
25/10/2021

Número: 1044595-25.2021.4.01.3700 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

 Órgão julgador: 8ª Vara Federal Ambiental e Agrária da SJMA 

 Última distribuição : 27/09/2021 

 Valor da causa: R$ 10.000.000,00 

 Assuntos: Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

Ministério Público Federal (Procuradoria) (AUTOR)

ESTADO DO MARANHÃO (REU)

MINERACAO AURIZONA S/A (REU)

Ministério Público Federal (Procuradoria) (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

77488
1491

15/10/2021 16:41 Decisão Decisão



 

 
 
 
 

 
 

 
 
PROCESSO: 1044595-25.2021.4.01.3700 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) 
POLO PASSIVO:ESTADO DO MARANHÃO e outros 
 

 
 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
 

Vistos etc.
 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada entre partes MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL (autor) e ESTADO DO MARANHÃO e MINERAÇÃO AURIZONA S/A (corréus),
qualificadas, que objetiva o reconhecimento da responsabilidade civil – de natureza ambiental –
decorrente (i) dos danos causados pela operação irregular de empreendimento de exploração de
recursos minerais (ouro), por causa da ruptura de barragem integrante de uma das unidades
industriais para armazenamento de água contaminada e rejeitos e da (ii) omissão da autoridade
ambiental licenciadora (SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais) em fiscalizar a atividade e a adequação de sua operação, com graves prejuízos
ambientais e sociais na localidade denominada Vila Aurizona, no Município de Godofredo Viana,
neste estado.
 

Em síntese, sustenta o autor os seguintes argumentos: (i) em 25 de março de 2021,
o Conselho Nacional dos Direitos Humanos noticiou a ruptura de parte das estruturas operadas
pela sociedade empresária demandada para exploração de minério aurífero, com o
comprometimento grave da qualidade da água (contaminação), isolamento de moradores da
comunidade (Vila Aurizona) e constatação de riscos à Reserva Extrativista RESEX Arapiranga-
Tromaí, e possibilidade de contaminação do Rio Tromaí; (ii) a sociedade empresária demandada
omitiu-se de prestar informações referentes à verdadeira destinação do “Lago do Piracaua”, para
obtenção da outorga de direito de uso de águas a fim de ocultar sua utilização como barragem, e
não se submeter à elaboração e aprovação de plano de segurança de barragem e plano de ação
de emergência, conforme previsto na Lei de Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei
12.334/2010); (iii) o transbordamento do “Lago do Pirocaua” e o rompimento do talude da cava
“Piaba” resultaram no comprometimento da estrada utilizada pelas comunidades locais, bem
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como da estação de tratamento e da qualidade da água dos lagos “Juiz de Fora” e “Cachimbo”,
utilizados para uso doméstico, recreativo e para alimentação (pesca) dos moradores da Vila
Aurizona e povoados adjacentes; (iv) o rompimento das estruturas ocasionou danos na extensão
de 30.000m² de vegetação nativa ciliar, com dimensões de 50 metros de largura por 600 metros
de comprimento, com significativa afetação da fauna e da flora do ecossistema local; (v) não
houve manutenção (condições precárias de segurança) de várias estruturas para o
armazenamento de águas e rejeitos de mineração; (vi) o Estado do Maranhão (SEMA -
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) omitiu-se de seu dever de
fiscalização.
 

Pede a concessão de tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional) para que sejam determinadas as seguintes providências:
 

a) imposição de obrigação de fazer à corré Mineração Aurizona SA, consistente na
elaboração e apresentação do Plano de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de
Emergência pertinentes à Lagoa do Pirocaua - e demais componentes do empreendimento - à
autoridade ambiental e à ANM - Agência Nacional de Mineração, responsabilizando-se pela
adoção das medidas nele indicadas, inclusive quanto à realização das medidas de revisão da
segurança para manutenção/operação das barragens, bem assim para o atendimento a
situações de emergência, no prazo de 60 dias, devendo a medida se estender a todas as
barragens que se encontrem no interior do empreendimento Mineração Aurizona, inclusive as
que forem identificadas pela corré e que ainda não possuam os instrumentos referidos;
 

b) imposição de obrigação de fazer ao corréu Estado do Maranhão, consistente em:
 

i) revisar, no empreendimento em questão, todas as estruturas caracterizadas como
barragens sujeitas à sua competência de fiscalização, inclusive procedendo à busca ativa de
eventuais estruturas não declaradas;
 

ii) acompanhar, mediante vistorias, a adoção das providências de segurança
apontadas no Plano de Segurança de Barragens e Plano de Ação de Emergências, assinalando
os prazos necessários e medidas sancionatórias;
 

ii) identificar, no curso das vistorias de acompanhamento a serem realizadas, as
técnicas construtivas de todas as barragens em funcionamento, inclusive aquelas que se
tornarem conhecidas após a notificação da autoridade minerária (ANM), sob a sua competência
fiscalizatória, com a finalidade de assinalar e verificar o prazo de desmonte daquelas instalações
classificadas como “barragens à montante” (Lei 12.334/1216, art. 2º-A, p. 2º).
 

A inicial foi instruída com documentos.
 

O Estado do Maranhão não apresentou resposta preliminar, apesar de intimado
para tanto (ID 766278467)
 

É o relatório.
 

É procedente o pedido de tutela de urgência.
 

O primeiro de seus requisitos (existência de elementos de prova que evidenciem a
probabilidade do direito alegado) está presente, ao menos a princípio, na medida em que a prova
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documental que instrui a inciial indica a existência de dano ambiental grave - com a possibilidade
de ocorrência de novos eventos - resultante da omissão deliberada da sociedade empresária
corré quanto à adoção de medidas de manutenção das estruturas e ocorrência de operação
irregular do empreendimento de exploração mineral aurífera, além da ausência de fiscalização
pela autoridade estadual do meio ambiente (SEMA) da atividade por ela licenciada.
 

Nesse sentido, observo que o Laudo de Vistoria n. 02/2021-SPV-MC (VISTORIA n.
001/2021 – SPR.PM /SEMA) elaborado pela autoridade estadual (SEMA) em 26/03/2021, ao
esclarecer a extensão dos danos provocados pelo rompimento das estruturas de sustentação do
reservatório “Lago do Pirocaua”, detalhou o seguinte:
 

“(...) 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 denominado “Juiz de Fora” e “Lago do Cachimbo" que
servia como área de abastecimento de água potável, recreação e pesca para a comunidade local
de Aurizona. Com a pressão do grande volume da água, a área imediatamente devastada
alcança dimensões aproximadas de 50m de largura por 600m de comprimento em uma área de
30.000m2 de vegetação nativa ciliar. Foram identificados danos à fauna e à flora. Outro problema
gerado pelo rompimento do talude do Lago Pirocaua foi a interdição da via de acesso da
comunidade denominada Vila São José que ficou isolada pós-rompimento. Podemos apontar
também como fato relevante, o alagamento da via de acesso à Vila Aurizona causado pelo
transbordamento da Lagoa do Louro que recebeu grande volume da lagoa denominada Zé
Bolacha, localizada dentro da área da MASA (...)” (ID 749396002 – pag. 33).
 

Quando da realização dessa vistoria, a autoridade ambiental estadual lavrou
diversos autos de infração contra a sociedade empresária corré.
 

Ainda no que se refere às informações apresentadas no relatório de vistoria, deve
ser ressaltado que a autoridade ambiental parecia desconhecer diversas características técnicas
e ambientais da atividade licenciada, fato que aponta para a falta de fiscalização do órgão
licenciador anteriormente ao comprometimento das estruturas do empreendimento, que operava
de forma irregular.
 

Isso é o que também se observa do teor do laudo supramencionado, de cujo
conteúdo, segue parcialmente transcrito:
 

“(...) não há informações no órgão ambiental acerca da Lagoa “Zé Bolacha” no que
tange à área e volume de água, mas em vistoria de campo foi constatado que o empreendimento
MASA realiza controle de Nível por DRENO DE VAZÃO, impedindo assim, que o mesmo sofra
extravasamento para dentro da planta industrial. Quando o nível da Lagoa Zé Bolacha aumenta,
ocorre transferência de água dela para a Lagoa do Louro por meio de calhas e canais artificiais
mantidos pelo empreendimento MASA como demonstra a imagem nº 05. Quanto à drenagem
supracitada, não foi encontrado nos arquivos da SEMA qualquer documentação comprobatória
de anuência deste órgão ambiental para que fossem instaladas, tão pouco Autorização de
Supressão Vegetal para implantação do referido projeto hidráulico, descumprindo a
condicionante nº 1.8 da L.O. nº 19/2013. Sendo assim, o empreendimento deverá ser autuado
nos termos do Art. 66, inciso II do Decreto Federal 6.514/08( ...) Foi constatado que à montante
da Lagoa do Pirocaua, existe outra cava, denominada Cava Piaba Leste, sobre a qual não se tem
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informações de dimensão, volume, profundidade. Contudo, constatou-se a sua relação no
ocorrido (imagem nº 08) fato este confirmado por sobrevoo, imagens de satélite e de radar (...)"
(ID 749396002 – pag. 38/41).
 

Já no que diz respeito à concessão da outorga para uso dos recursos hídricos do
“Lago do Pirocaua”, a própria autoridade licenciadora revela, na manifestação técnica
SPR.RH/SEMA n. 032/2021, que o reservatório de água (“Lago do Pirocaua”) utilizado para o
desenvolvimento da atividade foi equivocadamente classificado devido à omissão da
informação acerca do recebimento de volume de água além das chuvas, pela contribuição
de manancial, além de sedimentos da cava Piaba (Cava Leste), de modo que é possível
considerar - ainda que em juízo de cognição sumária - que o Estado do Maranhão conduziu de
forma temerária o processo de licenciamento ambiental, baseado tão somente nas informações
prestadas pelo empreendedor, sem sua efetiva análise; esse fato também foi ratificado pela ANM
- Agência Nacional de Mineração no Relatório de Fiscalização n. 01/2021-WSS & COC (Processo
administrativo 27222.800256/1978-51)[1].
 

Com efeito, a ANM – Agência Nacional de Mineração, em vistoria realizada em
31/03/2021, apontou precisamente os fatores que desencadearam o evento danoso[2], de modo
que o “Lago do Pirocaua” foi classificado como estrutura anômala (Portaria DNPM 70.389/2017) e
comprometedora da segurança da barragem a ela vinculada (Barragem do Vené), submetida ao
regramento do Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração –
SIGBM. [3]  
 

Note-se que, além da barragem indicada, a autoridade minerária (ANM) sugere a
existência de outras estruturas vinculadas ao empreendimento que parecem ser desconhecidas
da autoridade ambiental (SEMA) quanto ao modo como foram instaladas, inclusive no que se
refere à sua adequada classificação e manutenção de segurança, circunstância que pode ter
como consequência mais grave - diante da inexistência dos instrumentos de segurança
exigidos na Lei 12.334/12 - a ocorrência de novos transbordamentos e rompimentos da
estruturação de contenção de resíduos e águas contaminadas, com afetação de áreas de
preservação ambiental e de outros cursos d'água fundamentais para a população local.
 

Demonstrado, assim, o sério risco de que possa haver irreversível degradação
ambiental, para além da afetação de diversos outros direitos fundamentais (impacto
socioambiental), é de inteira aplicabilidade o princípio da prevenção, por meio do qual se busca a
melhor (mais eficaz) forma de tutela do meio ambiente contra os danos que se mostram
manifestos à vista do grau de verossimilhança dos fatos, os quais sugerem o elevado potencial
lesivo da operação do empreendimento de exploração mineral em questão.
 

Nesse cenário, não é difícil antever-se que a ausência de revisão e reclassificação
das estruturas utilizadas para a operação do empreendimento, notadamente no que se refere aos
reservatórios de grande volume de água e rejeitos, barragens, diques, cavas e similares, para a
elaboração dos adequados planos de segurança e emergência pode servir à consolidação de
uma situação de gravíssima degradação ambiental.
 

Aqui, mesmo a circunstância de tempo considerável de omissão dos demandados
não descaracteriza a urgência da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, antes a reforça,
diante da necessidade de fazer cessar o risco que pode levar a uma situação de danos de difícil
ou improvável correção/reparação.
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Havendo, pois, sério risco de que a ausência de medidas urgentes de reparação
amplie ainda mais o panorama de devastação já constituído, é necessária a concessão de tutela
de urgência a fim de resguardar, durante a discussão regular do litígio, o direito ao meio ambiente
sadio.
 

Nisso reside a urgência.
 

Com tais considerações, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar:
 

a) à corré Mineração Aurizona S.A obrigação de fazer consistente na elaboração do
Plano de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência, pertinentes à Lagoa do
Pirocaua/Barragem do Vené e demais componentes a ela vinculados, com apresentação às
autoridade ambiental (SEMA) e minerária (ANM), no prazo de 60 dias.
 

A sociedade empresária demandada deverá se responsabilizar pela imediata
adoção das medidas aprovadas pelas autoridade ambiental, especialmente no que se refere às
ações de  segurança e manutenção/operação das barragens, bem assim para o atendimento a
situações de emergência, as quais devem se estender a todas as novas estruturas identificadas
que não tenham sido indicadas no licenciamento ambiental;
 

b) ao corréu Estado do Maranhão obrigação de fazer consistente na revisão, no
empreendimento em questão, de todas as estruturas caracterizadas como barragens sujeitas à
sua competência ambiental fiscalizatória, nisso compreendida a busca ativa de eventuais
estruturas não declaradas a fim de subsidiar a análise do Plano de Segurança de Barragem e do
Plano de Ação de Emergência, que deverão ser apresentados pela sociedade empresária corré,
também no prazo de 60 dias.
 

A autoridade ambiental do estado deverá acompanhar, mediante vistorias, a
implementação das providências de segurança apontadas no Plano de Segurança de Barragens
e no Plano de Atendimento de Emergências, assinalando os prazos necessários e as medidas
sancionatórias, bem como identificar as técnicas construtivas de todas as barragens em
funcionamento, sob sua competência fiscalizatória, com a finalidade de assinalar e verificar o
prazo de desmonte daquelas instalações classificadas como “barragens à montante”, (Lei
12.334/1216, art. 2º-A, p. 2º).
 

Fixo multa diária de 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o caso de
descumprimento, para cada réu, incidente a partir do primeiro dia útil após o final do prazo
determinado.
 

 A multa fixada não impede a adoção das medidas indispensáveis a garantir o
cumprimento desta decisão (busca e apreensão, prisão remoção e apreensão de pessoas e
coisas, impedimento de atividades nocivas, indisponibilidade de bens e valores), se necessário,
com requisição de força policial.
 

Poderão a ANM - Agência Nacional de Mineração e a União se manifestar,
fundamentadamente, sobre eventual interesse em integrar a relação processual (Lei 7.347/85,
art. 5º, p. 2º).
 

Citem-se e intimem-se.
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Data da assinatura eletrônica.
 

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
 
Juiz Federal
 

 

[1] “(...) 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 (...)” –
ID. 749773966 - pag. 4

[2] “(...) 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, cujo fluxo de água desencadeou o
processo erosivo no talude de jusante, levando à formação de uma brecha e consequentemente a ruptura do
maciço (...)” – ID 749773966 - pag. 8

[3] “(...) em razão da estrutura “Lagoa do Pirocaua” se enquadrar no Art. 2º, I da Portaria 70.389/2017,
determinou-se o seu imediato cadastro no Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de
Mineração – SIGBM (Notificação Nº 01/2021). 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 sejam providenciadas as medidas cabíveis. Por fim, por meio do Auto de Interdição Nº
01/2021, a ANM determinou a imediata interdição da estrutura “Lagoa do Pirocaua”. (...)”
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