descumprimento, recolhida ao Fundo

de que trata o art. 13 da LACP, ou outra destinação ambiental que vier a ser indicada

posteriormente.

- NO MÉRITO:

a) apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, isoladamente ou

em solidariedade, projetos de recuperação ambiental dos locais afetados pelo “Garimpo

do  Juma”,  contemplando  todas  as  áreas  de  depósitos  de  rejeitos,  áreas  mineradas

(garimpadas)  e  abandonadas,  bem  como  o  desassoreamento,  fixação  de  barrancas,

descontaminação dos cursos d'água e  estabilização/segurança das barragens,  além de

outras obras que visem amenizar os danos sofridos, principalmente pela população das
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comunidades próximas às áreas da extração de ouro, cuja execução completa não deve

levar  mais  24  (vinte  e  quatro)  meses,  conforme  cronograma  a  ser  apresentado  nos

próprios projetos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para

cada um dos responsáveis, recolhida ao Fundo de que trata o art. 13 da LACP, ou outra

destinação ambiental que vier a ser indicada posteriormente. 

O(s) PRAD(s) de cada área deve(m) conter, no mínimo, as seguintes

informações, além de outras exigências que podem ser feitas pelo IPAAM, IBAMA e/ou

DNPM:

-  Planta  (legenda)  contendo  as  áreas  degradadas,  com coordenadas

geográficas  de  todos  os  vértices  e  quantificação  da  área.  As

coordenadas geográficas deverão estar em DATUM SIRGAS 2000;

- Identificação, quantificação e qualificação da área (de cada uma) de

todas as barragens existentes nas grotas existentes no garimpo, com

coordenadas  geográficas.  As  coordenadas  geográficas  deverão  estar

em DATUM SIRGAS 2000;

-  Medidas  a  serem  adotadas  para  sanear  os  impactos  ambientais

ocasionados nos cursos d’água existentes na área, leito do rio Juma e

taludes das frentes de lavra;

-  Descrição detalhada de todas as etapas envolvidas na conformação

topográfica da área minerada, considerando:

Processo de terraplanagem;

Processo de estabilidade dos taludes;

Proteção do sistema drenagem;

Conformação topográfica das cavas de explotação;
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-  Descrição  detalhada  de  todas  as  etapas  envolvidas  na  fase  de

revegetação;

Cronograma  de  recuperação  ambiental  e  monitoramento  da  área

minerada para um período de, no mínimo, 3 anos, estabelecendo as

atividades  que  serão  realizadas  nos  diversos  períodos,  nas  áreas

distintas;

-  Medidas  que  serão  adotas  para  a  estabilização  dos  taludes  e

recuperação das áreas que estão submetidos a processos erosivos;

-  Medidas  que vise sanear  os  danos ambientais  ocasionados com o

rompimento das barragens; e

-  Medidas  adotadas  para  remediar/recuperar  os  corpos  d’água

soterrados  e  assoreados,  e  para  a  proteção  dos  que  estão  em fase

assoreamento.

b) sejam solidariamente condenados a ressarcirem os danos materiais

ao meio ambiente, incluindo verbas referentes aos  lucros cessantes ambientais, e aos

danos intermediários e residuais provocados na região do “Garimpo do Juma”, em valor

a ser arbitrado pelo Juízo ao final da instrução processual, sugerindo-se desde logo que

não seja inferior ao correspondente a 10% do valor atribuído à presente causa, levando-

se em consideração a extensão e gravidade do dano, e o tempo decorrido entre o dano e

a recuperação ou compensação ambiental,  devendo o valor  ser depositado em conta

judicial vinculada à presente ação e necessariamente destinado à melhoria da qualidade

socioeconômica e socioambiental da região do Juma, situada entre os Municípios de

Novo Aripuanã e Apuí, mediante ações a serem desempenhadas por instituições públicas

ou privadas.

Observe-se  que  a  fixação  do  valor  levou  em conta  o  fato  de  que,

segundo relatado nesta ação, a Cooperativa faz a gestão da lavra e, em troca, recebe 10%

da produção dos garimpeiros15, sendo que o preço do ouro no início de 2013 era R$

15 Informação corroborada à fl. 83 pelo DNPM.
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110,00 a grama do ouro. Considerando a estimativa feita pelo IPAAM de que teriam

sido retiradas 10 (dez) toneladas de ouro do local (fl. 283-v), temos que o bem da União

(art. 20, inciso IX, CRFB) obtido ilicitamente na exploração dos recursos minerais então

existentes  foi  de  R$  1.100.000.000,00  (um bilhão  e  cem milhões  de  reais,  valores

atualizados  até  janeiro  de  2013).  Aplicando-se  o  percentual  que  seria  repassado  à

COOPERJUMA, esta recebeu, não se sabe de que forma e especialmente com qual

destinação,  a  quantia  de  R$ 110.000.000,00 (cento e  dez milhões  de reais,  valores

atualizados até janeiro de 2013);

OU,  subsidiariamente,  a  implementarem,  solidariamente,  medidas

compensatórias adequadas e suficientes para o dano ambiental  causado na região do

“Garimpo do Juma”, levando-se em conta o valor a ser fixado por este Juízo, visando à

melhoria  da  qualidade  socioeconômica  e  socioambiental  da  região  do Juma,  situada

entre os Municípios de Novo Aripuanã e Apuí, mediante ações a serem desempenhadas

por instituições públicas ou privadas.

c)  sejam solidariamente  condenados  a  ressarcirem os  danos  morais

coletivos,  em valor  fixado pelo  prudente  arbítrio  de  Vossa  Excelência,  sugerindo-se

desde logo que não seja inferior a R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), que deve ser

depositado em conta judicial vinculada à presente ação e necessariamente destinado à

melhoria  da  qualidade  socioeconômica  e  socioambiental  da  região  do Juma,  situada

entre os Municípios de Novo Aripuanã e Apuí, mediante ações a serem desempenhadas

por instituições públicas ou privadas.

OU,  subsidiariamente,  a  implementarem  solidariamente  medidas

compensatórias  adequadas  e  suficientes  às  populações  atingidas  pelo  dano  moral

coletivo, na região do “Garimpo do Juma”, levando-se em conta o valor (mínimo) acima

mencionado,  visando  à  melhoria  da  qualidade  socioeconômica  e  socioambiental  da

região do Juma, situada entre os Municípios de Novo Aripuanã e Apuí, mediante ações a

serem desempenhadas por instituições públicas ou privadas.

- POR FIM, requer:
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a)  citação  de  todos  os  novos  requeridos  para  comparecerem  a

audiência  de  conciliação,  a  ser  designada,  sob  pena  de  prática  de  ato  atentatório  à

Justiça; e

b) a inversão do ônus da prova quanto ao nexo de causalidade entre os

danos e a atividade (ações ou omissões) de todos os requeridos, nos termos do art. 6º,

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei 9.078/90) e art. 19 da Lei 7.347/85.

Manaus, Estado do Amazonas, 2 de maio de 2017.

Aldo de Campos Costa
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Alexandre Jabur
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Bruna Menezes Gomes da Silva
PROCURADORA DA REPÚBLICA

Edmilson da Costa Barreiros Júnior
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Fernando Merloto Soave
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Leonardo de Faria Galiano
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Leonardo Sampaio de Almeida
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Luisa Astarita Sangoi
PROCURADORA DA REPÚBLICA

Rafael da Silva Rocha
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Victor Riccely Lins Santos
PROCURADOR DA REPÚBLICA
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