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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDI-

CIÁRIA DO MARANHÃO 

 

 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.19.000.001581/2016-45 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

signatário, com supedâneo no art. 129, III, da Constituição Federal, no art. 5º, 

caput, da Lei n.º 7.347/85 e no art. 6º, VII, “a” e “b” da Lei Complementar n.º 75/93, 

vem perante V. Exa. propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com pedido de liminar, em 

desfavor de 

MINERAÇÃO AURIZONA S/A, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ sob nº 42.422.048/0001-38, com sede 
na Av. Cel. Colares Moreira, n. 01, Ed. Office Tower, sala 520, 
Bairro Jardim Renascença, São Luís/MA, a ser citada e inti-
mada na pessoa de seu representante legal; 
 
ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público, 
CNPJ 06.354.468/0001-60, ser citado e intimado pela sua 
Procuradoria Estadual, com endereço à Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, Lt 25, Qd. 22, Quintas do Calhau, CEP 
65072-280, São Luís/MA. 

 

pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

DO OBJETO DA AÇÃO 

 

A presente Ação Civil Pública destina-se a promover a tutela do meio 

ambiente na região da Vila Aurizona, na zona rural do Município de Godofredo 

Viana/MA, em razão de danos ambientais e socioambientais ocasionados pela 
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operação do empreendimento minerário de exploração e beneficiamento aurífero, 

de responsabilidade da Mineração Aurizona S/A, bem como da omissão ou atua-

ção insuficiente do Poder Público, que resultou em significativa degradação am-

biental em decorrência do rompimento de uma das estruturas operacionais (a La-

goa do Pirocaua) e prejuízos socioambientais aos moradores da região. 

Postula-se a condenação do empreendedor em obrigações de fazer 

e/ou pagar, consistente na: (1) reparação de todos os danos ambientais causados 

pelo rompimento das estruturas no empreendimento; (2) realização de todas as 

obras e medidas necessárias para, além da recomposição dos danos ambientais, 

impedir a continuidade das lesões e/ou novos desastres; (3) indenização pelos 

danos causados, inclusive os morais causados ao ambiente e aos moradores pre-

judicados; e, 6) em relação ao Estado do Maranhão, a realização de medidas 

fiscalizatórias periódicas e sistemáticas para a segurança das estruturas do em-

preendimento. 

DOS FATOS E SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

 

A empresa requerida causou graves e significativos danos ao ambiente 

em virtude da ruptura de barragem mantida em sua unidade industrial para explo-

ração e beneficiamento de ouro, na localidade de Aurizona, em Godofredo Vi-

ana/MA, concedida por autorização da União, a exigir a reparação dos prejuízos 

ao ecossistema, além daqueles socioambientais causados1.   

O MPF foi comunicado da ocorrência de grave situação de degradação 

ambiental, em decorrência de ruptura de grandes proporções de estruturas utili-

zadas para a mineração em Godofredo Viana, com graves consequências ao 

 
1 O empreendimento é conhecido como“Mineração Aurizona” sob responsabilidade da empresa requerida, 
de propriedade do grupo Equinox Gold, situado na Vila Aurizona, zona rural do município de Godofredo 
Viana/MA, licenciado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente para a exploração aurífera, com base 
em anuência do Ministério das Minas e Energia, fiscalizada pela Agência Nacional de Mineração.  
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ecossistema da região e à população local, ocorrida em 25 de março de 20212. 

Conforme comunicação do Conselho Nacional de Direitos Humanos: 

 

Este conselho recebeu denúncia sobre contaminação da represa que abastece 
a comunidade de Aurizona, do Município de Godofredo Viana/MA e consequente 
falta de acesso à água potável e isolamento de moradoras/es da comunidade 

Aurizona, em decorrência de transbordamento/rompimento, ocorrido na última 
semana, envolvendo estrutura do projeto da Mineração Aurizona S/A, subsidiária 
da empresa canadense Equinox Gold. Ademais, consta da denúncia sinalização 

de possíveis riscos iminentes à Reserva Extrativista RESEX Arapiranga- Tromaí, 
bem como de contaminação do Rio Tromaí. 

 

Verificou-se que os danos ambientais eram verdadeiros e foram decor-

rentes de empreendimento aurífero instalado na região, de responsabilidade da 

requerida, com várias estruturas para o armazenamento de águas e rejeitos de 

mineração, que não foram adequadamente mantidas em condições de segurança 

e fiscalizados pelos órgãos competentes, o que contribuiu para o transbordamento 

e os prejuízos aos moradores e ao ecossistema, de forma a caracterizar verda-

deira tragédia, conforme retratado em laudo da Secretaria Estadual de Meio Am-

biente: 

Nas primeiras horas do dia 25/03/2021 o talude do reservatório de água pluvial, 
antiga cava de garimpo, denominado “Lago do Pirocaua” rompeu ocasionando o 
carreamento de volume de água e resíduos sólidos na casa dos milhares de 
metros cúbicos armazenados por longos períodos de tempo para o lago deno-
minado “Juiz de Fora” e “Lago do Cachimbo" que servia como área de abasteci-
mento de água potável, recreação e pesca para a comunidade local de Auri-
zona.(VISTORIA Nº 001/2021 – SPR.PM /SEMA - LAUDO DE VISTORIA Nº 
02/2021-SPV-MC) 

 

 
2 Consta nos autos representação da Comissão de Direitos Humanos, da Câmara dos Deputados, com o 
seguinte registro: “[...], notícia veiculada no portal de notícias R7 atribui às fortes chuvas o transbordamento 
de uma lagoa administrada pela mineradora. Conforme a reportagem, a grande quantidade de lama pro-
vocou a interdição da estrada que dá acesso à comunidade e o rio que corta a região ficou com coloração 
alterada. A reportagem também registra a reivindicação emergencial das famílias de fornecimento de água 
potável, de reforma da estrada e de imediato conserto da Estação de Tratamento. 8. Faz-se imprescindível 
apurar a denúncia de rompimento da barragem, bem como assegurar que o funcionamento da mina não 
resulte em violações aos direitos fundamentais das 4 mil pessoas que residem no Distrito de Arizona, 
tampouco ao direito ao meio ambiente equilibrado, resguardado constitucionalmente [...] 
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No dia 25 de março de 2021, o talude de um reservatório de água, de-

nominado Lagoa do Pirocaua, rompeu-se por ocasião de fortes chuvas na região 

e causou o carreamento de grande volume de água e resíduos sólidos; também 

foram afetados os locais denominados lago “Juiz de Fora” e “Lago do Cachimbo”, 

os quais servem ao abastecimento de água potável, recreação e pesca para a 

comunidade local de Aurizona, em Godofredo Viana/MA (Laudo de Vistoria nº 

02/2021-SPV-MC, elaborado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Re-

cursos Naturais – SEMA, fls. 62/93 e anexos, fls. 94/126), além de diversos recur-

sos ambientais. 

A área imediatamente degradada alcançou uma extensão de 30.000m² 

de vegetação nativa ciliar, com dimensões de 50 metros de largura por 600 metros 

de comprimento, com significativos danos à fauna e à flora.  

Deve-se observar que tal estrutura – a lagoa do Pirocaua – é operacio-

nal ao empreendimento para o abastecimento de água, uma vez que a empresa 

obteve Outorga do Direito de Uso de Águas, com a finalidade de aproveita-

mento industrial, concedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Mara-

nhão. Porém, a Mineração Aurizona deixou de efetuar atempadamente o registro 

do equipamento como barragem, como seria exigido em virtude das suas carac-

terísticas e dos termos da legislação. 

De acordo com a Agência Nacional de Mineração e a SEMA, a barra-

gem associada à lagoa do Pirocaua rompeu-se em virtude do galgamento das 

águas acumuladas, que suplantaram o nível do reservatório. Precedeu essa si-

tuação o rompimento do talude de um outro local um nível acima, na chamada 

cava Piaba Leste, com o acréscimo dos níveis de água de um reservatório pelo 

outro: 

Além do elevado índice pluviométrico e solo saturado, constatou-se que o rom-
pimento do talude da Cava Piaba Leste se deu pelo fato da empresa ter realizado 
escavações às bordas do talude que demonstram que o empreendimento assu-
miu todos os riscos da operação. 
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Percebe-se pela Imagem nº 10, nº 11 e nº 12 que o talude direcionado para o 
Lago do Pirocaua se rompeu, carreando grande volume de água e de resíduos 
sólidos, como vegetações entre outros. (Laudo da SEMA) 

 
 

Por consequência, no momento que recebeu uma sobrecarga de água, 

resíduos sólidos e a vegetação que era afastada pela força da correnteza, o bar-

ramento à noroeste do Lago do Pirocaua recebeu a pressão, abalou-se e se rom-

peu.  

Com isso, extravasaram do Lago do Pirocaua volume de água estimado em 
136.322,33m3, além de grandes quantidades de resíduos sólidos como lama, 
terra, pedras de grande porte, vegetação, fato este, que propiciou o alagamento 
e extravasamentos dos demais lagos e lagoas à jusante como a Lagoa Juiz de 
Fora e Cachimbo.(Laudo de Vistoria – SEMA) 

 
 

Visualmente, pode-se verificar a sequência de eventos: 
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Acontece que, ainda de acordo com a SEMA, a estrutura em questão (o 

Lago do Pirocaua) teria a estrutura de um dique, a funcionar como verdadeira 

barragem. Mas, a empresa ora requerida omitira a descrição dessa circunstância, 

de forma a inviabilizar a correta classificação do espaço pelo órgão estadual e 

pela Agência Nacional de Mineração, o qual deveria submeter-se às regras da 

Política Nacional de Segurança de Barragens, conforme a dicção da Lei 

12.334/2010: 

Art. 1o  Esta Lei estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 
(PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barra-
gens (SNISB).  
 
Parágrafo único.  Esta Lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação 
de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos 
e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma 
das seguintes características:  
 
IV - categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos econômi-
cos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no 
art. 7º desta Lei; 

 
Art. 2o  Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:  
 
I - barragem: qualquer estrutura construída dentro ou fora de um curso perma-
nente ou temporário de água, em talvegue ou em cava exaurida com dique, para 
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fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de lí-
quidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas; 

 

No mesmo sentido, manifestação do setor de recursos hídricos da 

SEMA, posterior ao evento danoso, indicou que o reservatório de água deveria 

ser classificado como barragem, uma vez que, além da contribuição de água plu-

vial, recebia contribuições de um córrego local: 

 
Os estudos apresentados para obtenção e renovação de Outorga declaram que 
a Lagoa do Pirocaua se formou em razão de acúmulo de água pluvial em mina 
exaurida, nunca mencionando a contribuição de manancial superficial ou de se-
dimentos da cava Piaba. Nos mesmos foram apresentados contornos de super-
fície que não apresentavam características de estrutura formada por barramento 
de corpo hídrico. 
Destacamos que, nos mapeamentos temáticos, cartas DSG, arquivos espaciais 
constantes na base de dados da MASA, desta SEMA e observações de campo, 
a lagoa do Pirucaua recebe além das águas de origem pluvial, água de um cór-
rego a nordeste da mesma conforme destaque (círculo vermelho) na imagem 
abaixo. 
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A não classificação adequada da estrutura como barragem fez com que 

inexistissem alguns dos instrumentos destinados a lidar com efeitos adversos e 

danosos do funcionamento das instalações, previstos na Lei 12.334/2012, de 

forma que o Lago do Pirocaua não dispunha de Plano de Segurança de Barragem, 

nem seus componentes Plano de Ação de Emergência, relatórios de inspeção de 

segurança ou mapas de inundação. Diga-se: o empreendedor sequer sabia infor-

mar a natureza da estrutura, com os métodos construtivos pertinentes, ao argu-

mento de que se trataria de um reservatório “herdado” dos tempos do garimpo. 

Além da ruptura do Lago do Pirocaua, o rompimento do talude da Cava 

Piaba Leste ainda acarretou o transbordamento do Lago Juiz de Fora, com con-

sequências para os moradores da vizinhança, que tiveram o acesso ao local de 

suas moradias, com o deslocamento e livre trânsito prejudicado; além disso, so-

freram dias com a falta de água, que ficou longo período a ser suprido com o uso 

de caminhões-pipa e água mineral, que foi fornecida após a propositura de 

ação civil pública pelo órgão do Ministério Público Estadual de Candido Men-

des. 

De fato, foi possível verificar que a situação ocasionou duas áreas im-

pactadas – uma, pela ruptura do Lago Pirocaua; outra, no alagamento severo da 

via de acesso à região. O quadro danoso passa a ser especificado a seguir. 

 

Das constatações do órgão estadual de meio ambiente: Laudo de Vistoria nº 

02/2021-SPV-MC 

 

Constatou-se a impossibilidade de acesso ao empreendimento, cau-

sado por alagamento da via pública “Rua Principal, s/n, Vila Aurizona”, estrada de 

piçarra, transversal à BR-308 que serve de acesso ao empreendimento da MASA 
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ao povoado Vila Aurizona, entre outras localidades. Essa via atende a população 

que reside no entorno do empreendimento, bem como o deslocamento para a 

cidade de Godofredo Viana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(imagem da via de acesso alagada) 

 

Na área interna do empreendimento, existe uma antiga cava de extra-

ção de ouro, utilizada atualmente como reservatório de água pluvial, deno-

minada “Lagoa Zé Bolacha”, sem informações na SEMA quanto à área e volume 

de água, e que, quando o seu nível aumenta, há transferência dela para a 

Lagoa do Louro por meio de calhas e canais artificiais mantidos pelo empre-

endedor. Tal drenagem não teve instalação autorizada pela SEMA, assim como 

não houve emissão de Autorização de Supressão Vegetal. 

Constatou-se que o alagamento da via pública decorreu de barramento 

na rede de drenagem em propriedade adjacente, à jusante da propriedade da 

MASA, que se viu saturada pela grande quantidade de água. 
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Com o fluxo da água e resíduos sólidos, foram arrancadas árvores de 

pequeno, médio e grande porte, revirada grande quantidade de solo e rochas e 

causadas erosões, bem como foi provocada a mortandade de peixes e outros 

componentes da fauna aquática. Os danos, portanto, atingiram a flora e a fauna. 

A Lagoa de Juiz de Fora servia para abastecimento de água potável e 

fonte de pesca para a comunidade de Aurizona, ao passo que o Lago Cachimbo 

servia para recreação e pesca. Na primeira, a balsa de bombeamento de água 

para a Estação de Tratamento de Água do empreendimento fornecia água potável 

à comunidade de Aurizona e, em virtude do rompimento, foi paralisado o forneci-

mento. Observou-se grande quantidade de resíduos sólidos, materiais objetáveis, 

óleos e graxas. 

Pela geomorfologia e hidrografia, principalmente pela interligação das 

lagoas, verificou-se que a água e os resíduos sólidos, entre outros materiais, al-

cançaram regiões além das habitadas e áreas de proteção ambiental como man-

gues e outros que envolvem a área por meio de canais, rios e reentrâncias inse-

ridos na APA das Reentrâncias Maranhenses. 

Além desses danos, constatou-se que “os estudos apresentados para 

obtenção e renovação de Outorga declaram que a Lagoa do Pirocaua se formou 

em razão de acúmulo de água pluvial em mina exaurida, nunca mencionando a 

contribuição de manancial superficial ou de sedimentos da Cava Piaba. Nos 

mesmos foram apresentados contornos de superfície que não apresentavam ca-

racterísticas de estrutura formada por barramento de corpo hídrico” e que a omis-

são de tal fato (contribuição de manancial ou sedimentos) inviabilizou tempestiva-

mente a caracterização da estrutura de contenção como barragem sujeita à Polí-

tica Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) pelos órgãos de fiscalização, 

nem foi declarada como tal pela empresa.  
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Em síntese, concluiu-se que: 1) há equipamento de drenagem da Lagoa 

do Zé Bolacha para a Lagoa do Louro sem anuência do órgão ambiental, cujo 

transbordo de ambas ocasionou o alagamento que causou a interrupção da via 

de acesso ao Povoado Aurizona; 2) o principal motivo do evento ocorrido na 

MASA no dia 25 de março de 2021 foi o rompimento da Cava Piaba Leste, for-

mando um "efeito cascata" a atingir os Lagos seguintes. 

Ademais, o órgão estadual de meio ambiente fez algumas considera-

ções acerca de alegações e condutas da empresa em relação ao evento na data 

supracitada: 

1) não foram observados índices pluviométricos como alegado pelo 

empreendedor, in litteris, "houve um grande volume de chuva, porém 

nada atípico para o período na região onde se encontra localizado o 

empreendimento"; 

2) solicitado o PAE englobando toda a área de influência direta e 

indireta do empreendimento, foi relatado que a empresa somente possui 

PAE para a área relativa à mineração, em descumprimento ao art. 62, 

VII, c/c art. 81 do Decreto nº 6.514/98; 

3) por fim, ao chegar ao local do evento no dia 26 de março de 

2021, a equipe de fiscalização verificou a presença de diversas máqui-

nas trabalhando no local, em descumprimento à condicionante da LO 

que impõe o dever de comunicar imediatamente o órgão acerca de qual-

quer anormalidade e que qualquer modificação no empreendimento so-

mente poderia se realizar após exame e manifestação do órgão. 

 

De forma conclusiva, pode-se afirmar em relação aos danos acometidos 

ao ecossistema local que foram observados na fauna, flora e em corpos hídricos 

 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão 
12º Ofício 

 

Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha - São Luís/MA - 65030-015 Fones: (98) 3213-7100 / 3213-7123 

1) Danos à Flora – parcela substancial da vegetação foi arrastada pelas 

forças das águas e do carreamento de resíduos com a ruptura do 

Lago do Pirocaua, em uma extensão de cinquenta metros de largura 

por trezentos de comprimento, bem como foram atingidas áreas de 

preservação permanentes, inclusive manguezais na região das re-

entrâncias maranhenses; 

2) Danos à Fauna – foram registrados peixes mortos nas águas, que 

assumiram coloração diversa daquela original, de forma a prejudicar 

a fauna respectiva; 

3) Danos nos corpos hídricos – foi verifica modificação na qualidade da 

água, perceptível desde a sua aparência, conforme registros feitos 

pela SEMA, que constatou a modificação para tonalidades ferrugino-

sas nas águas, a indicar a grande presença de sedimentos. 

4) Danos socioambientais – os moradores da região de Aurizona tive-

ram prejudicado o acesso à água potável durante vários dias, em 

virtude da danificação da estação de tratamento de águas, bem 

como do reservatório de águas que por eles era utilizado. A situação 

gerou quadro de revolta popular, bem como conflitos com a empresa 

e liberação da estrada, em torno do acesso à água, amplamente no-

ticiados pela imprensa3. 

 
Em razão dos fatos constatados, das diversas irregularidades e dos da-

nos ocasionados, foi lavrado, pela SEMA, o Auto de Infração nº 4280B, com multa 

no valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), em desfavor do empreendi-

mento. 

 
3 Veaa-se as matérias pertinentes em <https://globoplay.globo.com/v/9440677/> e 
<https://globoplay.globo.com/v/9473023/>, acesso em 14 de setembro de 2021 

https://globoplay.globo.com/v/9440677/


 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão 
12º Ofício 

 

Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha - São Luís/MA - 65030-015 Fones: (98) 3213-7100 / 3213-7123 

 

Das constatações da Agência Nacional de Mineração – Relatório de fiscali-

zação 01/2021 – WSS e COC 

 

O laudo da Agência Nacional de Mineração explicou de forma 

circunstanciada o que teria se passado com a estrutura e sua forma de 

rompimento.  

A autarquia esteve no local, logo em seguida aos danos causados em 

março de 2021, em vistoria procedida pelos servidores Wagner da Silva Siqueira 

e Claudinei Oliveira Cruz, na qual se pode verificar que a Lagoa do Pirocaua fazia 

parte da estrutura da unidade operacional da Mina do Piaba: 

 

A Lagoa do Pirocaua faz parte da unidade operacional Mina do Piaba, localizada 
no município de Godofredo Viana, no estado do Maranhão, nas seguintes 
coordenadas geográficas 01°17'23.96"S e 45°44'59.43"W – Datum Sirgas 2000. A 
Lagoa do Pirocaua fica localizada na porção nordeste da Mina do Piaba onde se 
localiza a principal estrutura da empresa, a Barragem do Vené, [...]. 
Chegando ao local verificou-se de imediato que a estrutura se tratava de um 
dique de contenção, o qual segundo a empresa foi instalado em uma cava 
exaurida (oriunda de atividade garimpeira ilegal no passado). Atualmente a 
estrutura desempenhava duas funções: a contenção de sedimentos oriundos 
da borda da cava Piaba Leste situada imediatamente à montante da estrutura, 
bem como permitia a captação de água bruta para uso no processo industrial 
(beneficiamento mineral na planta). 
Segundo a empresa, a estrutura possui a devida outorga de direito de uso da água 
vigente e expedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). 
Questionada sobre as características construtivas do barramento a empresa 
afirmou não possuir nenhum histórico construtivo em seus arquivos, afirmando 
inclusive, a dificuldade de entender quais foram os métodos de construção e os 
controles tecnológicos utilizados. 
Por meio da inspeção visual no local após o acidente estimou-se o volume do 
maciço e aproximadamente 3.520m³ (Laudo de Vistoria da ANM). 

 
 

Logo, trata-se de uma estrutura que deveria ter se configurado como 

barragem e estar cadastrada como tal perante os órgãos competentes. Porém, 

isso não ocorreu. Pelo contrário, a inserção da Lagoa do Pirocaua no Cadastro 

Nacional de Barragens somente se deu após os graves danos, de março de 2021, 
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pelo que o empreendimento se eximiu sistematicamente de qualquer tipo de 

controle ambiental ou minerário, exceto quanto à barragem principal (a 

“barragem do Vené”). 

 Ao omitir a informação no Cadastro Nacional de Barragens, a requerida 

deixou de empreender relevante obrigação em matéria ambiental, a que está 

suaeita por força da Lei 12.334/2012, quanto ao dever de cadastrar e manter 

atualizadas as informações da barragem pela qual seaa responsável 4 , sem 

preauízo do dever de fiscalização dos órgãos ambientais5. 

A causa da ruptura do talude e dos danos foi a ocorrência de 

galgamento, conforme explicado pela ANM, um processo pelo qual o nível das 

águas suplanta o do maciço, arrastando em sequência a sustentação da parede, 

mediante processos erosivos, causadores de brechas e rupturas: 

 
Considerando as inspeções visuais, considerando os dados fornecidos pela 
empresa, considerando a falta de conhecimento construtivo, considerando a 
ausência de elemento extravasor na estrutura e, considerando sobretudo, o 
extremo evento pluviométrico ocorrido na região no período mencionado, a 
equipe de fiscalização da ANM compartilha com as conclusões da empresa de 
que o motivo da ruptura do maciço da Lagoa do Pirocaua foi desencadeado 
pelo fenômeno de galgamento, cuao fluxo de água desencadeou o processo 
erosivo no talude de ausante, levando à formação de uma brecha e 
consequentemente a ruptura do maciço. (Laudo de Vistoria da ANM)  

 
 

 Conforme se observa nas imagens do laudo da ANM, é possível 

verificar a ruptura e a situação posterior do local: 

 

 
4 Até então, o empreendedor mantinha o cadastro apenas da Barragem do Vené, voltado à contenção de 
reaeitos de mineração. 
5 Art. 13.  É instituído o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), para 
registro informatizado das condições de segurança de barragens em todo o território nacional.  Art. 17.  O 
empreendedor da barragem obriga-se a: XIII - cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à 
barragem no SNISB 
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Figura 2.1: Situação do barramento após o acidente, vista de ausante para montante 
 

Em sua conclusão, a ANM apontou a carência de informações, inclusive 

aunto ao próprio empreendedor, das características da barragem que causara o 

acidente, destacando-se a existência de grave situação, com risco aos moradores 

que foi materializado no evento indicado. Por essa razão, foi solicitado à empresa 

a realização de um conaunto de levantamentos, além do que foi lavrado o auto de 

interdição daquela estrutura: 

 

 
Em complemento às ações adotadas pela ANM no ato da vistoria ficou a 
empresa MINERAÇÃO AURIZONA S/A notificada (Notificação Nº 02/2021) a: i) 
a apresentar o Relatório de Causas e Consequências do Evento de Emergência 
ocorrido; ii) a realizar o levantamento de todas as estruturas 
(diques/barragens/cavas com alteamento e outras estruturas similares) 
passíveis de cadastramento no SIGBM inseridas no empreendimento minerário 
e caso encontradas algumas das referidas estruturas realizar imediatamente o 
seu cadastro no SIGBM; e iii) considerando os reparos emergenciais efetuados 
da estrutura “Lagoa do Pirocaua” após o evento de rompimento; considerando o 
desconhecimento da empresa sobre as características construtivas do 
barramento e considerando o DPA Alto (conforme cadastro SIGBM) a empresa 
foi notificada a elevar ao NÍVEL 1 de emergência estrutura, permanecendo o 
referido estado de emergência até que seaam providenciadas as medidas 
cabíveis. (Laudo de Vistoria da ANM). 
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Desse modo, observou-se que, para além de um evento causado pela 

natureza, trata-se de uma estrutura com finalidade operacional (abastecimento de 

água) que era explorada pela requerida (conforme outorga de recursos hídricos), 

com a finalidade de servir ao empreendimento, mas não informada aos órgãos de 

fiscalização ambiental e minerária, que assim não realizaram o controle esperado. 

 

Da responsabilidade pelos danos causados  

 

No caso específico, deve-se verificar que há dois responsáveis pela si-

tuação verificada, sendo um, a Mineração Aurizona S.A, pelos prejuízos direta-

mente decorrentes da atuação empresarial; outro, o Poder Público, mediante a 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que apesar de ter licenciado o empreen-

dimento e outorgado o uso dos recursos hídricos, inclusive de forma específica 

para a Lagoa do Pirocaua, omitiu-se quanto à verificação anterior da existência 

de estruturas passíveis de enquadrar-se como barragens e deixou de fiscalizar o 

equipamento, no âmbito de suas atribuições. 

Em relação à Mineração Aurizona S.A, trata-se da empresa que, em 

virtude de Portaria de Lavra e da Licenças Ambientais, é a responsável direta pelo 

empreendimento de exploração e beneficiamento de ouro, em Godofredo Vi-

ana/MA, que mantinha a Lagoa do Pirocaua entre as suas estruturas operacio-

nais, destinadas a viabilizar parcialmente o funcionamento das suas atividades 

industriais e minerárias, com a captação de água a partir dela. 

No exercício de sua atividade, ela era beneficiária de outorga para uso 

de recursos hídricos dessa estrutura, integrante das instalações da mina e da in-

dústria de beneficiamento do ouro, no conjunto minerário. E, nessa condição, 

mantida e utilizada pelo empreendedor, causou danos diretos ao ecossistema e 

aos moradores da região.  
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Logo, ela é a responsável pelos danos ao ecossistema e os socioambi-

entais ora descritos.  

Em sua defesa, a Mineração Aurizona SA diz que ocorreu forte e atípica 

precipitação pluviométrica nos dias do extravasamento. De acordo com ela, ocor-

reu um evento natural extraordinário, com chuvas ocorrentes uma vez a cada dez 

mil anos. Porém, a SEMA questionou o caráter extraordinário, ao argumento de 

que se estaria no esperado para o período. Conforme o laboratório do Núcleo de 

Geociências da UEMA: “Março normalmente é o mês mais chuvoso em todo o 

estado do Maranhão, onde as chuvas se concentram no setor norte/noroeste, com 

valores acima de 400 mm, principalmente pela influência da ZCIT, que normal-

mente se encontra quase sobre o norte do estado6.” 

 

 

 

 

 
6 Disponível em < https://www.nugeo.uema.br/?p=30014>, acesso em 15 de setembro de 2021. 

https://www.nugeo.uema.br/?p=30014
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Observe-se que os dados públicos disponibilizados pela Universidade 

Estadual do Maranhão indicam que, no mês de março de 2021, quando ocorreu 
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o rompimento, inexistiram eventos pluviométricos além do esperado para a região, 

salvo nas áreas mais próximas de São Luís7. 

Não obstante, essa questão é irrelevante para a definição da res-

ponsabilidade da empresa requerida, uma vez que o empreendedor, no caso 

examinado, responde pela situação de forma objetiva e pelo risco integral 

do funcionamento da sua atividade, pois se trata de estrutura (o lago do Piro-

caua) diretamente associada ao seu empreendimento. 

Na hipótese, a força maior e o caso fortuito (ainda que comprovados 

em virtude da ocorrência de chuvas atípicas, que não se pode reconhecer como 

certas) não teriam a aptidão para eximir o empreendedor da responsabili-

dade pelos danos causados por uma estrutura que servia diretamente ao 

empreendimento, conforme a outorga do uso de recursos hídricos concedida 

pela SEMA. 

De fato, adota-se hoje a teoria do risco integral, em relação à responsa-

bilidade do empreendedor, razão pela qual deve-se verificar, para a identificação 

da responsabilidade civil, se o nexo de causalidade advém da atividade do em-

preendimento. Na situação, ainda que tenha havido fortes chuvas, não teria ocor-

rido o dano ambiental se a empresa não explorasse um conjunto de barragens na 

Mina Piaba Leste, vinculadas à Mineração Aurizona, como é o caso da Lagoa do 

Pirocaua. Logo, o dano relaciona-se diretamente às instalações industriais e sua 

atividade. 

Além disso, a empresa requerida deixou de informar à ANM e ao órgão 

licenciador que mantinha outras barragens além da barragem do Vené, nas suas 

instalações, pelo que omitiu informação relevante e assim dificultou a fiscalização 

ambiental. 

 
7  Conforme dados do Núcleo de Geociência da Universidade Estadual do Maranhão (Disponíveis em 
<https://www.nugeo.uema.br>, acesso em 15 de setembro de 2021. 

https://www.nugeo.uema.br/?p=30014
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Quanto ao Estado do Maranhão, deve-se verificar que a barragem da 

Lagoa do Pirocaua, conquanto omitida pelo empreendedor no licenciamento am-

biental, encontrava-se sob a responsabilidade fiscalizatória da Secretaria Esta-

dual de Meio Ambiente, uma vez que ela emitiu a outorga para o uso dos re-

cursos hídricos, destinando-se à estrutura ao aproveitamento dos recursos hí-

dricos, além do licenciamento ambiental correspondente à integralidade do em-

preendimento. 

Lei da Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei 12.334/2012): 

Art. 5o A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das ações 
fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama):  

I - à entidade que outorga o direito de uso dos recursos hídricos, observado 
o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, 
exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico; 

A circunstância de a Secretaria Estadual de Meio Ambiente ter feito a 

outorga de recursos hídricos, bem assim a finalidade da barragem, indicam ser 

dela a responsabilidade, aliada à circunstância de que, conquanto tenha realizado 

a expedição de ato administrativo permitindo o aproveitamento das águas da La-

goa do Pirocaua, tampouco identificou a verdadeira natureza da estrutura e a fis-

calizou. Assim, houve relevante omissão fiscalizatória, face à existência do dever 

de agir e da sua violação do dever administrativo, representada pelo resultado 

lesivo à população e ao ambiente local.  

 

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO DANO AMBIENTAL 

 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) adotou a 

sistemática da responsabilidade civil objetiva (art. 14, §1º) e foi integralmente re-
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cepcionada pela ordem jurídica atual, com destaque ao art. 225, §3º, da Consti-

tuição Federal, de modo que é irrelevante a discussão do elemento intencional da 

conduta do agente para atribuição do dever de indenizar e de recuperar o dano 

ambiental, bem assim a ocorrência força maior ou caso fortuito. 

Nessa responsabilidade objetiva por dano ambiental, é suficiente para 

sua imputação demonstrar-se o dano e o nexo de causalidade, bem assim a rea-

lização da atividade (ou omissão relevante), aplicando-se ao caso a teoria do risco 

integral. Esse entendimento, de forma semelhante, inclusive sobre a incidência da 

teoria do risco integral, a excluir o caso fortuito e a força maior, encontra-se já 

pacificado na jurisprudência do e. STJ, em sede de julgamento de recursos repe-

titivos, a partir do caso da responsabilidade civil pelo dano decorrente de barra-

gem, no estado do Rio de Janeiro: 

 

Tema Repetitivo 7078: 
 
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do 
risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que 
o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela em-
presa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabili-
dade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do aci-
dente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados; c) na 
fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja 
feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao 
nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o 
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, 
valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às 
peculiaridades de cada caso, de modo a que, de um lado, não haja enriqueci-
mento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva com-
pensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 
(REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014) 
 

Os danos causados foram bem demonstrados pelo relatório de fiscali-

zação do órgão estadual de meio ambiente a partir do evento ocorrido em 25 de 

 
8 Disponível em https://scon.sta.aus.br/SCON/pesquisar.asp, acesso em 23 de setembro de 2021 

https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp
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março de 2021, que gerou prejuízos ao ecossistema, bem como aos moradores 

locais em razão das diversas irregularidades praticadas pelo empreendedor e per-

mitidas pela completa omissão da autarquia responsável pela fiscalização do em-

preendimento, restando, assim, caracterizado o evento danoso. 

Do mesmo modo, o relatório de fiscalização da Agência Nacional de 

Mineração evidencia a responsabilidade da empresa requerida, seja quanto às 

causas do evento, seja quanto à pertinência da barragem (Lagoa do Pirocaua) às 

atividades da empresa que explora o ouro. 

Quanto ao nexo de causalidade, deve-se verificar que ele se encontra 

plenamente configurado, uma vez que as estruturas relacionadas ao evento da-

noso – a cava Piaba Leste, a Lagoa do Pirocaua e as demais lagoas associadas, 

todas integram funcionalmente o empreendimento, destacando-se que a Lagoa 

do Pirocaua dispunha inclusive de outorga de uso dos recursos hídricos, em prol 

do requerido. Logo, elas faziam parte direta da atividade do empreendedor.  

Além disso, cabe pontuar como uma das consequências da responsa-

bilidade objetiva em matéria ambiental, em virtude da aplicação da teoria do risco 

integral, a inaplicabilidade das causas de exclusão da responsabilidade civil. Com 

esse raciocínio, Édis Milaré, ensina ao tratar do assunto9: 

Nada obstante tais ponderações, é cediço que a principal diferença entre ambas 
reside na admissibilidade, ou não, das excludentes de responsabilidade civil – 
culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior –, o que 
só é possível para a teoria do risco criado, ao entendimento de que tais circuns-
tâncias constituem, por si mesmas, as causas adequadas do evento lesivo, tendo 
o condão de romper o nexo causal. À luz do microssistema da responsabilidade 
ambiental, trata-se, a bem ver, de posição reducionista, na contramão dos avan-
ços da responsabilidade civil contemporânea, que pugna pela máxima ressarci-
bilidade do dano experimentado pelas pessoas e pela coletividade. Este o sen-
tido da teoria do risco integral, segundo a qual o poluidor, na perspectiva de uma 
sociedade solidarista, contribui – nem sempre de maneira voluntária – para a 
composição do dano ambiental, ainda que presentes quaisquer daquelas exclu-
dentes, em ordem a assumir todo o risco que sua atividade acarreta: o simples 

 
9 MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018 
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fato de existir ou a simples presença da atividade produz o dever de indenizar 
ou reparar, uma vez provada a sua conexão com o dano verificado. 

Daí a aceitação, por nossos tribunais e pela doutrina da teoria do risco integral – 
que se aplica não apenas aos danos decorrentes de atividades perigosas, mas 
também aos resultantes de uma atividade profissional qualquer – como a que 
melhor acode ao clamor geral para a imperiosa necessidade de se profligar, no 
processo produtivo, a injusta privatização do lucro e a socialização do risco. 
Nada obstante acoimada de radical, é essa a teoria que, ao menos por hora, 
melhor atende à preocupação de se estabelecer um sistema o mais rigoroso 
possível para a proteção do ambiente, ante o alarmante quadro de degradação 
que se assiste aqui e em todo o mundo. 

Numa palavra: a responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao 
meio ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a di-
reitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria do risco 
integral, em cujo sistema,  a prova do nexo causal vem perdendo, gradativa-
mente, seu papel de filtro da reparação, passando a ser empregado pelo Poder 
Judiciário com desenvolta elasticidade em prol da responsabilização de algum 

agente mais preparado a suportar a ampla reparação dos danos.  

 

No mesmo sentido, o STJ fixou o entendimento de que, no caso de da-

nos ao ambiente, devido à aplicação da teoria do risco integral, é irrelevante a 

discussão sobre a força maior ou caso fortuito, que são incabíveis para limitar o 

nexo da causalidade, quando decorrente o dano da atividade direta da empresa, 

como foi no caso das estruturas que lhe são funcionais: 

 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E 
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. 
IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DO VOTO VENCEDOR. DESNECESSIDADE. 
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. DANO 
AMBIENTAL. ROMPIMENTO DO POLIDUTO "OLAPA". TEORIA DO RISCO 
INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PETROBRAS. DANOS 
EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. PROIBIÇÃO DA ATIVIDADE 
PESQUEIRA. APLICABILIDADE, AO CASO, DAS TESES DE DIREITO 
FIRMADAS NO RESP 1.114.398/PR (JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C 
DO CPC). INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. 
[...] 
2. No caso, a premissa vencedora do acórdão é a de que a responsabilidade por 
dano ambiental é obaetiva, informada pela teoria do risco integral, tendo por 
pressuposto a existência de atividade que implique riscos para a saúde e 
para o meio ambiente, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que 
permite que o risco se integre na unidade do ato que é fonte da obrigação de 
indenizar, de modo que, aquele que explora a atividade econômica coloca-

javascript:void(0)


 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão 
12º Ofício 

 

Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha - São Luís/MA - 65030-015 Fones: (98) 3213-7100 / 3213-7123 

se na posição de garantidor da preservação ambiental, e os danos que 
digam respeito à atividade estarão sempre vinculados a ela, por isso 
descabe a invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de 
excludentes de responsabilidade civil e, portante, irrelevante a discussão 
acerca da ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro ou 
pela ocorrência de força maior. 
3. Embargos de declaração reaeitados, com imposição de multa de 1% sobre o 
valor da causa. 
(EDcl no REsp 1346430/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 

TURMA, aulgado em 05/02/2013, DJe 14/02/2013) 
 

Assim, desde já, consigne-se incabível qualquer discussão sobre culpa 

– uma vez que na responsabilidade objetiva ela é despicienda – ou sobre caso 

fortuito, força maior ou fato de terceiro, situações relevantes apenas para 

no caso de ação regressiva e incompatíveis com a necessidade atual de re-

paração do dano causado, seja pela recuperação direta da área degradada, seja 

pela indenização do dano ambiental perpetrado. 

Ressalte-se ainda quanto à reparação do dano ambiental que no campo 

da responsabilidade civil o degradador é obrigado a promover a recuperação am-

biental do espaço degradado de forma integral, em observância ao princípio da 

reparação integral. 

Desse modo, resta preenchido de forma cristalina o suporte fático do 

dever do empreendedor de inibir novos desastres e reparar integralmente 

os danos ambientais provocados, bem como da autarquia federal de promover 

fiscalização adequada e permanente do empreendimento. 

 

DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS SOCIOAMBIENTAIS CAUSADOS 

 

Além dos fundamentos acima invocados para a reparação do dano 

ecológico, isto é, pertinente diretamente aos recursos ambientais que foram 

degradados, há de se avaliar e fixar a responsabilidade do empreendedor e do 

Poder Público pelos danos causados aos moradores da região, bem assim, aos 
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usos que eles faziam desses recursos ambientais que foram atingidos. 

Com efeito, a lesividade de uma ação com repercussões ambientais 

pode alcançar bens aurídicos diversos, titulados por suaeitos diferentes. De um 

lado, os danos ecológicos, em uma perspectiva mais estrita, são pertinentes a 

toda a coletividade difusa, além do valor que se atribua à natureza, como 

merecedora de respeito e consideração por si só. 

Mas, ao lado dos aspectos da ação lesiva aos recursos ambientais, a 

lesividade pode acarretar consequências em uma perspectiva antropológica, 

relativamente aos usos que as pessoas faziam do ambiente e à forma como o 

evento danoso às afetou de forma direta ou indireta. Nesse sentido, a lição de 

Morato Leite, sobre a multiplicidade do alcance da ação lesiva, inclusive quanto 

às repercussões individuais10. 

 

Ao elaborar a classificação do dano ambiental, colocou-se em relevo, vale 
relembrar, que dentro deste, existe aquele do tipo dano ambiental individual 
reflexo ou indireto ao meio ambiente, considerando que, nesta hipótese, a 
demanda tem como base um interesse próprio do indivíduo ao microbem 
ambiental e que, de forma incidental, repercute na proteção do macrobem 
ambiental pertencente à coletividade. Não há dúvida de que este dano individual 
pode ser elencado dentro do gênero dano ambiental levando em consideração 
que a lesão patrimonial ou extrapatrimonial que sofre o proprietário, em seu bem, 
ou a doença que contrai uma pessoa, inclusive a morte, podem ser oriundas da 
lesão ambiental. 
 

Esses dois aspectos do evento danoso resultam da mesma 

ação/omissão violadora das regras de proteção ambiental, antes indicadas, que 

ocasionaram ou contribuíram para o evento e assim, causaram preauízos ao 

ambiente (o dano ambiental) e aos moradores (o dano socioambiental). 

Assim, as informações constantes permitem verificar que 1) houve 

severo preauízo ao abastecimento de água, inclusive para o consumo humano; 2) 

 
10 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003.Pág. 139/140 
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ocorreu a limitação à circulação de pessoas, com a interdição de estrada, com o 

consequente preauízo ao trabalho, estudo e demais atividades do cotidiano; 3) 

aconteceu perda dos espaços de recreação e lazer; 4) resultou preauízos diretos 

aos moradores e seus patrimônios. 

Nesse sentido, há a necessidade de aplicação da previsão específica 

da Lei do Plano Nacional de Segurança de Barragens: 

Art. 17.  O empreendedor da barragem obriga-se a:  

I - prover os recursos necessários à garantia de segurança da barragem e, em 
caso de acidente ou desastre, à reparação dos danos à vida humana, ao meio 
ambiente e aos patrimônios público e privado, até a completa descaracte-
rização da estrutura; 

 

No mesmo sentido, o e.STJ não exclui, antes ampara, a necessidade 

de ressarcir os danos materiais e morais causados em virtude da ação lesiva ao 

ambiente, quanto às consequências verificadas aos particulares: 

 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL 
PRIVADO. RESÍDUO INDUSTRIAL. QUEIMADURAS EM ADOLESCENTE. 
REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
1 - Demanda indenizatória movida por aovem que sofreu graves queimaduras 
nas pernas ao manter contato com resíduo industrial depositado em área rural. 
2 - A responsabilidade civil por danos ambientais, seja por lesão ao meio 
ambiente propriamente dito (dano ambiental público), seja por ofensa a 
direitos individuais (dano ambiental privado), é objetiva, fundada na teoria 
do risco integral, em face do disposto no art. 14, § 10º, da Lei n. 6.938/81. 
3 - A colocação de placas no local indicando a presença de material 
orgânico não é suficiente para excluir a responsabilidade civil. 
4 - Irrelevância da eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 
5 - Quantum indenizatório arbitrado com razoabilidade pelas instâncias de 
origem. Súmula 07/STJ. 
6 - Alteração do termo inicial da correção monetária (Súmula 362/STJ). 
7 - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
(REsp 1373788/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, aulgado em 06/05/2014, DJe 20/05/2014) 
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Logo, o dano ambiental deve ser integralmente reparado, o que inclui 

a dimensão socioambiental em face das severas limitações que o evento causou 

à vida das pessoas e ao uso que elas fazem dos recursos ambientais, prejudicado 

pela ação lesiva da empresa. 

 

DOS DANOS MORAIS AO AMBIENTE 

 

Além desses aspectos, efetivamente ligados aos aspectos materiais 

do evento e suas consequências sobre elementos tangíveis da natureza e dos 

moradores da região, houve também a consequência da ação sobre aspectos 

ligados à concepção que se faz desses espaços, fortemente preaudicada pelo 

evento danoso. 

Com efeito, o evento danoso resultou em conflitos e protestos ante os 

consideráveis preauízos que foram causados. Pessoas sem água a protestar em 

busca do seu fornecimento, que foram alvo inclusive de medidas audiciais e 

extraaudiciais adotadas pela empresa requerida. Essa situação, por evidente, não 

causou apenas um dissabor aos moradores da região, que se viram abalados 

durante os dias que ficaram sem água e condições de circular livremente na região, 

além mesmo do preauízo de acesso aos rios, manguezais e outras áreas 

ambientais de uso comum, bem como a concepção que fazem deles.  

Logo, houve uma efetiva e significativa perturbação da relação das 

pessoas com a natureza, seus usos, a implicar em forte agravo relativo ao 

acidente e suas consequências sobre os recursos ambientais.  

A situação é de tamanha gravidade que conduz à reflexão sobre o 

cabimento também da reparação dos danos extrapatrimoniais coletivos, 

decorrentes da lesão ao ambiente, os quais se devem afirmar plenamente 

aplicáveis. 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República no Estado do Maranhão 
12º Ofício 

 

Av. Senador Vitorino Freire, nº 52, Areinha - São Luís/MA - 65030-015 Fones: (98) 3213-7100 / 3213-7123 

A reparação do dano admite sua indenizabilidade não apenas em 

casos de lesões de conteúdo econômico direto, mas também quanto a aspectos 

que, a princípio, seriam insuscetíveis de mensuração por atingir direitos de 

personalidade, conforme a previsão do Código Civil, que estabelece a proteção 

da honra, da intimidade, dentre outros aspectos. Mas, não se limita a isso 

atualmente. Se antes os danos morais eram ligados à noção de dor e sofrimento 

injustamente causados, essa noção evoluiu para uma perspectiva objetiva que 

alcança valores e interesses imateriais, como a memória em relação ao patrimônio 

histórico e os usos que o homem faz em suas relações com o ambiente, mediante 

a cultura.  

Mudaram os direitos fundamentais ao ampliarem o seu conteúdo e 

incluírem novas perspectivas, como a ambiental e cultural, que são tuteláveis do 

mesmo modo que os direitos de primeira geração, com as adaptações 

necessárias, conforme   se verifica desde o Código Civil: 

 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudên-

cia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito. 

 

No caso do direito ao ambiente, houve uma paulatina transformação da 

jurisprudência, que passou a admiti-lo em virtude do reconhecimento de que, em 

muitos casos, a lesão ao ambiente não se esgota no ecossistema, mas na relação 

que as pessoas mantêm com aquele espaço, o qual pode ser prejudicada pela 

poluição. Quer dizer, a perda de qualidade ambiental repercute na percepção das 

condições de vida das pessoas, que tem na degradação ecológica a perda de 

elementos de afeição ou proveito imaterial. Conforme explica a doutrina11: 

 
11 LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental – do individual ao coletivo extrapatrimonial. São Paulo: 

Revista dos Tribunais. 
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Pode-se concluir que a evolução experimentada no direito com o aparecimento 
de novos direitos, especialmente com o surgimento dos interesses e direitos me-
taindividuais, faz surgir a necessidade de adaptá-los a uma nova performance, 
e tais transformações também atingem os danos extrapatrimoniais e a possibili-
dade de sua extensão aos danos metaindividuais ambientais. Verificou-se, 
nessa perspectiva evolutiva, que hoje o dano extrapatrimonial não está restrito 
ao monopólio do interesse individual e atinge tanto o direito da pessoa jurídica 
como a personalidade em suas conotações difusa e coletiva. Contudo, há de 
se vincular os valores morais a uma dimensão coletiva, considerando que 
o meio ambiente deteriorado significa uma diminuição de um valor refe-
rente à expectativa de vida sadia, causando sensação negativa e perda, em 
seu sentido coletivo da personalidade, consistente em um dano extrapatrimonial. 
 

Logo, há de se observar aqui ainda que essa expressão foi acolhida 

pela Lei, seja na dicção da Lei nº 7.347/85, com as alterações supervenientes que 

lhe foram feitas, seja no Código de Defesa do Consumidor (que estabelece ver-

dadeiro microssistema da tutela coletiva de direitos), de forma que, no plano legal, 

a medida é prevista expressamente para os direitos metaindividuais, como é o 

caso do ambiente. 

Na jurisprudência, ainda, há aceitação da condenação de degradadores 

do ambiente por danos morais coletivos, conforme se verificam em diversos ca-

sos, sugestivamente relacionados à poluição das águas. 

Conforme o e. STJ, admite-se o cabimento do dano moral em matéria 

ambiental12, de caráter coletivo, em função da existência de prova técnica hábil, 

 
12 Conforme ressaltado no RESP 1820000 2019.00.74391-6, rel. HERMAN BENJAMIN: “A aurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de condenação por danos morais 
coletivos sempre que constatada prática ilícita que viole valores e interesses fundamentais de uma 
coletividade. Nesse sentido: Precedentes: REsp 1.586.515/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, DJe 29/5/2018; REsp 1.517.973/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 
1º/2/2018; REsp 1.487.046/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 16/5/2017; EREsp 
1.367.923/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 15/03/2017; AgRg no REsp 
1.529.892/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/10/2016; REsp 1.101.949/DF, 
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30/5/2016; AgRg no REsp 1.283.434/GO, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/4/2016; AgRg no REsp 1.485.610/PA, Rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; AgRg no REsp 1526946/RN, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/9/2015; AgRg no REsp 1.541.563/RJ, Rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; REsp 1.315.822/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira 
Turma, DJe 16/4/2015; REsp 1291213/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 25/9/2012; 
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que ratifique o prejuízo experimentado pela coletividade, desnecessária demons-

tração de dor ou repulsa, como ocorreria com o indivíduo, mas que deve se mos-

trar proporciona ao caso concreto: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. DEPÓSITO 
DE RESÍDUO SÓLIDO A CÉU ABERTO. PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE 
DA CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR QUANTIA. POSSIBILI-
DADE DE CUMULAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO.  
1. Trata-se na origem de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público es-
tadual contra a recorrida por ter depositado resíduos sólidos a "céu aberto", in-
fringindo normas técnicas exigidas e os termos da licença padrão.  
2. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in 
idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecolo-
gicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, 
embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta 
efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. Precedentes: REsp 
1.328.753/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2015; 
REsp 1.382.999/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 
18.9.2014; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira 
Turma, DJe 16.9.2014; REsp 1.227.139/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe 13.4.2012; REsp 1.115.555/MG, Rel. Ministro Arnaldo Es-
teves Lima, Primeira Turma, DJe 23.2.2011.  
3. O dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe espe-
cífica ou não de pessoas, afronta ao sentimento geral dos titulares da rela-
ção jurídica-base, sendo desnecessária demonstração de que a coletivi-
dade sinta dor, repulsa, indignação, tal qual fosse indivíduo isolado. Prece-
dentes: AgRg no REsp 1.526.946/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 24/9/2015; REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Se-
gunda Turma, DJe 30.6.2015); REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra Eliana Cal-
mon, Segunda Turma, DJe 1.10.2013 e REsp 1.367.923/RJ, Rel. Ministro Hum-
berto Martins, Segunda Turma, DJe 6.9.2013. 4. Recurso Especial provido. 

 
(RESP - RECURSO ESPECIAL - 1334421 2012.01.47295-8, HERMAN BENJA-
MIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE 
 

Semelhantemente, os Tribunais Regionais Federais têm admitido a possibili-

dade de condenação por danos morais coletivos em matéria ambiental, nos casos em 

que se configurem os pressupostos necessários, especialmente a repercussão na cole-

tividade da agressão ao ambiente, de forma a causar sensação de perturbação ou in-

tranquilidade, objetivamente verificável, como aconteceu no caso concreto, observando-

se regras de prudência no arbitramento pelo Juízo da indenização, conforme o TRF1: 

 
REsp 1221756/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 10/2/2012” 
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CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADA-
ÇÃO AMBIENTAL EM ÁREA SITUADA NA AMAZÔNIA LEGAL. FRAUDES NO 
SISTEMA DOF/IBAMA. OPERAÇÃO OURO VERDE II. IMPACTO AMBIENTAL 
E SOCIAL DIRETO E INDIRETO NO BIOMA AMAZÔNICO. PRINCÍPIOS DA 
REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. CUMULAÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE INDE-
NIZAR. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS COLETIVOS.  
I - Caracterizada, na espécie, a ocorrência do dano ambiental, decorrente da 
inserção fraudulenta de dados no sistema de controle ambiental implantado pelo 
IBAMA para fins de emissão do Documento de Origem Florestal (DOF), permi-
tindo que um grande número de empresas passe a ter créditos fictícios, legiti-
mando, desse modo, operações de comercialização de madeira extraída de 
forma ilegal, impõe-se o dever de indenizar.  
II - O quantum dos danos materiais haverá de corresponder ao montante decor-
rente da multiplicação da quantidade de madeira ilegal efetivamente comerciali-
zada pelo valor do preço médio de mercado da madeira na região à época, equi-
valente a R$ 929,33 (novecentos e vinte nove reais e trinta e três centavos) se-
gundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará SEFA/PA, limitado 
ao valor global indicado pelo Parquet na exordial.  
III - De igual modo, restou demonstrada a ocorrência do dano moral cole-
tivo, na medida em que o flagrante dano ambiental decorrente da conduta 
ilícita dos requeridos afeta tanto os indivíduos que habitam e/ou retiram 
seu sustento da Região Amazônica, como também todos aqueles que fa-
zem jus a um meio ambiente sadio e equilibrado, ou seja, a sociedade bra-
sileira de modo geral. Impõe-se, dessa forma, o seu ressarcimento. 
 IV - O dano moral, à míngua de parâmetro legal definido para o seu arbitra-
mento, deve ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, 
moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com 
observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que 
envolvem o caso concreto, bem assim em consonância com a função san-
cionatória e pedagógica da reparação.  
V - Na hipótese em exame, sopesadas as variáveis elencadas pelo douto Minis-
tério Público Federal na peça de ingresso, decorrentes da ação agressora dos 
promovidos, quais sejam: perda de solo e nutrientes. deslocamento de mão de 
obra, depleção do capital natural, incremento do dióxido de carbono na atmos-
fera e diminuição da disponibilidade hídrica, bem como a extensão territorial do 
dano, reputa-se razoável, na espécie, fixar o valor da indenização a esse título, 
no montante indicado na exordial, correspondente a R$ 6.904.243,75 (seis mi-
lhões novecentos e quatro mil duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 
centavos).  
VI - Apelação provida. Sentença parcialmente reformada. 
(AC 0011711-93.2008.4.01.3900, JUIZ FEDERAL ILAN PRESSER, TRF1 - 
QUINTA TURMA, PJe 11/09/2020 PAG.) 

 

Desse modo, verifica-se ser possível e cabível no caso concreto, especial-

mente em face das circunstâncias apresentadas, a condenação em danos morais ambi-
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entais, respeitando-se parâmetros de proporcionalidade, com a correspondência à natu-

reza do dano à condição do requerido e à extensão da degradação, a serem arbitrados 

pelo Juízo Federal. 

 

DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

 

Da persistência de risco e da necessidade de adoção de providências con-

tidas na Política Nacional de Segurança de Barragens 

 

No caso, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela 

antecipada, designadamente para garantir a segurança das instalações 

minerárias, ante o risco de novas situações de lesividade ao ambiente e à 

população da região, em virtude dos fatos que foram descobertos pela Agência 

Nacional de Mineração. 

Com efeito, no momento que a Agência Nacional de Mineração fez a 

vistoria, notificou o empreendedor a, dentre outras providências, identificar a 

técnica construtiva empregada para a Lagoa do Pirocoua, bem assim proceder à 

completa identificação de outras estruturas que pudessem ser classificadas como 

barragens, com a sua inclusão no sistema nacional de cadastro de barragens.  

No caso específico da Lagoa do Pirocaua, o empreendedor sequer tinha 

dados da técnica construtiva empregada. Contudo, a Lei da Política Nacional de 

Barragens contém a exigência de que não é mais admissível a existência de 

barragens à montante, que deverão ser descaracterizadas até o início do ano de 

2022: 

Art. 2º-A  
§ 2º O empreendedor deve concluir a descaracterização da barragem 
construída ou alteada pelo método a montante até 25 de fevereiro de 2022, 
considerada a solução técnica exigida pela entidade que regula e fiscaliza a 
atividade minerária e pela autoridade licenciadora do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (Sisnama). 
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Por sua vez, uma nova “Lagoa” foi reclassificada como barragem, como 

resultado da fiscalização minerária, no cumprimento à notificação da ANM.  

Desse modo, além da barragem do Vené, que é destinada a reaeitos da 

mineração, existem diversas outras estruturas no interior do empreendimento, 

mantidas pela Mineração Aurizona, como armazenamento de águas, em relação 

aos quais somente agora, pouco tempo após os graves danos de março de 2021, 

tornaram-se conhecidas pela Administração Pública, em virtude de notificações 

diversas. 

Em relação a essas “novas” barragens não foi demonstrada a existência 

de instrumentos de segurança previstos na Lei 12.334/12, embora elas possuam 

considerável potencial de causação de danos ao ambiente e às pessoas, como o 

plano de segurança de barragens 13 , inclusive o plano de ações 

emergenciais14, que contém requisitos e medidas de garantia da higidez e do 

 

13 Art. 8o  O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, no mínimo, as seguintes informações: I 
- identificação do empreendedor;  II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclu-
sive, no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do projeto como construído, 
bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da barragem;  III - estrutura organizacional 
e qualificação técnica dos profissionais da equipe de segurança da barragem; IV - manuais de procedi-
mentos dos roteiros de inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barra-
gem; V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;  VI - indicação da área do entorno 
das instalações e seus respectivos acessos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações per-
manentes, exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à operação da barragem; VII - Plano de Ação 
de Emergência (PAE), exigido conforme o art. 11 desta Lei; VIII - relatórios das inspeções de segurança 
regular e especial; IX - revisões periódicas de segurança.  X - identificação e avaliação dos riscos, com 
definição das hipóteses e dos cenários possíveis de acidente ou desastre;XI - mapa de inundação, consi-
derado o pior cenário identificado;   XII - identificação e dados técnicos das estruturas, das instalações e 
dos equipamentos de monitoramento da barragem.  

14Art. 12.  O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da barragem em caso 

de situação de emergência, bem como identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência, de-
vendo contemplar, pelo menos: I - descrição das instalações da barragem e das possíveis situações de 
emergência; I - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento, de condições po-
tenciais de ruptura da barragem ou de outras ocorrências anormais; III - procedimentos preventivos e 
corretivos e ações de resposta às situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais; IV - pro-
gramas de treinamento e divulgação para os envolvidos e para as comunidades potencialmente afetadas, 
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atendimento às pessoas. 

 

Lei 12.334/12: 
Art. 7o  As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por cate-
goria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em 
critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
(CNRH).  
  
§ 3º O órgão fiscalizador deverá exigir do empreendedor a adoção de medidas 
que levem à redução da categoria de risco da barragem.  
 

 

A falta desses instrumentos compromete a incolumidade pública e do 

ambiente e renova os riscos que aá se concretizaram em danos efetivos no início 

de 2021, não se podendo admitir que, mais uma vez, a omissão da Administração 

Ambiental e, notadamente, do empreendedor comprometa a vida das pessoas, 

seus patrimônios e o ambiente costeiro, especialmente a faixa de manguezal e 

demais recursos bióticos anteriormente atingidos.  

É necessário, pois, que as omissões administrativa e empresarial seaam 

sanadas, por meio de provimento aurisdicional que determine a realização das 

medidas de segurança hábeis a garantir minimamente a integridade das 

instalações. No caso, compreende-se que a segurança da barragem, nos termos 

 
com a realização de exercícios simulados periódicos; V - atribuições e responsabilidades dos envolvidos 
e fluxograma de acionamento; VI - medidas específicas, em articulação com o poder público, para resgatar 
atingidos, pessoas e animais, para mitigar impactos ambientais, para assegurar o abastecimento de água 
potável e para resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural; VII - dimensionamento dos recursos humanos 
e materiais necessários para resposta ao pior cenário identificado; VIII - delimitação da Zona de Autossal-
vamento (ZAS) e da Zona de Segurança Secundária (ZSS), a partir do mapa de inundação referido no 
inciso XI do caput do art. 8º desta Lei; IX - levantamento cadastral e mapeamento atualizado da população 
existente na ZAS, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais X - sistema de monitoramento e 
controle de estabilidade da barragem integrado aos procedimentos emergenciais; XI - plano de comunica-
ção, incluindo contatos dos responsáveis pelo PAE no empreendimento, da prefeitura municipal, dos ór-
gãos de segurança pública e de proteção e defesa civil, das unidades hospitalares mais próximas e das 
demais entidades envolvidas;   XII - previsão de instalação de sistema sonoro ou de outra solução tecno-
lógica de maior eficácia em situação de alerta ou emergência, com alcance definido pelo órgão fiscaliza-
dor;  XIII - planejamento de rotas de fuga e pontos de encontro, com a respectiva sinalização.   
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da Lei 12.334/2012 é a “condição que vise a manter a sua integridade estrutural 

e operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio 

ambiente.” 

Esse quadro indica a renovação (ou persistência) de uma situação fática 

de risco de dano grave ou de difícil reparação, cuaa verossimilhança é aferida a 

partir dos documentos que instruem a inicial, especialmente os laudos técnicos 

acima mencionados. Ao lado da situação de risco, os fundamentos de direito 

invocados, com as mesmas provas referidas, indicam a plausibilidade dos 

argumentos aurídicos suscitados. 

Desse modo, mostra-se necessária a adoção de tutela de urgência, de 

forma a antecipar providências voltadas à garantia da segurança do ambiente e 

das pessoas, permitindo mitigar o potencial danoso existente e renovado no 

empreendimento minerário. 

 

DOS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto, o MPF requer a procedência dos pedidos nos 

seguintes termos: 

1) LIMINARMENTE, independente da oitiva prévia da empresa 

requerida, a imposição de obrigação de fazer à Mineração Aurizona 

para que proceda à elaboração e apresentação do Plano de 

Segurança de Barragem - PSA e Plano de Ação de Emergência 

– PBA, pertinente à Lagoa do Pirocaua e demais componentes 

do empreendimento, no prazo de 60 dias, ao órgão ambiental 

competente e à ANM, responsabilizando-se pela implementação 

das medidas nele indicadas, inclusive quanto à realização das 

medidas de revisão da segurança para manutenção/operação das 
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barragens, bem assim para o atendimento a situações de 

emergência; 

A presente medida se estende a todas as barragens, que se 

encontrem no interior do empreendimento Mineração Aurizona, 

inclusive as que forem identificadas pela empresa em decorrência da 

notificação da Agência Nacional de Mineração e que ainda não 

possuam os instrumentos referidos. 

2) LIMINARMENTE, após ser facultada a prévia oitiva do ente público 

requerido (Estado do Maranhão), a imposição de obrigação de fazer 

ao órgão ambiental estadual, para que proceda à revisão de todas 

as estruturas aá caracterizadas como barragens suaeitas a sua 

competência de fiscalização no empreendimento, inclusive 

procedendo à busca ativa de eventuais estruturas não declaradas 

como tal, no prazo de 60 dias, procedendo-se ainda ao 

acompanhamento das medidas indicadas no item anterior, de forma 

a verificar, mediante vistorias15, a implementação das providências 

de segurança apontadas no Plano de Segurança de Barragens e 

Plano de Atendimento de Emergências, assinalando os prazos 

necessários e medidas sancionatórias; 

3) LIMINARMENTE, após ser facultada a prévia oitiva do ente público 

requerido, a imposição de obrigação de fazer ao Ente Público 

requerido, para que, no curso das vistorias de acompanhamento a 

serem realizadas, proceda à identificação das técnicas 

construtivas de todas as barragens em funcionamento, 

 
15 § 2º A fiscalização prevista no caput deste artigo deve basear-se em análise documental, em vistorias 
técnicas, em indicadores de segurança de barragem e em outros procedimentos definidos pelo órgão 
fiscalizador.  
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inclusive aquelas identificadas após a notificação da ANM, sob 

a sua competência fiscalizatória, com a finalidade de assinalar e 

verificar o prazo de desmonte daquelas instalações classificadas 

como “barragens à montante”, nos termos do art. 2º-A, §2º, da Lei 

12.334/1216. 

 

AO FINAL, após o transcurso da relação processual e em juízo de cog-

nição exauriente: 

 

A) A confirmação dos termos da tutela antecipada concedida (ora pos-

tulada) ou, em caso de indeferimento inicial, o acolhimento dos 

mesmos pedidos em provimento final (itens 1, 2 e 3 acima); 

 

B) condenação da empresa requerida em obrigações de: 

 
b.1) promover a reparação in natura de todos os danos ao ambiente 

causados pelo rompimento das estruturas no empreendimento, con-

forme Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser pre-

viamente apresentado em 60 dias e, após aprovado pelo órgão es-

tadual de meio ambiente e pela Agência Nacional de Mineração, ser 

implantado em 180 (cento e oitenta) dias ou outro prazo reputado 

pertinente pelo órgão ambiental; 

No caso de impossibilidade de reparação específica da área degra-

dada, a empresa deverá promover a recuperação de espaço 

 
16 § 2º O empreendedor deve concluir a descaracterização da barragem construída ou alteada pelo método 
a montante até 25 de fevereiro de 2022, considerada a solução técnica exigida pela entidade que regula 
e fiscaliza a atividade minerária e pela autoridade licenciadora do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(Sisnama).  
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equivalente, no estado do Maranhão, em ecossistema semelhante 

ao atingido (manguezais), a ser designado em fase de cumprimento 

da sentença, a alcançar preferencialmente o mesmo bioma lesio-

nado, conforme a indicação acima.  

b.2) realização de todas as obras e medidas necessárias para, além 

da recomposição dos danos ambientais, impedir a continuidade das 

lesões e/ou novos desastres, em todas as estruturas de acúmulo de 

águas utilizadas ou administradas pelo empreendedor; para isso, 

prévia fiscalização conjunta da ANM e da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente, deverão identificar todas as estruturas passíveis de 

caracterização como barragens, sem prejuízo da realização de le-

vantamento pela própria requerida das medidas corretivas a serem 

empreendidas, sob pena de multa diária, no valor de R$ 

1.000.000,00 (um milhão de reais); 

b.3) indenizar os danos materiais e extrapatrimoniais causados 

ao ambiente local, sem prejuízo do dever de reparação específica 

acima apontado, indicando-se, desde já, que os danos morais am-

bientais sejam arbitrados em valor não inferior ao da multa adminis-

trativa aplicada (R$ 10.000.000,00 – dez milhões de reais) a serem 

revertidos ao Fundo de Direitos Difusos; 

b.4) indenização pelos danos materiais e morais causados aos mo-

radores da região, especialmente os residentes na Vila Aurizona, a 

serem apurados em liquidação, indicando-se já o valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais, a serem atualizados até o julgamento) 

como pertinente aos danos extrapatrimoniais, por família atingida; 
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B) condenação do Estado do Maranhão em obrigação de fazer, consis-

tente em realizar fiscalizações periódicas e sistemáticas, pelo menos semestral-

mente, para a segurança das barragens de sua responsabilidade no empreendi-

mento Mineração Aurizona, com a adoção das providências pertinentes ao poder 

de polícia, em caso de constatação de irregularidades. 

Requer-se, ainda, a fixação de multa diária, em caso de descumpri-

mento das obrigações de fazer ou não fazer postuladas, no importe de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de providências práticas 

equivalentes às obrigações postuladas. 

 

DEMAIS REQUERIMENTOS 

 

Por fim, requer-se que V. Exa. se digne a determinar a citação dos réus, 

já devidamente qualificados, para contestarem a presente demanda, sob pena de 

decretação da revelia; 

Postula-se desde já a produção de todas as provas admitidas em direito, 

especialmente a realização de perícia e inspeção judicial, a apresentação de no-

vos documentos e a oitiva de testemunhas, tudo a ser especificado no momento 

oportuno, após o destaque dos pontos controvertidos. 

Por fim, o MPF manifesta-se pela inviabilidade da realização de audi-

ência prévia de conciliação, pois que a complexidade da causa não permite a 

realização de audiência de conciliação imediata, sem a obtenção de informações 

dos requeridos acerca da disponibilidade em realizar as medidas ora identificadas; 

assim, solicita-se que eventual audiência de conciliação seja postergada para mo-

mento subsequente à apresentação das contestações. 

Dá-se à causa o valor, de conteúdo econômico inestimável, de R$ 

10.000.000,00 (dez milhões) de reais. 
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São Luís, [data da assinatura eletrônica] 
 
 

(assinado digitalmente) 
ALEXANDRE SILVA SOARES 

PROCURADOR DA REPÚBLICA 
 


