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Sentença Tipo “A”
Autor(a):  DEPARTAMENTO  NACIONAL  DE  PRODUCAO  MINERAL, 
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Ré(u): COOPERATIVA DE EXTRACAO MINERAL DO VALE DO TAPAJOS LTDA 
- COOPEMVAT, CRC DO BRASIL MINERACAO LTDA, FRANCISCO DE ASSIS 
MOREIRA DA SILVA, MAUES MINERACAO LTDA

S E N T E N Ç A

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF em face de Francisco  
de Assis Moreira da Silva,  CRC do Brasil Mineração Ltda.  e  Maués Mineração  
Ltda.;  com  pedido  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  para  que  os  réus  se 
abstenham de realizar qualquer atividade de pesquisa mineral ou de extração de 
ouro na área do garimpo “Rosa de Maio”;  apresentem Plano de Recuperação de 
Área Degradada – PRAD e recuperem o meio ambiente degradado.  Em caráter 
definitivo,  também  foi  requerido,  subsidiariamente,  caso  não  seja  possível  a 
completa recuperação do meio ambiente degradado, a condenação dos requeridos à 
implementação de medida ambiental compensatória ou ao pagamento de perdas e 
danos.  Por fim,  o  MPF requereu a  condenação dos requeridos na obrigação de 
pagar o dano interino e o valor correspondente a extração de ouro realizada.

O IPAAM informou não ter interesse em ingressar no feito (fls. 89/90).

Foi  parcialmente  deferida  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  com 
determinação  para  que  os  requeridos  se  abstenham  de  realizar  atividades  de 
pesquisa mineral ou de extração de ouro no garimpo “Rosa de Maio”. Ademais, o 
DNPM ingressou no feito como assistente litisconsorcial (fls. 85/86).

A  Cooperativa  de  Extração  Mineral  do  Vale  do  Tapajos  Ltda.  –  
COOPEMVAT assumiu a responsabilidade ambiental pela área de garimpo “Rosa  
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de Maio” e juntou documentos (fls. 98/283).

Antes da citação, o MPF aditou a inicial, requerendo a inclusão no pólo 
passivo  da  Cooperativa  de  Extração  Mineral  do  Vale  do  Tapajos  Ltda.  –  
COOPEMVAT, como responsável solidária pelos danos ambientais, estendendo a 
ela todos os pedidos contidos na inicial (fls. 287/289).

Foi acolhida a emenda a inicial, com a inclusão da  COOPEMVAT no 
pólo passivo da demanda (fl. 294).

Os  requeridos  foram  efetivamente  citados  (fls.  299/300,  301/302, 
478/479,  480/481)  e  apresentaram  contestação  (fls.  305/362;  364/422;  424/440; 
442/474).

Apresentada réplica pelo MPF (fls. 484/488).

Intimado o DNPM, ratificou a réplica do MPF (fl.490/491).

Houve a  inversão  do  ônus  da  prova (fls.  502/504)  e  a  partes  foram 
intimadas para especificarem provas (fls. 505, 522, 523).

Francisco de Assis Moreira da Silva requereu (fls. 507/508) a produção de 
prova oral, para comprovar que não desmatou área na região do garimpo “Rosa de  
Maio”, porém não arrolou testemunhas. Requereu, também, a produção de prova 
pericial, para demonstrar a poluição da água, do solo, do ar e visual. Porém, não 
informou  qual  especialidade  técnica  seria  necessária  para  realização  da  perícia 
requerida. Por fim, o requerido acrescentou que juntaria prova documental até o 
final da instrução.

Maués  Mineração  Ltda. requereu  a  oitiva  do  representante  legal  da 
CPRM – Serviço Geológico do Brasil, órgão público responsável pelo levantamento 
dos recursos minerais na região do garimpo “Rosa de Maio” e juntou documentos 
(fls. 511/520). Contudo, a requerida não discriminou quais fatos deseja comprovar 
por meio dessa prova oral.
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CRC do Brasil Mineração Ltda.  requereu, em sua contestação (fl. 373), a 
oitiva do representante legal do DNPM no Amazonas, sem, contudo, especificar 
quais  fatos  deseja  comprovar  através  dessa  prova  oral.  Ademais,  apesar  de 
intimada para especificar provas, não se manifestou, deixando transcorre o prazo in  
albis (fl. 521). 

Cooperativa de Extração Mineral do Vale do Tapajos Ltda. – COOPEMVAT, 
apesar de intimada para especificar prova, não se manifestou, deixando transcorrer 
o prazo in albis (fl. 521).

O MPF requereu a juntada de documentos suplementares (fl. 522).

O DNPM foi intimado, mas quedou-se inerte (fl. 523).

Às fls. 525 e ss., decisão determinou a intimação de Francisco de Assis 
Moreira  da  Silva  para  que  apresentasse  rol  de  testemunhas,  esclarecesse  a 
especialidade técnica do profissional a realizar a perícia pretendida e apresentasse 
documentos  relativos  às  alegações  de defesa,  sob pena de  prescrição.  A mesma 
decisão determinou que as rés Maués Mineração Ltda. e CRC do Brasil Mineração 
Ltda. fundamentassem seus pedidos de prova oral.

Ato  contínuo,  o  réu  Francisco  peticionou  (fl.  529)  indicando  perito 
geólogo  para  a  realização  da  prova  técnica.  A  ré  CRC  peticionou  (fl.  531) 
fundamentando  a  necessidade  da  oitiva  da  testemunha  arrolada,  representante 
legal do CPRM. O MPF (fl. 554) não se opôs aos pleitos de produção probatória das 
partes.

Em decisão (fl. 558), foi designada audiência de instrução e julgamento, 
com a finalidade de ouvir a testemunha arrolada por CRC, bem como declarada 
preclusa a produção de prova testemunhal por parte do réu Francisco; quanto à 
prova técnica, o pleito foi postergado para análise em audiência, ocorrida em 5 de 
maio de 2016 (fl. 568).

Na oportunidade, foi ouvida a testemunha Antonio da Justa Feijão, que 
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trouxe aos autos documentos. Também a ré CRC, no ensejo, juntou documentos. 
Por sua  vez,  o  réu Francisco  desistiu  da  produção de  prova pericial,  o  que foi 
homologado pelo Juízo.

Na sequência, o DNPM postulou a nulidade da audiência por vício em 
sua  intimação,  aduzindo,  todavia,  em  petição  seguinte,  que  tal  ato  não  gerou 
prejuízos no caso concreto (fls. 648 e ss.).

CRC apresentou alegações finais às fls. 623 e ss.; Maués, às fls. 628 e ss.;  
o MPF, de sua parte, manifestou-se às fls.633, pugnando pela condenação dos réus 
nos termos aduzidos à inicial. O réu Francisco apresentou alegações finais às fls.  
657 e ss.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO.

De início, para que se obtenha qualquer juízo de mérito na presente 
demanda, deve-se verificar (1) a existência de dano ambiental na área indicada à 
inicial – garimpo Rosa de Maio, (2) de ato ilícito por parte das rés e (3) de nexo de 
causalidade entre ato e dano; dispensa-se a verificação de elemento volitivo por 
parte dos causadores do dano, já que a responsabilidade no caso em apreço é de 
ordem objetiva (art. 14, § 1º da Lei 6938/81).

Inexistem dúvidas  acerca da  ocorrência  de  dano ambiental  na  área. 
Devidamente comprovado em laudo de constatação emitido por setor técnico da 
Polícia Federal (fls. 30 e ss.), trata-se de dano grave ao meio ambiente, em área total 
de 1.065 ha (fl.  46),  incluindo “desmatamento de  vegetação em Áreas de Preservação  
Permanente (APP) à margem de rios e ao redor de nascentes, assoreamento de igarapés,  
formação de lagos de água barrenta (argila em suspensão) em decorrência das cavas abertas  
pelos  garimpeiros  e  modificação da paisagem natural” (fl.  37).  À fl.  39,  indica-se que 
“Desde a fase da lavra até a fase de beneficiamento o material estéril (solo e rocha alterada) e  
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o rejeito do minério são descartados e carreados para uma área de acúmulos de sedimentos,  
situado no leito do igarapé dos Macacos, causando assoreamento do mesmo”. 

Adiante,  em  tópico  próprio,  serão  melhor  analisados  o  laudo  e  os 
danos  causados  ao  meio  ambiente,  para  fins  de  sua  adequada  mensuração  e 
tradução em montante indenizatório.

Dessa  forma,  verifica-se  que  as  informações,  aliadas  às  fotografias 
trazidas em mencionado laudo, não deixam qualquer margem de dúvidas acerca 
do  expressivo  dano  ambiental  ocasionado  à  região,  e  tampouco  tal  aspecto  foi 
contestado por qualquer dos réus.

Nesse passo, deve-se analisar a responsabilidade dos requeridos por 
mencionados danos.

II.I FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA FILHO

Francisco de Assis Moreira Filho, em suas alegações finais (fls. 657 e 
ss.),  indicou  ser  apenas  mais  um  de  milhares  de  garimpeiros  que  atuaram  na 
região,  que  comparou ao  caso  de  Serra  Pelada.  Indicou ainda  que  detinha um 
comércio no local. 

A versão  não  condiz  com  a  oitiva,  em  sede  policial,  do  acusado, 
oportunidade em que indicou:

“QUE confirma ser o dono do garimpo Rosa de Maio; QUE confirma reter 
70%  da  produção  do  garimpo; QUE  a  concessão  está  em nome  de  uma 
empresa de geólogos denominada PRONORTE; (…) QUE explora o local há 
31 anos; QUE o garimpo é explorado apenas por sua pessoa, em sociedade 
com o grupo PRONORTE; QUE o maquinário utilizado em seu garimpo é 
adquirido por si mesmo, limitando-se a empresa PRONORTE à sondagem da 
área.” (Grifou-se; fl. 184, 2º apenso)

Ademais, em diligência no local, realizada pela Polícia Federal quando 
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da  realização  do  laudo  retrocitado,  permitiu  entrevista  com  o  Sr.  Raimundo 
Cardoso da Silva, “responsável pelo local” (fl. 39), o qual haveria indicado “que o  
Garimpo Rosa de Maio pertence ao Sr. José Francisco de Assis, conhecido como 'Zezão'”, ou 
seja, o réu. 

Além disso, como bem alertado pelo MPF em alegações finais, convém 
menção  ao  que  indicou  o  geólogo  Antônio  da  Justa  Feijão  em  audiência  de 
instrução:

“O Zezão tinha máquinas na serra morena e era sócio do sr. Batista na Boca 
do Buriti com mais 2 maquinários. No garimpo Rosa de Maio, ele tinha uma 
espécie  de posto de gasolina (tanques de 10 mil  litros),  onde vendia óleo 
diesel para os garimpeiros. Ele também tinha armazém grande que vendia 
instrumentos  para  garimpagem  (apetrechos  para  bombear  cascalho,  tais 
como capa de bomba, rotor, eixo), bem como era encarregado da distribuição 
de todo o rancho, inclusive trazendo bois para a venda de carne, e ainda uma 
boate  de  40  a  42  mulheres  exploradas  também por  ele.  Ele  garimpava o 
garimpeiro.  Um  verdadeiro  Walmart,  ele  tinha  da  comida,  vestimenta, 
divertimento, ferramenta” (transcrição resumida).

Assinale-se que referida testemunha morou no garimpo Rosa de Maio 
de 1985 a 1989. Já nessa época, indicou que pousou de avião na pista de apoio de 
“Zezão”,  indicando  que  sem  dúvida  este  tinha  maquinários  nos  principais 
garimpos da região, o que bem demonstra a grande ascendência do réu na região, 
já há mais de trinta anos.

Nesse cenário, fica evidente que a responsabilidade do réu Francisco 
extrapola a de um mero garimpeiro ou comerciante na localidade; sua atividade se 
apresentou  essencial  ao  desenvolvimento  da  atividade  garimpeira  no  local, 
garantindo não apenas a satisfação de necessidades básicas como alimentação, mas 
tudo aquilo em que pudessem dispender recursos os garimpeiros ali residentes.

Além disso, ficou demonstrado, de forma fidedigna, que o mesmo réu 
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providenciava  todo  maquinário  e  todos  os  acessórios  necessários  à  melhor 
continuidade da atividade em análise.

Em  apertado  resumo,  a  atividade  de  extração  mineral  no  local  se 
mostrou dependente do comércio provido por “Zezão”, o qual, não há dúvidas, 
muito  lucrou  com  o  dano  ambiental  retratado  nos  autos,  sabente  que  era  da 
peculiar  e  precária  situação  tanto  do  trabalho  quanto  dos  meios  utilizados,  em 
detrimento do meio ambiente.

Nesse contexto, não é exagerado afirmar que o requerido fosse visto e 
identificado como “dono”  do garimpo, haja vista a relação de dependência dos 
garimpeiros em face do réu Francisco, bem como por este prover absolutamente 
tudo ao bom desempenho da garimpagem (maquinário, alimentação, combustível, 
divertimento etc.), sendo permitido concluir que tivesse grande ascendência sobre 
toda a atividade ali desenvolvida. 

Assim, é razoável a conclusão havida à fl.  47 pelo órgão policial, no 
sentido  de  que  “O Garimpo  Rosa  de  Maio  pertence  ao  Sr.  José  Francisco  de  Assis,  
conhecido como 'Zezão'. Nos outros garimpos, por estarem inativos, não foram identificados  
seus 'donos'”.

II.II  CRC  DO  BRASIL  MINERAÇÃO  LTDA.  e  MAUÉS 
MINERAÇÃO LTDA.

Em  relação  às  sociedades  rés,  a  inicial  se  sustenta  novamente  na 
informação colhida em sede policial, quando do interrogatório de sócio da CRC DO 
BRASIL MINERAÇÃO LTDA., o qual informou (fls. 295-296, anexo 2): 

“Que  detém alvará  de  pesquisa  expedida  pelo  DNPM nos  autos  do  processo  n.  
880.116/2004, para a realização de pesquisa na área do garimpo denominado ROSA  
DE MAIO; QUE a empresa PRONORTE prestou e presta serviço para a empresa do  
declarante;  QUE o declarante conhece FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA DA  
SILVA,  vulgo  ZEZÃO  DO  ABACAXI,  que,  pelo  que  tem  conhecimento,  é  
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garimpeiro naquela área; QUE sabe que ZEZÃO DO ABACAXI encontra-se nessa  
área desde que a empresa do declarante começou a realizar as pesquisas em tal local  
no ano de 2005; QUE ZEZÃO DO ABACAXI nunca trabalhou para a empresa  
dodeclarante; QUE como ZEZÃO DO ABACAXI e outros garimpeiros ocupavam a  
área do Garimpo ROSA DE MAIO quando o declarante obteve o alvará de pesquisa  
no DNPM, o declarante teve que pedi autorização para tais garimpeiros objetivando  
entrar na área e fazer suas pesquisas; Que a empresa CRC DO BRASIL cedeu os  
direitos  inerentes  ao  alvará de  pesquisa para a  empresa MAUÉS MINERAÇÃO  
LTDA, que continua fazendo pesquisas na área até hoje; QUE toda a formalização  
desse procedimento de cessão consta do processo DNPM nº 880,116/2004; QUE,  
neste  ato,  fornece  cópia  extraída  do  site  do  DNPM  relativa  ao  processo  
supramencionado;  QUE o  declarante  é  sócio  administrador  da empresa  MAUÉS  
MINERAÇÃO LTDA.; QUE atualmente a empresa MAUÉS possui  no garimpo  
ROSA DE MAIO: trado, quadriciclo, dentre outros materiais de consumo”.

Nessa  esteira,  o  órgão  ministerial  afirma que  “Na medida  em que  as  
empresas rés vêm empreendendo atividades no garimpo Rosa de Maio há quase 10 anos e,  
assim,  auferindo  benefícios  com  a  empreitada,  deve  a  responsabilidade  pelos  danos  
ambientais ser também imputada a elas, solidariamente” (fl. 10).

Em  suas  alegações  finais,  o  Ministério  Público  Federal  sustenta 
provadas as teses trazidas à inicial, mormente pela consonância que guardam ao 
Laudo de Exame de Constatação de Dano Ambiental de fls. 30-48, ao apontar que a 
atividade ali desenvolvida “gerou poluição da água, do solo, visual e do ar, que 
pode  causar  danos  à  saúde  humana,  provocar  a  mortandade  de  animais  ou 
destruição significativa da flora” (fl. 633, v.), remontando áreas degradadas no total 
de  1.065  ha.  Defendeu ainda  que  a  responsabilidade  pelos  danos  em análise  é 
solidária  entre  todos  os  requeridos.  Indica  que  “ainda  que  prevaleça  o 
entendimento de que os réus não tenham participado de forma direta para o dano 
ambiental,  no  mínimo,  contribuíram de forma indireta.  Uma vez  eliminadas  as 
condutas  praticadas  pelos  mesmos,  hipoteticamente,  o  resultado  danoso  seria 
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diverso, sendo atenuado ou até desaparecendo” (fl. 636).
De sua parte, a ré CRC afirma, em suas alegações finais (fls. 623 e ss.),  

que  nunca  extraiu  minérios  ou  causou  danos  ao  meio  ambiente  na  região  do 
garimpo  Rosa  de  Maio,  onde  apenas  haveria  realizado  pesquisas  minerárias, 
mediante regular alvará de pesquisa. Maués Mineração Ltda. segue linha de defesa 
semelhante em suas alegações  finais  (fls.  628 e ss.),  afirmando que somente em 
23/07/2009 haveria obtido cessão de alvará de pesquisa, concedida pelo DNPM, da 
sociedade CRC, para efetuar pesquisa mineral na região, a qual não teria o condão 
de causar quaisquer danos ao meio ambiente.

As evasivas não se sustentam.
Novamente,  convém  alertar  ao  depoimento  prestado  pelo  geólogo 

Antônio da Justa Feijão, em depoimento prestado perante este Juízo. Ao responder 
à questão sobre qual a diferença entre pesquisa e exploração mineral, respondeu a 
testemunha (37'13”):

“A CPRM pressionou o governo e o governo criou uma figura extemporânea 
chamada 'lavra experimental', que é uma figura do Código de Mineração em 
que você poderia pesquisar, prospectar (dizer quanto tem) e explorar (tirar e 
vender economicamente). (…) Hoje o Código de Mineração tem uma figura 
que é uma banda “meia sola” para diminuir o custo do risco: No primeiro 
ano de pesquisa,  não achou uma jazida,  mas achou uma ocorrência,  você 
pede  uma  guia  de  utilização  (a  novilha  não  virou  vaca,  mas  já  tem um 
pouquinho de leite, então você já vai tirando o leite). Ela dura e se renova por 
volume ou ela se renova hoje por licença ambiental. (...)  Então a resposta é: 
existe  hoje  como  se  pesquisar  prospectando?  Pesquisar,  prospectar  e 
explorar, tudo sincronizado no mesmo período, alvará de pesquisa, guia de 
utilização e venda do minério, para baratear o custo do risco, porque hoje a 
União não entra mais no risco. Cada uma das três etapas possui uma guia 
de utilização, que pode causar dano ambiental imediatamente  .  ”

Cotejando-se tal  excerto  ao que demais consta  dos autos,  verifica-se 
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que  as  alegações  das  rés  CRC  e  MAUÉS  não  têm  qualquer  razoabilidade,  ao 
indicarem  que  atuaram  na  área  com  fim  único  e  exclusivo  de  pesquisa,  sem 
qualquer extração ou exploração, por mais de dez anos, o que não se pode admitir. 

Veja-se que,  no já  mencionado depoimento do réu FRANCISCO em 
sede policial, este afirmou “QUE confirma ser o dono do garimpo Rosa de Maio; QUE  
confirma reter  70% da produção do garimpo; QUE a concessão está  em nome de  uma  
empresa de geólogos denominada PRONORTE; (…) QUE explora o local há 31 anos; QUE 
o  garimpo  é  explorado  apenas  por  sua  pessoa,  em  sociedade com  o  grupo  
PRONORTE;  QUE o maquinário  utilizado em seu garimpo é  adquirido  por  si  
mesmo, limitando-se a empresa PRONORTE à sondagem da área”. 

Cotejando-se  tal  depoimento  àquele  prestado  pelo  Sr.  EDIVALDO, 
sócio  da  PRONORTE,  em  sede  policial,  verifica-se  que  esta  apenas  prestava 
serviços à CRC:

“QUE, perguntado ao depoente se sua empresa já chegou a efetuar pesquisas 
nessa  área?  Quando  levou  os  maquinários  para  lá?  Respondeu  que  sim, 
prestando  serviços  para  CRC  do  BRASIL,  somente  na  pesquisa  de  solo, 
entretando nunca explorou minério e nunca utilizou maquinários no local 
(…) a PRONORTE presta serviços de sondagem somente para a CRC DO 
BRASIL (...)” (fl. 292, anexo 2).

Assim,  a  PRONORTE,  dita  como  “sócia”  do  Sr.  FRANCISCO  na 
exploração da área e responsável pelas sondagens, seria uma prestadora de serviços 
para a CRC DO BRASIL, ré neste processo. 

Ou seja, havendo sociedade e comunhão de desígnios entre as partes, 
logo se verifica que ambas compartilham interesses e lucros, ainda que se possa 
admitir, hipoteticamente, que uma das partes apenas realize pesquisas.

Dessa forma, verifica-se que assiste razão ao órgão ministerial. Ficou 
comprovado, por meio documental e oral, que os réus se utilizaram das atividades 
minerárias desenvolvidas no garimpo denominado Rosa de Maio, em comunhão de 
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desígnios  com o  réu  FRANCISCO,  deixando  o  lastro  de  degradação  ambiental 
indicado em perícia constante dos autos (fls. 30-48), a demandar compensação e 
indenização adequadas, de forma integral.

II.III  RECUPERAÇÃO  DO  MEIO  AMBIENTE  DEGRADADO; 
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  INTERMEDIÁRIO  E  PELA 
USURPAÇÃO DE MINÉRIO DA PROPRIEDADE DA UNIÃO.

Nesse passo,  impõe-se analisar os pedidos aduzidos pelo Ministério 
Público Federal  no sentido da recuperação do meio ambiente degradado,  assim 
como para indenização pelo dano intermediário e pela usurpação de minério de 
propriedade da União.

Havendo  dano  ambiental,  dúvida  não  resta  no  que  pertine  à 
necessidade de  recuperação do meio ambiente, na medida possível, ao  status quo  
ante. No caso de mineração, a própria Constituição da República foi expressa, ao 
determinar, em seu artigo 225, § 2º, que “Aquele que explorar recursos minerais fica  
obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo  
órgão público competente, na forma da lei”.

Por essa razão, fica estabelecida a condenação dos réus à recuperação 
do meio ambiente degradado, para que se aproxime ao status quo ante tanto quanto 
o permita o estado da técnica.

Por outro lado, até que haja a recuperação integral –  na medida do 
possível  –  do  meio  ambiente,  pende dano que merece  indenização,  usualmente 
definido como dano intermediário.

Assim, dano intermediário é aquele que remanesce entre sua produção 
e o tempo de sua máxima recomposição.

Como  contextualização,  respeitante  à  necessidade  de  imposição  do 
dever de indenizar, convém alertar à doutrina especializada:
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“A atividade  poluente  acaba  sendo  uma  apropriação  pelo  poluidor  dos 
direitos  de  outrem,  pois  na  realidade  a  emissão  poluente  representa  um 
confisco do direito de alguém em respirar ar puro, beber água saudável e 
viver  com  tranquilidade.  Por  isso,  é  imperioso  que  se  analisem 
oportunamente as modalidades de reparação do dano ecológico, pois muitas 
vezes não basta indenizar, mas fazer cessar a causa do mal, pois um carrinho 
de dinheiro não substitui o sono recuperador, a saúde dos brônquios, ou a 
boa formação do feto.
A  responsabilidade  objetiva  ambiental  significa  que  quem  danificar  o 
ambiente  tem  o  dever  jurídico  de  repará-lo.  Presente,  pois,  o  binômio 
dano/reparação.  Não se pergunta a  razão da degradação para que haja  o 
dever  de  indenizar  e/ou  reparar.  A  responsabilidade  sem  culpa  tem 
incidência  na  indenização  ou  na  reparação  dos  'danos  causados  ao  meio 
ambiente  e  aos  terceiros  afetados por  sua atividade'  (art.  14,  §  1º,  da Lei 
6.938/1981). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo 
que degrada,  pois  não há necessidade de  que ela  apresente  risco  ou seja 
perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, 
inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só 
depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade 
entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter  
lucro à custa da degradação do meio ambiente. (...) 
Repara-se  por  força  do  Direito  Positivo  e,  também,  por  um princípio  de 
Direito Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. 
Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, 
a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto interesse 
de todos e cuja lesão ou destruição terá consequências não só para a geração 
presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, 
ninguém,  está  autorizado,  moral  e  constitucionalmente,  a  concordar  ou a 
praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde 
das gerações.”1 

1 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 409-410.
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Analisando-se  o  laudo  pericial  que  embasa  a  inicial,  é  possível 
mensurar o dano causado ao meio ambiente – senão de forma integral, ao menos 
valor mínimo, passível de adequação ao tempo da liquidação, uma vez que se trata 
de situação ainda pendente.

Conforme previamente mencionado,  segundo Laudo de Constatação 
emitido por setor técnico da Polícia Federal (fls. 30 e ss.), trata-se de dano grave 
ocasionado  ao  meio  ambiente,  em  área  total  de  1.065  ha (fl.  46),  incluindo 
“desmatamento de vegetação em Áreas de Preservação Permanente (APP) à margem de rios  
e  ao  redor  de  nascentes,  assoreamento  de  igarapés,  formação de  lagos  de  água barrenta  
(argila em suspensão) em decorrência das cavas abertas pelos garimpeiros e modificação da  
paisagem natural” (fl. 37). 

À fl. 39, indica-se que “Desde a fase da lavra até a fase de beneficiamento o  
material estéril (solo e rocha alterada) e o rejeito do minério são descartados e carreados para  
uma área de acúmulos de sedimentos, situado no leito do igarapé dos Macacos, causando  
assoreamento do mesmo”. 

Do mesmo laudo, consta:

“A garimpagem  provoca  impactos  ambientais  comuns  a  todas  as  áreas 
submetidas a esse tipo de extração rudimentar e predatória, principalmente a 
contaminação dos recursos hídricos. (…) 

Como  podem  ser  observadas  nas  figuras  2  e  3,  as  áreas  de  várzea  dos 
igarapés foram totalmente degradadas e as matas ciliares removidas.

Os principais  impactos  ambientais  decorrentes  do garimpo de  ouro estão 
relacionados  a  seguir:  a)  desmatamentos  e  queimadas;  b)  alteração  dos 
aspectos qualitativos e no regime hidrológico dos cursos de água; c) queima 
de mercúrio metálico ao ar livre; d) desencadeamento dos processos erosivos; 
e)  turbidez  das  águas;  f)  mortandade  da  ictiofauna;  g)  fuga  de  animais 
silvestres; h)poluição química provocada pelo mercúrio metálico na biosfera 
e na atmosfera (IPT, 1992)
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A destruição da camada fértil do solo pode ser evitada quando da extração 
mineral, armazenando-se o material de superfície em local próximo à frente 
de lavra e protegido de erosão. A explotação em pequenas parcelas permite 
que, após a exaustão de cada parcela, a mesma seja recoberta pelo material 
anteriormente  estocado.  No  caso  em  questão,  a  não  adoção  deste 
procedimento permitiu o aumento da área degradada e a perda do material 
fértil do solo, que contém matéria orgânica, nutrientes, propágulos vegetais e 
micro-organismos, essenciais para a recuperação ambiental.

A retirada  da  vegetação,  o  maior  volume  do  escoamento  superficial  das 
águas e a declividade do terreno determinam maior velocidade e energia às 
enxurradas, causando desagregação, transporte e deposição de partículas de 
solo. Este processo erosivo causou o assoreamento de porções mais baixas do 
terreno e das calhas dos igarapés.

O carreamento de material granulado para o curso d'água altera parâmetros 
físico-químicos  da  água  que  dificultam  a  utilização  do  manancial.  A 
suspensão  de  frações,  mais  finas  do  material  altera  a  cor  e  a  turbidez, 
enquanto as frações pesadas e insolúveis depositam-se na calha do igarapé 
reduzindo sua profundidade e a disponibilidade de água.

O mercúrio metálico liberado pelo garimpo ou por outras fontes de poluição, 
quando no ambiente, pode ser oxidado e metilado. A metilação é o processo 
de transformação de compostos mercúrios em metilmercúrio (CH3Hg+),  a 
forma mais tóxica de mercúrio” (fls. 42-43).

Como  já  alertado,  nessa  etapa  é  impositiva  a  fixação  de  valor 
indenizatório mínimo, passível de complementação ao tempo da liquidação.

Os danos causados pelo garimpo não se limitam à delimitação da área 
de sua ocorrência (  1.065 ha  ), tendo em vista o escoamento de materiais tóxicos ao   
longo de vias fluviais, conforme bem destacado pelo laudo técnico que embasa a 
pretensão em análise.

Além disso, evidentemente, o dano não foi constante ao longo de todo 
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o período, havendo ora se dilargado, ora retraído, embora sempre espraiando, por 
ar  e  rios,  o  lastro  de  poluição  próprio  da  atividade  desempenhada;  por  isso, 
destaca-se que o valor fixado é entendido como mínimo, balizado à luz da evidência 
dos autos, e passível de majoração em sede de liquidação de sentença.

Tampouco qualquer valor poderia tornar a existir a floresta amazônica 
suprimida,  com  todos  os  serviços  ambientais  prestados  (sequestro  de  carbono, 
regulagem do clima e do regime pluvial, resguardo à biodiversidade, a variedade 
da fauna e da flora resultante de milhões de anos de desenvolvimento natural);  
nesse  passo,  embora  o  critério  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  por  hectare 
suprimido não se mostre suficiente a indenizar a coletividade e as gerações pelo 
dano  irreversível  causado  interinamente,  é  passível  de  utilização  como  valor 
mínimo,  critério  que  ora  se  adota,  desconsiderando o  espraiar  do  dano  com  o 
encaminhamento de materiais tóxicos ao longo de vias fluviais e aéreas.

Dessa  forma,  impõe-se  condenação  dos  réus,  solidariamente, 
exclusivamente pelo dano intermediário (aquele que pende entre a ocorrência do 
dano e sua integral reparação), ao pagamento do valor de R$ 21.300.000,00 (vinte e 
um milhões  e  trezentos  mil  reais), tratando-se  de  valor  indenizatório  mínimo, 
passível de majoração ao tempo da liquidação.

Por fim, em relação à indenização pelo valor do minério usurpado da 
União, tal deverá ser apurado em fase própria de liquidação.

II.IV ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

No que tange à antecipação de tutela, verifico que se mantém hígida a 
fundamentação  exarada  quando  do  deferimento  de  antecipação  de  tutela  nos 
presentes autos, que ora utilizo como razão de decidir (fls. 92 e ss.):

“No ordenamento jurídico pátrio, é cediço que os recursos minerais, inclusive 
os do subsolo, são bens da UNIÃO, consoante o disposto no art. 20, IX, da 
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Constituição  Federal.  Ademais,  a  pesquisa  e  lavra  de  recursos  minerais 
somente  podem  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 
(art. 176 da CF/88).

Ao seu turno, o art. 7º, caput, do Decreto-Lei n. 227/67, com a redação dada 
pela Lei n. 9.314/96, dispõe que:

Art.  7º,  caput.  O  aproveitamento  das  jazidas  depende  de  alvará  de 
autorização  de  pesquisa,  do  Diretor-Geral  do  DNPM,  e  de  concessão  de 
lavra, outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia.

E, em simetria ao que preconiza o art. 55 da Lei de Crimes Ambientais (Lei n. 
9.605/98), o Decreto n. 6.514/08 (art. 63) prevê como infração administrativa a 
execução  de  pesquisa,  lavra  ou  extração  de  minerais  sem  a  competente 
autorização,  permissão,  concessão  ou  licença  da  autoridade  ambiental 
competente ou em desacordo com a obtida.

Nesse  passo,  mais  do  que  bens  da  UNIÃO,  os  recursos  minerais  estão 
intrinsecamente  ligados  ao  meio  ambiente,  pelo  simples  fato  de  estarem 
alocados na própria natureza, sendo a sua exploração descontrolada capaz 
de acarretar graves danos ambientais.

Em  se  tratando  de  medida  cautelar,  liminarmente  vindicada,  faz-se 
necessária a demonstração da plausibilidade das alegações autorais (fumus  
boni iuris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum 
in mora), ambos voltados à proteção de bens ou direitos, a fim de garantir a 
eficácia do provimento principal.

Quanto ao primeiro requisito, verifico que os autos se encontram instruídos 
com  material  probatório  suficiente  a  demonstrar  a  plausibilidade  das 
alegações da parte Requerente, principalmente da análise da documentação 
constante  do  inquérito  civil  público  acostado  pelo  MPF,  inclusive,  com 
Relatório Fotográfico com imagens claras da Jazida onde ocorreu a extração 
areia (fls. 89/91), demonstrando o prejuízo ambiental causado. 
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Vislumbro,  portanto,  o possível cometimento de condutas lesivas ao meio 
ambiente pelo Requerido.

Em relação ao periculum in mora,  este  resta  caracterizado em virtude do 
contínuo prejuízo ao meio ambiente bem como o risco de que os danos se 
intensifiquem,  aumentando  o  passivo  ambiental  já  existente,  como  bem 
ressaltou o Ministério Público Federal, sendo necessária a imediata concessão 
de medida que impeça a continuidade da prática de dano ambiental, no local 
objeto da presente lide. 

Quanto ao pedido de antecipação de tutela – com vistas a que os Requeridos 
apresentem um PRAD ao IBAMA, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias –, 
tenho que, antes de eventual concessão da medida, se faz mister a prévia 
oportunidade à dilação probatória, com a adequada instrução do feito, em 
que  se  poderão  obter  outros  esclarecimentos  úteis  à  solução  da  lide 
especialmente quanto à correta identificação dos responsáveis e extensão da 
responsabilidade  civil,  sem  prejuízo,  entretanto,  da  análise  do  referido 
pedido antecipatório em momento oportuno.

Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar, tão somente para 
determinar ao Requerido que se abstenha de realizar qualquer atividade de 
extração mineral ou transporte na área localizada no KM 35 da rodovia AM 
010,  Ramal  Água  Branca  2,  ou  ramal  do  Green  Park,  no  Município  de 
Manacapuru/AM, fixando-se multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) pelo descumprimento.”

Com  isso,  e  sediado  na  mesma  fundamentação  acima  colacionada, 
mantenho a antecipação de tutela concedida em sua integralidade, para todos os 
fins ali previstos.

III. DISPOSITIVO.

À vista do exposto, julgo  PROCEDENTE  a demanda, nos termos do 
artigo 485, I do Código de Processo Civil, para o fim de (a) condenar os requeridos 
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COOPERATIVA DE  EXTRACAO  MINERAL DO  VALE  DO  TAPAJOS  LTDA - 
COOPEMVAT,  CRC DO BRASIL MINERACAO LTDA,  FRANCISCO DE ASSIS 
MOREIRA DA SILVA,  MAUES  MINERACAO  LTDA à  obrigação  de  não  fazer 
consistente  em  absterem-se  de  qualquer  atividade  de  pesquisa  mineral  ou  de 
extração de ouro na área do garimpo “Rosa de Maio”, sob pena de multa diária no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento;  (b) ficam 
também  os  réus  condenados,  solidariamente,  à  recuperação  do  meio  ambiente 
degradado, concernente aos danos advindos da exploração minerária no garimpo 
“Rosa de Maio”, devendo apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada – 
PRAD  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  da  intimação  desta  sentença, 
assinado  por  profissional  habilitado  (com  ART),  a  ser  submetido  à  aprovação 
prévia  e  acompanhamento  do  IBAMA;  acaso  não  se  mostre  viável  a  total 
recuperação  do  meio  ambiente,  deverão  os  réus  implantar  medidas  ambientais 
compensatórias adequadas e proporcionais ao dano não recuperado; em  último 
caso,  deverá  a  obrigação  ser  convertida  em  perdas  e  danos,  ainda  que 
residualmente;  (c) condeno ainda os réus,  de forma solidária,  ao pagamento de 
indenização pelo dano interino ou intermediário, decorrente da pendência do dano 
ambiental até sua integral recuperação, os quais arbitro em R$ 21.300.000,00 (vinte 
e um milhões e trezentos mil reais), ora estipulado como valor mínimo, à luz dos 
danos  causados  à  natureza  expostos  pelo  Laudo  Pericial  de  fls.  30  e  ss.,  sem 
prejuízo  de  posterior  quantificação  de  valor  excedente,  em  sede  de  liquidação, 
tendo em vista a pendência da situação danosa ao meio ambiente; o valor deverá 
ser revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, previsto pela Lei 9008/95 e 
art. 13 da Lei da Ação Civil Pública; por fim,  (d) condeno os réus a ressarcirem à 
União  o  valor  do  minério  extraído  ilegalmente,  em  valor  a  ser  apurado  em 
liquidação pelo DNPM, em momento processual próprio.

Ficam  os  réus  ainda  condenados  ao  pagamento  de  custas;  sem 
honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO HIRAM ARMÊNIO XAVIER PEREIRA em 06/04/2017, com base na Lei 
11.419 de 19/12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante código 12095673200240.

                                 Pág. 18/19



 

  0  0  1  3  6  0  9  6  8  2  0  1  2  4  0  1  3  2  0  0      

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo N° 0013609-68.2012.4.01.3200 - 7ª VARA FEDERAL
Nº de registro e-CVD 00048.2017.00073200.2.00691/00128

Manaus, 6 de abril de 2017.

HIRAM ARMÊNIO XAVIER PEREIRA
Juiz Federal Substituto da 7ª Vara de Manaus/AM

Especializada em matéria Ambiental e Agrária.
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