
PR-MA-MANIFESTAÇÀO-3331/2022 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA - MARANHÃO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO MARANHÃO 

Ref.: Inquérito Civil nº 1.19.000.002161/2019-29 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República 

signatário, vem à presença de V. Exa., nos termos do art. 129, III, da Constituição da 

República, art. 6°, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar nº 75/93 e art. 1°, inciso IV, 

c/c 5° da Lei nº 7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA, .com pedido de 

antecipação de tutela, em face de 

UENNE FREITAS MARTINS LOPES, brasileiro, 

JOSÉ LEÔNIDAS DE FREITAS MARTINS COSTA , brasileiro, 

ESTADO DO MARANHÃO , pessoa jurídica de direito público interno, 

pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos. 

Av. Senador Vitorino Freire, N.0 52, Areinha CEP 

MPF PROCURADORIA DA 65030015 São Luís MA 
REPÚBLICA 

Telefone: (98)32137158 --- MARANHÃO 
www.mpf.mp.br/mpfservicos 
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DOS OBJETIVOS DA DEMANDA 

A presente demanda almeja a reparação dos danos ambientais ocasionados 

pelos requeridos, mediante extração de calcário na Fazenda Perneta, Povoado Perneta, na 

zona rural do município de Brejo/MA, em área parcialmente sobreposta às terras postuladas 

pelos integrantes da comunidade remanescente de quilombos de Alto Bonito. 

Postula-se, ainda, a invalidação da licença ambiental concedida pelo Estado do 

Maranhão em violação ao A1t. 15 da Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho, decorrente do descumprimento do direito ao livre e prévio con entimento das 

populações tradicionais sobre empreendimentos que possam prejudicar as suas terras, 

relativamente à extração minerária. 

DOS FATOS E SUA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA 

Em outubro de 2019, o MPF recebeu representação acerca d extração de 

calcário nas terras postuladas como integrantes da comunidade remanescente de quilombo 

Alto Bonito, em Brejo/MA, atribuída ao ora requerido José Leônidas de Freitas Martins 

Costa e a Uenne Freitas Martins Lopes. 

A comunidade remanescente de quilombos de Alto Bonito, em Brejo/MA 

o município de Brejo/MA, existe a comunidade de Alto Bonito, cuJa 

obrigação de o Estado Brasileiro dar seguimento ao procedimento de identificação, 

reconhecimento, delimitação e titulação, na condição de remanescente de quilombo , na 

forma do Art. 68 do ADCT da CF / l 988 foi reconhecida em entença, proferida em Ação 

Civil Pública nos autos 0014378-02.2010.4.0l.3700. 

esse sentido, tramita no INCRA o processo administrativo nº 

54230.00503 l/2007-57 que tem por objeto a regularização do território demandado pela 

comunidade autodefinida remanescente de quilombo Alto Bonito, em Brejo/MA. 

esse procedimento, após a sentença proferida em ação civil pública houve a 

elaboração de laudo antropológico, componente de Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação, com conclusão po itiva em benefício da comunidade tradicional. O 

procedimento do INCRA até dezembro de 2019 encontrava-se em fase de julgamento de 
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Recursos pelo Conselho Diretor. 

Diante do quadro de inércia reiterada do poder público, foi propo ta nova ação 

civil pública pelo MPF (autos l.03478l-86.2021.4.0I.3700), pela qual o Juízo da 8ª Vara da 

Seção Judiciária do Estado do Maranhão determinou a adoção de providências em caráter de 

urgência contra a União e o INCRA, especialmente para obstar a exploração das áreas da 

comunidade quilombola de Alto Bonito por pe soas e tranhas a ela, bem a sim concluir o 

procedimento administrativo em epígrafe, com a eguintes dete1minações: 

DEFIRO PARCIALME TE o pedido de tutela de urgência para 
DETERMI AR ao corréu a adoção das seguinte providências: 

a) notificação - e análise de eventuais manifestações/contestações -, no 
prazo de 240 (duzentos e quarenta) dias (i) dos proprietários e posseiros 
id ntificados no Parec r n. 22032/2019/SR(l 2) -F4/SR( 12)MA
F/SR(l 2)MA/l CRA (ID 655300991 , pág . 156/ 157), cuja áreas 
sobrepõem-se ao território de interesse definido no RTID retificado e 
publicado em 2017, (ii) da Secretaria Executiva do Conselho de Defesa 
Nacional, para a providência acerca da disponibilização do memorial 
descritivo da área de inter sse no proc sso de titulação no sistema 
georreferenciado, de amplo acesso a todos os órgãos e entidades, na forma 
do ait.12, p. 2° da Instrução Nonnativa INCRA 57 /09 e (iii) da SPU -
Secretaria do Patrimônio da União - para manifestação acerca da 
sobreposição entre a área d int r ss ár a de domínio da União (t rrenos 
marginais ao rio Parnaíba, que fazem divisa com o Estado do Piauí - ID 

65530099 J, pág. 187). 

b) colocação de marcos físicos - suficientes para impedir o ingresso de 
terceiros na área de que se pretende a titulação e de placas que indiquem 
tratar- e d ár a ob litígio, com a inscrição d dados sobre a pres nt ação 
judicial e os termos da decisão proferida por e te Juízo; 

c) adoção de providências que assegurem a defesa do patrimônio e da posse 
do ocupantes da ár a, qu dev rão er advertido para que e abstenham de 
(i) r alizar nova construçõ e/ou quai quer interv nçõe na área qu 
alterem o atual estado de fato - permitida apenas a prática de atividades de 
subsistência e de manifestação cultural - e (ii) desenvolver quaisquer 
práticas atentatórias à integridade física , moral e patrimonial dos moradores 
que ocupem a área em que tão. 

De fato , verifica-se haver um amplo quadro de litigiosidade em torno das terra 

da comunidade remanescente de quilombos de Alto Bonito, que sofre com as pressões 

imobiliárias, decorrentes da expansão da soja na região, bem assim a exploração dos seus 

recursos naturais, relativamente à pes oas que exercem atividade na mesma região, ante a 
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comunidade que o INCRA identificou, por meio de Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação -RTID, tratar-se de titular do direito do Art. 68 do ADCT da CF/ 1988. 

Ante a situação de múltipla reclamaçõe da comunidade, notadamente quanto 

à perturbações decorrentes da lavra mineral, o MPF realizou a apuraçõe necessária e 

verificou, com base em informações da Agência Nacional de Mineração e da Secr taria 

Estadual de Meio Ambiente - SEMA que área sobreposta à comunidade quilombola fora 

objeto de exploração, para a retirada de calcário, destinado à correção do solo na região, 

voltado ao empreendimentos de cultivo de soja. 

Verificou-se ainda, que a realização dessa atividade minerária tem 

descumprido regras de proteção ao ambiente e originado conflitos com a comunidade de Alto 

Bonito. 

Da exploração mineral na fazenda Perneta, em Brejo, sobreposta às terras da 

comunidade de Alto Bonito 

A exploração mineral de calcário deu-se em condições irregulares. 

As terras foram explorada inicialmente por Jo é Leônidas de Freitas Martin 

Costa, anterior proprietário do imóvel identificado como "fazenda Perneta"; es e mesmo 

imóvel foi posteriormente alienado a Uenne Freitas Martins Lopes, que tenciona a 

continuidade da extração mineral, conforme pedidos formulados à Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e à Agência acional de Mineração, que foram deferidos. 

De fato, os Requerimentos de Registro de Licenciamento protocolados em 

nome de José Leônidas de Freitas Ma11ins Costa na ANM para extração de minérios no 

município possuem sobreposição da área licenciada com o território reivindicado pela 

comunidade Alto Bonito. 

O INCRA esclareceu essa informação por meto de mapa a indicar 

sobreposição parcial de áreas com interesse minerário e a terras destinadas à comunidade 

quilombola, conforme doi proce sos na A M, endo o de número 806.016/2015 de 

titularidade do demandado José Leonidas de Freitas Martins Costa. A representação gráfica 

no Parecer 16601 (4804135) - Procedimento l.l9.000.002161 /20J9-29, Documento 18.1, 

Página 9 - demonstra a sobrepo ição da poligonal da área ao território postulado pela 

comunidade quilombola: 
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REPRESENTAÇ O GRAFICA 

lla<e - 1_ 

l8 

Que tionada, a A · dis e que exi tem dois requerimentos de Registro de 

Licença em nome de José Leônidas de Freitas Martins (sob CNPJ nº 06.201.148/0001 -70), 

porém indicando os seguintes números: 27222.806.182/2004-17 e 48422.806.016/2015-89 

(este coincide com aquele informado pelo INCRA), que possuem a mesma área em 

comum. Explicitou que, para o primeiro requerimento (27222.806182/2004-17), a outorga do 

Registro de Licença nº 46/2004 teve baixa do referido registro em 02/06/2014, em razão 

da ausência do pedido de prorrogação. Porém, quanto ao segundo requerimento 

(48422.806016/2015-89), disse que este foi indeferido em 10/07/2019 mas houv pedido de 

reconsideração, o qual está em análi e na instância uperior da A /MA (NOTA TÉC ICA 

SEI Nº 6/2020-NPFAM-MA/GER-MA Procedimento l.19.000.002161/2019-29, 

Documento 35.4, Páginas 1 e 2). 

a mesma ocasião, informou-se que, em razão da supracitada baixa no 

Registro de Licença nº 46/2004, foi realizada vistoria em em setembro de 2014 , oca ião em 

que se constatou a paralisação da extração mineral na referida área, conforme PARECER nº 

0648/2014 - STMFM - JUCdM e JCdJN (1591142) - Procedimento 1. 19.000.002161/2019-

29 Documento 35.7 Página 1, mas sem qualquer início de recuperação das áreas 

degradadas, em que pese o té1mino de validade da licença. 

A fiscalização teve por objetivo principal averiguar a ituação atual da área 

( em 20 I 4 ), visando a baixa e posterior arquivamento do processo já que o titular não 

solicitara prorrogação do titulo, bem como não apresentara Relatório de Apuração de Lavra -
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RAL, ano base 2013. 

De fato, a equipe de fiscalização constatou que não havia atividade de lavra no 

momento, porém para caracterizar a cava (configuração geométrica e volume) foi realizado o 

levantamento com GPS na bordas da área lavrada e con ignou- e que a produção total na 

mina declarada pelo titular no RAL foi de 1.547 tonelada , no istema DIPAR foi declarado 

1.862 m3, diferente do encontrado no levantamento de campo, concluindo pelo 

encaminhamento para cobrança da diferença de quantidade de calcário explotada entre o 

levantamento da cava na vistoria e aquela não declarada no RAL, bem como no sistema 

DJPAR/CFEM, correspondente ao total de aproximadamente 27546. 19 toneladas, equivalente 

a um volume 9.597 m3 ao valor de mercado R$ 35,00/tonelada bem como outras pendências 

pecuniárias. 

A autarquia apre entou o cálculo do volume explorado, obtendo o total de 

29.093 toneladas de minério (calcário dolomítico) e informando o valor de mercado à época 

(2014), R$ 35,00 por tonelada. Desta forma, obtém-se a importância de R 1.018.255,00 (um 

milhão dezoito mil duzentos e cinquenta e cinco reais) referente ao valor obtido pela 

comercialização da extração ilegal de calcário. 

O material fotográfico demonstra que a frente de lavra, o equipamento 

utilizados para separação do minério e a cava lá permaneceram inalterados até aquele 

momento da vistoria, em 2014, sem qualquer sinal de recuperação ambiental 

(Procedimento 1.19.000.002161 /20 l 9-29, Documento 35.7, Página 4 e 5). 

Solicitada a realização de fiscalização atual na área a ANM apresentou nova 

resposta ao MPF, pertinente à vistoria realizada em outubro de 2020 , cujo relatório 

(PARECER Nº 489/2020/NPFAM-MA/GER-MA) e consignou que não foram verificadas 

atividades de extração da substância mineral (calcário) no momento da fiscalização ( m que 

pese a ANM citar o proces o nº 806.0 J6/201 7, trata-se de mero erro material no ano 

consignado; cuida-se, em verdade, do proces o nº 806.016/2015). Mas, o local permaneceu 

sem qualquer espécie de recuperação, a manter toda a estrutura necessária para o 

funcionamento da atividade. 

ovamente, as imagens mostram que as instalações permaneceram no local, a 

frente de lavra e a cava e ausência de qualquer medida de recuperação ambiental pelo 

empreendedor. O que resta evidenciado, a partir dos dois relatórios da Agência acional de 

Mineração é o descumprimento da obrigação atribuída ao minerador, pertinente à 

reparação da área que foi objeto de lavra mineral , a en ejar prejuízo à funcionalidade do 

eco sistema: 
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Art. 225 [ ... ] 

§ 2° Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão 
público competente, na forma da lei . 

Decreto-Lei 227/1967 (Código Minerário) 

Art. 6°-A. A atividade de mineração abrange a pe qut a, a lavra o 
desenvolvimento da núna, o beneficiamento, o armazenamento de estéreis e 
rejeitas e o transporte e a comercialização dos minérios, mantida a 
responsabilidade do titu lar da conce são diante das obrigaçõe deste 
Decreto-Lei até o fechamento da mina, que de erá ser obrigatoriamente 
convalidado pelo órgão regulador da mineração e pelo órgão ambiental 
licenciador. 

Parágrafo único. O ex rcício da atividade de mineração inclui: 

IV - a recuperação ambiental das áreas impactadas 

Por fim, a SEMA, também instada a se manifestar, apresentou Relatório de 

F iscalização nº 98/2020 e Manifestação Técnica nº 173/2020, bem como citou o proce so nº 

20060024571/2020, cujo protocolo no órgão é de junho de 2020 (Procedimento 

1.19.000.002161/2019-29, Documento 49). 

Em manifestação técnica, disse não ter localizado nenhum processo em nome 

de José Leônidas de Freitas Martins Costa, mas sim um processo de Licença Ambiental de 

Regularização nº 20060024571 /2020 (E-proces o nº 80664/2020), em análise técnica, em 

nome de Uenne Freitas Martins Lopes, sobrinho do ora requerido, referente à extração de 

calcário no município de Brejo/MA, no qual se observou que o imóvel pertencia ao 

demandado, José Leônidas de Freitas Martins Costa e foi vendido ao adquirente, em 

novembro de 2019 (portanto, posteriormente à in tauração da investigação no MPF e ao 

protocolo - por Jo é Leônidas - de pedido de recon ideração ao indefeiimento, pela A M, no 

processo ANM nº 48422.806016/2015-89). 

Consignou, ainda, que por "meio das coordenadas geográficas: 3°47'38.6"S 

- 42º44'46.3"W, é sugestivo a localidade do território Quilombo/a denominado de Alto 

Bonito", sugerindo a realização de vi toria in loco , a qual fora efetivava em novembro de 

2020, sendo mais uma vez constatada a paralisação das atividades, com instalações 

inutilizadas e estruturas abandonadas no local, em situação semelhante à constatada 

anteriormente pela ANM no mê anterior. 

Ante a ausência de remessa, foram olicitados e acostados ao autos cópia 
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integral do Processo nº 20060024517 l/2020 (E-Proces os nº 80664/2020), em trâmite na 

SEMA, com protocolo em junho de 2020, em nome de Uenne Freitas Martins Lopes, 

sobrinho do requerido que adquiriu o imóvel em novembro de 2019 (Procedimento 

1.19.000.002 I 61 /2019-29, Documento 55.1, Página 9-13; Documento 55.2, Página 1-3). 

Da análise dos auto , é pos ível observar que o parecer técnico Doe. 314/2020 

SPR.LA/SEMA opinou pelo deferimento da expedição da Licença Ambiental de 

Regularização e o parecer jurídico informando que o requerente solicitou Licença de 

Operação para operar Atividade de Extração Mineral - Extração de Calcário para Corretivo 

Agrícola - Proc ANM nº 806.030/2020 - 48ha, opinou pela concessão da Licença, porém foi 

solicitada a apresentação de documentos pendentes. Em razão da não apresentação da 

documentação pendente, o proce so foi indeferido em dezembro de 2020 e arquivado em 

janeiro de 2021. Porém, em julho de 2021, a SEMA concedeu a Licença Ambiental (; de 

forma semelhante, a ANM concedeu o registro da licença e autorizou a exploração. 

Os documentos, por fim, foram submetidos à análise do s tor pericial do MPF, 

culminando no LAUDO TÉCNICO Nº 793/2021-ANPMA/C P, no qual consignou-se 

que por intermédio de imagens de atélite, é po sível verificar a existência de lavra minerária 

no local, sendo a primeira imagem que evidencia a existência de lavra mineral na 

localidade datada de 17/08/2011 e em 09/12/2015 visualizou-se um incremento da área 

explorada (refere-se ao mesmo local do processo de mineração A M nº 806.016/2015). 

Diga- e: houve indícios de prosseguimento da lavra, verificado por imagens de satélite, 

mesmo após o vencimento do título minerário, com aparente lavra clandestina. 

Conforme FIG. 2 (Documento 61 , Página 5), mapa detalhado de localização do 

local da lavra minerária em relação aos projetos de assentamentos federais , áreas quilombolas 

e áreas de extração minerária em 2015 , evidencia-se a existência de cava no interior do 

polígono referente ao proces o de extração minerária nº 806.016/2015. 

Sobre os impactos ambientais negativos verificáveis nesse tipo de 

empreendimento, especialmente em relação aos grupos humanos próximos do local de lavra, 

consignou, in litteris: 

MPF ---

Os potenciais impactos ambientais negativos decorrentes da extração de 
calcário versam sobre: 
• Alteração da paisagem natural, mediante retirada da vegetação, com 

prejuízo direto à fauna, flora e agros ilvicultura das comunidades 
tradicionais do entorno; 
• Emissão de poeira, com potencial prejuízo às áreas de uso das 
comunidades tradicionais; 
• Potencial contaminação do lençol freático, em decorrência do fato dos 
locai de extração funcionarem como depósito de água pluvial, a qual 
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infiltra-se no solo; 
• Alt ração do pH do solo m decorT~ncia da dr nagem superficial. 

Em relação aos impactos negativos sobre os grupos humanos próximos ao 
lo cal, destaca-se que a extração minerária está situada em área que 
abriga projetos de assentamento e áreas quilombolas, ou seja, espaços 
territoriais especialmente protegidos que visam a manutenção e 
garantia do modo de vida dessas comunidades, as quais desenvolvem 
práticas de subsistência que decorrem do uso do espaço natural. 
Dessa forma, a existência da extração mineral tem o potencial de causar, 
além de impactos ambientais negativos, conflitos sociais decorrentes da 
exploração irregular dos recursos naturais . Destaca-se que essa atividade 
minerária deve ser submetida á aná lise técnica acerca de sua viabilidade 
ambiental perante órgão ambi ntal competente. 

Dessa forma, o que se observa a partir das informaçõ s da ANM e da SEMA é 

que a área efetivamente foi exp lorada, porém deixada em e tado de abandono por JOSÉ 

LEO IDAS DE FREITAS MARTINS COSTA, com indíc io acré cimo de extração ilegal 

após a cessação do título minerário no ano de 2014. Agora, há intenção e medidas concretas 

de prosseguimento das atividade , sem correção dos problemas anteriores , desta fe ita por 

UE E FREITAS MART S LOPES. 

Dos indícios de prosseguimento indevido da atividade de lavra depois de 2014 

O laudo técnico nº 793/2021-ANPMA/CNP ratificou a situação de exploração 

minerária no local , conforme indicado no título minerário. Ao lado dessa informação, 

observou-se que há indícios de que as atividades de extração prosseguiram, após a cessação 

do título minerário. 

Com efeito, as imagens de satélite indicam que o acréscimo de exploração 

na área deu-se com maior intensidade precisamente após a cessação da vigência do 

título minerário, conforme a imagem de 2015. Nesse sentido, verificou-se situação de 

realização de lavra irregular que causou incômodo aos moradores de área vizinhas, 

especialmente os moradores da comunidade remanescente de quilombos de Alto Bonito, que 

vieram ao MPF reclamar da situação. 

Um pressuposto básico da atividade minerária - assun como de qualquer 

atividade econômica - é que ela não cause prejuízos a terceiros. Com efeito, as pe oa tem 

o direito correlato de não serem perturbada ou terem o seu bens ou saúde prejudicados pela 

exploração minerária dos requeridos, ainda que estes sejam os proprietários do imóvel. 
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o mesmo sentido, o Código Minerário assim prevê: 

Art. 43-A. O titular de concessão de lavra deverá cumprir as obrigações 
prevista neste Decreto-Lei na I gislação ambiental pertinente, incluídas a 
recuperação do ambiente degradado e a responsabilização civil, no caso 
de danos a terceiros decorrentes das atividades de mineração, sem 
prejuízo das sanções administrativas e penais. 

o caso, verifica-se cumulativamente trê situações: urna, indícios de 

andamento da lavra após a cessação do título minerário; outra, a manutenção da área em 

recuperação ambiental; e, por fim, a causação d prejuízos pelo incômodo causado em áreas 

acompanhadas pelo INCRA, com repercu sõe aos moradore dela , pertencente à 

comunidade quilombola. Nesse sentido, deve- e observar que o procedimento foi in aturado a 

partir de reclamações de moradores da comunidade, insatisfeitos com os trabalhos 

perturbadores, no ano de 2019 e reiteradas em 2021. 

Logo, o que se verifica é a realização de uma atividade que se tomou ilícita 

(com a superação do prazo do título minerário) e causadora de prejuízos ao ambiente e a 

terceiros. O dever básico do minerador - previsto constitucionalmente - de recuperar a área 

após a cessação da validade dos títulos não foi observado. Sequer o descomissionamento 

da área, com a retirada do equipamentos, foi realizada: 

Art. 43 [ ... ] 

Parágrafo único. A recuperação do ambiente degradado prevista no caput 
deste artigo deverá abarcar, entre outros, o fechamento da mina e o 
descomissionamento de todas as instalações , incluída barragens de 
rejeitos, de acordo com a I gi lação vig nte. 

Com efeito, o término das atividade de extração deve er eguido pelo 

fechamento da mina e seu de comi sionamento, mediante a retirada de toda a e truturas que 

eram empregadas para a exploração, conforme foi advertido pelo DNPM e a ANM, pois os 

equipamentos para mineração e estruturas foram deixados em abandono no local. 

esse sentido, o conceito de fechamento da mina e de comissionamento foi 

assim definido pela Agência acional de Mineração: 

RESOLUÇÃO A M º 68, DE 30 DE ABRIL DE 2021 
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Art. 1° 

IU - Plano de Fecham nto de Mina - PFM : conjunto de procedimentos para 

o descomissionamento da área da mina após a atividade de mineração, 

envolvendo a desmobilização das estruturas provisórias de suporte às 

operaçõ s de lavra beneficiamento, a tabilização física e química da 

estruturas p nnanent s e seu monitoramentos bem como a habilitação da 

área para um novo aproveitamento mineral ou outro uso futuro 

Existe, portanto, situação de ilicitude no encerramento das atividades de 

exploração de calcário nas terras da comunidade de Alto Bonito, pelo ora requerido JOSÉ 

LEO IDAS DE FREITAS MART S COSTA, a qual se comunica ao atual titular do 

imóvel, UENNE FREITAS MARTINS LOPES. Da mesma forma, foi desrespeitada norma 

internacional de observância necessária pelo Estado Brasileiro, consistente na convenção 169 

da OIT, como adiante se explicará. 

Da responsabilidade pela lavra ilegal 

Uma vez identificada a atividade de lavra e indícios de sua continuidade após a 

ce sação do título no ano de 2014, bem assim o abandono do espaço em recuperação 

ambiental, deve-se verificar a responsabilidades pelo ocorrido. 

o ca o, há solidariedade obrigacional pela reparação dos danos entre o antigo 

explorador e proprietário da área (José Leonidas de Freita Martin Co ta) e o adquirente, 

que pretende dar seguimento à exploração, com a continuidade aos incômodos 

verificados aos moradores vizinhos (Uenne Freitas Martins Lopes). O primeiro (José 

Leonidas de Freitas Martins Costa) encontrava- e vinculado à atividade, nos termos de 

anterior licença minerária concedida pelo extinto Departamento acional de Produção 

Mineral, atual ANM; explorou mas não recuperou a área degradada, conforme era sua 

obrigação legal e constante nos atos do DNPM. 

Quanto a Uenne Freitas Ma11in Lopes, deve- e observar que, confonne 

informações colhidas da ANM e da SEMA, ele é atualmente o titular da área e titular das 

licenças ambientais e minerárias. Logo, é o responsável atual pelos danos solidariamente com 

o anterior proprietário, ante a natureza propter rem dessas obrigações. 

Da irr ai 

de Meio Ambiente - Violação da Convenção 169 da OIT na continuidade das atividades 
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de lavra 

Quanto ao prosseguimento da atividade , que foi objeto de comunicação pelo 

moradores de Alto Bonito ao MPF, verificou-se que o requerido UE E FREITAS 

MARTINS LOPES retomou a exploração no local, após obter licenças da SEMA e M. 

O MPF solicitou e obteve da SEMA o procedimento de licenciamento 

ambiental das atividade do atual re ponsável pela atividade de lavra, o requerido UE E 

FREITAS MARTINS LOPES, no qual se observa o local das atividades, consistente na 

"Fazenda Perneta". 

Anteriormente, olicitara-se ao CRA manifestação acerca da ituação do 

imóvel em relação à comunidade remane cente de quilombo, com a seguinte conclusão: 

Apó análise comparativa entre a base de dados fundiária de projetos de 

as entamentos e comunidad s quilombola a porções de terras referidas 
através de pontos geográficos nos requerimentos de registro de 

licenciamento (Doe SEI 479020 l) protocolados, em nome do senhor José 

Leônidas de Fr ita Martins Costa no órgão competent ( gência acional 
de Mineração-A M) p la expedição d lic nça para extração d min ' rios, 
se observa que há sobreposição no Projeto de Assentamento Santa Alice e 

na Comunidade Quilombola Alto Bonito. 

Embora relativo ao pedido de José Leonidas de Freitas Martins Costa, trata-se 

do mesmo imóvel, a fazenda Perneta, agora de propriedade do co-requerido UENNE 

FREITAS MARTINS COSTA. Esse imóvel foi identificado como interior ao perímetro das 

terras da comunidade quilombola de Alto Bonito , conforme edital publicado no DOU em 

2017 pelo INCRA, relativamente aos imóveis identificados pelo Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação - RTTD da área: 

MPF ---

O Superintendente Regiona l do Incra no Estado do Maranhão, nomeado 
pela Portaria INCRA/P º. 439/2016, publicada no DOU de 18/07/2016, no 

uso das atribuições que Lhe são conferidas [ ... ] e em cumprimento ao 

Decreto nº. 4 . 87, de 20 de novembro de 2003 , TORNA PÚBLICO que O 
Comitê de Decisão Regional -COR desta Superintendência Regional , em 
sua 3ªReunião do ano de2017, realizada no dia 04 de abril de 2017, 

deliberou, com base nas indicações do Relatório Antropológico e em 
demais estudos técnicos realizados na localidade Alto Bonito, situada no 
município de Brejo, ne te E tado, por retificar a área de 1.286,2631. ha (mi l 
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duzentos eoitenta e seis hectares, vinte e seis ares e trinta e um centiares), 
propo ta de ár a do tenitório da comunidad remanesc nte de qui-lombo 
Alto Bonito publicada, para área de 3.806,3554 ha (três mil oitocentos e seis 
hectares, trinta e cinco ares e cinquenta e quatro centiares) inicialmente 

identificada e delimitada no Relatório Técnico de Identificação e 
D limitação produzido por er idore do Quadro de Pes oal do Incra 
anexado ao Processo Admini trativo nº .54230.005031 /2007-57, que trata de 
regularização fundiária do referido território. o perímetro retificado 

constam os seguintes limites e confrontações:[ .. . ] No perímetro descrito 

incidem os seguintes imóveis· [ ... ] Perneta, Matrícula nº. 3.531 Livro 
2AK fls, 98, de .José Leônidas de Freitas Martins Costa; [ ... ]Ficam 
também cientificados pelo presente edital todos os proprietários, posseiros e 
ocupantes/agregados com terras inseridas no todo ou em parte no perímetro 
acima delimitado, não mencionados no pre ente in trumento. 

A exi tência dessa circun tância gera ao E tado do Maranhão, responsável 

pelo licenciamento ambiental, a responsabilidade de realizar a consulta às comunidades 

quilombolas afetadas diretamente pelo empreendimento, antes de autorjz,ar a prospecção 
mineral, no curso de licenciamento ambiental , de forma a dar CLtmprimento à convenção 169 
da OIT sobre povo indígenas e tribai , originalmente incorporada ao ordenamento jurídico 

brasileiro pelo D ecreto 5051/2004 e atualmente pelo de nº 10.088/2019, especialmente o art. 

15 : 

Artigo 15 

l. Os dir itos dos povos int r sados aos recursos naturais existent s nas 
suas terras deverão ser especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o 
direito desses povos a participarem da utilização, administração e 
cons rvação do r cur os m ncionados. 

vistas a consultar os povos interessados a fim de se determinar se os 
interesses desses povos seriam prejudicados, e em que medida, antes de 
se empreender ou autorizar qualquer programa de prospecção ou 
exploração dos recursos existentes nas suas terras. Os povo interessados 
deverão participar empre que for po ível dos benefícios que essa 
atividades produzam, e receber indenização equitativa por qualquer dano 
que possam ofrer como resultado dessas atividades. 

o caso concreto, verifica-se que essa medida, quanto à falta de consulta 

prévia, livre e informada da comunidade quilombola foi direta e frontalmente violada, 
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sequer sendo ela mencionada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, conforme as 

manifestações encaminhadas ao MPF. 

Ao verificar o Plano de Controle Ambiental apresentado à SEMA, constante 

no procedimento anexado, não há sequer menção à exi tência de uma comunidade vizinha ao 

empreendimento. 

A SEMA teria condições de conhecer a existência de comunidade quilombola 

na região, pois desde o ano de 2017 fora publicado edital para conhecimento da situação 

pelo INCRA, com as referência pertinente ao imóvel (inclu ive coordenada geográficas). 

Observa-se, ainda, que a SEMA apresentou manifestação técnica ao MPF na qual indicou que 

as coordenadas do imóvel seriam sugestivas da pertinência à área da comunidade 

remanescente de quilombos, mas não adotou providências corretivas. 

esse sentido, seria dela exigível a indicação da necessidade de con ulta à 

comunidade afetada, mesmo que após a provocação do MPF, o que efetivamente não foi 

realizado, a macular a licença ambiental concedida ao empreendimento. 

De fato, conforme se explicará adiante, a realização de consulta livre, prévia e 

informada à comunidade de Alto Bonito é condição de validade da licença, uma vez que o 

objetivo da ua concessão eria exatamente verificar a viabilidade ambiental da atividade, 

inclusive quanto aos impactos causados aos moradores da região, especialmente em se 

tratando de comunidade tradicional. 

Se o licenciamento ambiental é omisso em relação a essa circunstância - qual 

seja, a ponderação dos impactos causados pelas atividades aos moradores de comunidade 

quilombola - é evidente a violação do di po itivo convencional (art. 15 da Convenção 169 da 

OIT) e, com maior clareza, a burla à finalidade da licença ambiental , que é prevenir, mitigar e 

compensar os impactos ambientais gerados pela atividade. 

Além disso, a SEMA desconsiderou a relevante circunstância, por ela também 

verificada em vi toria, que o mesmo espaço fora objeto de anterior exploração pelo 

proprietário mais antigo, que deixou o local sem qualquer reparação. Logo, seria 

exigível, para a continuidade ou início de nova atividade, a correção do problema 

previamente verificado, tendo limitado-se o órgão ambiental a abrir procedimento para 

apuração, sem qualquer medida concreta. 

Desse modo, verifica- e que o Estado do Maranhão, ao conceder licença 

ambiental a UENNE FREITAS MARTINS LOPES, 1) violou dispositivo da Convenção 169 

da OIT que obriga a consulta prévia, livre e informada de comunidade remanescente de 

quilombo , antes de autorizar a exploração mineral ; 2) de considerou a necessidade de 
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medidas concretas para a correção do pa ivo ambiental (=dever de recuperação das área 

degradadas e abandonadas) e ainda 3) não ponderou sobre os efeitos da exploração mineral 

quanto aos moradores da região, de fom1a a configurar-se vício de objeto na licença 

ambiental concedida. 

Do Direito à Consulta Prévia, Livre e Informada da comunidade de Alto Bonito em 

relação ao empreendimento minerário 

O direito à consulta prévia, livre e informada ingre sou no ordenamento 

jurídico brasileiro a partir da ratificação da Convenção nº. 169/OJT em 20 de junho de 2002 

(Decreto Legislativo nº. 143/2002), tendo entrado em vigor em 25 de julho de 2003 (Decr to 

Executivo nº. 5.051/2004). 

a condição de tratado internacional de direito humanos, a Convenção nº. 

169/OIT po ui status normativo supralegal (RE 349703, Rei. Min. Carlos Britto, Tribunal 

Pleno, 03/ 12/2008), nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal 

(Recurso Extraordinário nº. 466.343/SP), significando dizer não apenas que toda medida 

legislativa infraconstitucional deverá estar em conformidade com sua dispo içõe , ma que 

se constitui como vetor interpretativo das próprias normas constitucionais. Também implica 

que seus direitos possuem aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5º, § 1 º da 

Constituição Federal, independentemente de qualquer regulamentação. 

A Convenção nº. 169/OIT prevê o direito à consulta, de uma forma geral, em 

seu artigo 6º: 

Artigo 6°. 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos 
deverão: 
a) con ultar os povo int r ado , m diante procedimento apropriado e, 
particularrn nte, através d suas instituições repr entativas, cada vez que 
sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá

los diretamente; 
2. A consultas r alizada na aplicação de ta Convenção d verão ser 
efetuada com boa fi' e de maneira apropriada à circunstância , com o 
objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca das 

medidas propostas. 

Em síntese a Convenção nº. 169/OIT estabelece que os povos indígenas e 

tribais possuem o direito de serem consultados de forma prévia, livre e informada sempre que 

forem previstas medidas admini trativa ou legislativas que po sam afetá-lo , inclusive a 
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concessão de atos administrativo que impactem a exploração das terra tradicionalmente por 

eles ocupadas. 

Em nível internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos construiu 

urna ólida j urisprudência acerca do direito à consulta, como foram os seguintes: 

• Comunidade aramaka v . Suriname (2007); 
• Povo Indígena Kicbwa de Sarayaku vs. Equador (2012); 
• Comunidade Garífuna de Ponta Pedra e seus membros vs. Honduras 
(2015); 
• Povos Kali na e Lokono vs. Suriname (2015) 

este caso, o CIDH determina que: 

Os estados têm obrigação de consultar os povos indígenas e garantir sua 
participação nas decisões relativas a qualquer medida que afete seus 
território tomando em consid ração a especial relação entre os povos 
indígena e tribais,a terra os recursos naturais.[ ... ] tendo em conta que esta 
consulta deve "estar dirigida a obter seu consentimento livre e 
infonnado[ ... ]A consulta e o consentimento não se limitam a assuntos que 
afi tem os direito de propriedade indíg na, mas ão aplicáveis a outras 
ações adrnini trativa ou 1 gislativa dos estado qu t nham impacto sobr 
os direitos ou interesses dos povos indígenas.(CIDH, pg. l 08) (tradução livre 
do original m panhol) 

(CIDH.Derecbos de los pueblos indígenas y tribales Sobre sus tierras 
ancestral y r cur o natura les: ormas y jw·i prud ncia dei Sistema 
lnteramericano de Derechos Humano.OEA: Washington DC, 2010. 
Disponível em: http://www.cidh.org. Acesso em: 08/ 11/2011.) 

Adiante, sobre quem tem o dever de consultar os povos indígenas: 

MPF ---

A realização dos processos de consulta é wna responsabilidade do Estado e 
não de outras partes, como a empresa que busca obter a concessão ou o 
contrato de inve timento. Em muitos paí e do sistema interamericano tem-
e transferido a re ponsabi lidade estatal de de envolver a con ulta prévia a 

empresa privadas, gerando uma privatização de fato da responsabi lidade do 
Estado. O processos de negociação resultantes com as comunidades locais, 
não tomam em consideração com frequência um marco de direitos humanos, 
porque os atore corporativo são por definição entidade parciai que 
bu cam gerar ganhos. A consulta com os povos indígenas é um dever do 
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Estados, que deve ser cumprido pelas autoridades competentes (CIDH, p. 
14)(tradução livr do original em espanhol) 

(CIDH.Derecbos de los pueblos indígenas y tribales Sobre sus tierras 

ancestrales y recursos naturales: ormas y jurisprudencia dei Sistema 
[nteramericano de Derechos Humano.OEA: Wa hington DC, 201 O. 
Disponível em: http ://www.cidh.org. cesso em: 08/ 11 /2011.) 

Em nível nacional , o Poder Judiciário também tem reconhecido 

sucessivamente o dire ito à consulta em primeira e egunda in tância, destacando- e o 

Acórdão proferido pela 5ª Turma do TRFl , o qual se aplica de forma precisa à situação 

concreta, inclusive porque no caso examinado ainda não havia a expedição de título de 

propriedade em benefício da comunidade, como ocorre no caso: 

MPF ---

CONSTITUCIO L, ADMINISTRATIVO, MBIENTAL E 
PROCESSU L CIVIL. AÇÃO CIVLL PÚBLICA. STALAÇ - O DE 
TERMINAL PORTUÁRIO ÀS MARGENS DO RIO AMAZO AS, O 

MUNICÍPIO DE SANTARÉM/PA. ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 
EM COMU .IDADES Q ILOMBOLAS E DEMAIS POPULAÇÕES 
TRADICIO AIS. LICENCIAMENTO AM BlE TAL. AUSÊNC IA DE 
CONSULTA PRÉVIA (CONVE ÇÃO º 169 DA ORGANIZAÇÃO 
INTERNACIO AL DO TRABALHO). TUTELA INIBITÓRIA NA 
LINHA DE EFICÁCIA PLENA DOS PRJ CÍPIOS D PRECAUÇ - O, 

DO POLUlDOR PAG DOR, D RESPO SABJUD DE SOCIAL, D 

PROIBIÇÃO DO RETROCESSO ECOLÓGICO E DO 
DESENVOL VIME TO SUSTE T , VEL. 

I -A instalação de termina l pmtuário encravado no seio da Amazônia Legal, 

com reflexos diretos não só nos ecossistemas ali existentes, mas, também, e 
em comunidades quilombolas e demais populares tradicionais 
ribeirinhas, demonstra a natureza de repercussão geral da controvérsia 
instaurada neste feito judicial, que, por sua natureza ontológica, é de 
caráter difuso-ambiental, a sobrepor-se a qualquer outro interesse de 
cunho político ou econômico, como no caso, ante o fenômeno da 
transcendência das questões discutidas no processo judicial, porque 
diretamente vincu ladas à tradicional teoria da gravidade institucional , na 

visão da Corte Suprema da Argentina , já recepcionada pela doutrina, pela 

legi lação processual (CP / 1973, art . 543- , § 1 º, e 543-C, caput) e pela 
jurisprudência dos Tribunais do Bra il , na compreensão racional de que tais 
questões excedem ao mero interesse individual das partes e afetam de modo 

direto o da comunidade em gera l, a desatrelar-se dos marcos regulatórios da 
congruência proce uai na espécie. 

II - A Convenção Internacional 169/0IT, que dispõe sobre os povo 

indígenas e tribais, aprovada pelo Decreto 5.051 , de 19 de abril de 2004, 

A v. Senador Vitorino Freire, N .º 52, Areinha - CEP 
PROCURADORlA DA 65030015 - São Luís-MA 
REPÚBLICA-

Telefone: (98)32137158 
MARANHÃO 

www.mpf.mp.br/mpfservicos 

Página 17 de 25 

.. ., ., .. 
o 
"' 
"' ... 
::> 
L) 

"' e .... 
{/) ., 
<ti 

<ti 

... 
<ti 
o .... .... 
·rl ,., .. 
> .... 
"'º ,.,.,, 
<tlN 
o., u 

"' ..... 
sr U 
{V) • .. ,... 
sr N 
.-<O 

rl 
N rl 
N <0 

º"" NN ..... . 
M<!l 
o rl 
-...ri 
N .... 
o .Q 

.Q 
EO 
<li ri _.,, 
U) u 
w "" o: .Q 
-,: ro 
ou 
"'"" "' ..: > a, 
....:1 > ... "' U)J: 

u 
w o: . 
ºº z .., 
..: e >< a, 
WE 
....:1 ::> 
..: u 

o ... -o 
o o 
o."' u .. "' 
L) -o 
C ·rl ...... 
E"' .... > 
"'' L) ... 
. ,-1 .Q 
o, • 

.,-1 o. 
-O E 
e .... 
<li o. 
-" E o . 
E-"' 

·rl 
<ti u .,.. e 
> a, ... 
o"' -o a. 
<ti., 
e e 
.,-1"' ., ... 
., L) 

<ti • 
:,: 

o:,: .., :,: 
e-... ....... 
E •. 
::> a. o.., 
o..., 
O.<: 



MPF ---

assim estabelece: "Artigo. 3° 1. Os povos indígenas e tribais deverão gozar 
plenam nte dos dir ito humano e liberdade fundam ntai , em obstáculos 

n m discriminação. A di po ições desta Con nção s rão aplicadas sem 
discriminação aos homens e mulheres desses povos. 2. ão deverá ser 

empregada nenhuma forma de força ou de coerção que viole os direitos 

humano e a liberdades fundam ntai dos povo int ressados, inclusive os 
direitos contidos na pre ente convenção; Artigo 4° 1. Deverão ser adotadas 
as medidas especiais que sejam necessárias para salvaguardar as pessoas, as 

instituições, os bens, as culturas e o meio ambiente dos povos interessados. 

2. Tais medidas e peciai não deverão er contrária ao desejo expr sso 
livremente pelos povos intere ados; Art. 6° Ao aplicar as di po ições da 

presente Convenção, os governos deverão: a) consultar os povos 
interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, 

através de sua instituições repre entativa , cada vez que ejam previ ta 
m dida legi )ativas ou administrativa su cetíveis de afetá-los diretamente; 
[ . . . ] Altigo 14 1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos 

de prop1iedade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 
lém dis o, nos caso apropriados, deverão er adotadas medidas para 

alvaguardar o direito dos povos inter sado de utilizar terra que não 
estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, 

tenham tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse 

particular, dev rá s r dada p cial atenção à situação dos povos nômades 

dos agricultor itinerant ; Artigo J 5 J. Os direitos dos povos 
interessados aos recursos naturais existentes nas suas terras deverão ser 
especialmente protegidos. Esses direitos abrangem o direito desses 
povos a participarem da utilização, administração e conservação dos 
recursos mencionados. 2. Em caso de pertencer ao Estado a 
propriedade dos minérios ou dos recursos do subsolo, ou de ter direitos 
sobre outros recursos, existentes nas terras, os governos deverão 
estabelecer ou manter procedimentos com vistas a consultar os povos 
interessados, a fim de se determinar se os interesses desses povos seriam 
prejudicados, e em que medida, antes de se empreender ou autorizar 
qualquer programa de prospecção ou exploração dos recursos 
existentes nas suas terras. Os povos interessados deverão participar 
sempre que for possível dos benefícios que essas atividades produzam, e 
receber indenização equitativa por qualquer dano que possam sofrer 
como resultado dessas atividades". 

III - a hipótese dos autos, em se tratando de instalação de terminal 
portuário às margens do Rio Amazona , no Município de Santarém/P , 

cujo licenciamento, além de não ter ido ubmetido ao crivo do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos aturais Renováveis -

IBAMA na condição da política nacional do meio 

populações tradicionais de 
caracteriza, em princípio, 

ribeirinhos, diretamente afetadas, 
a manifesta irregularidade do 
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empreendimento, a autorizar a suspensão do aludido licenciamento, de 
fonna a vitar danos irreversíveis ou d dificil ou incerta r paração, como 

no ca o. 

[ ... ] 

V - Agravo de instrumento desprovido. D ci ão mantida. 

( AG 0057850-85.2016.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL 

SOUZA PRUDENTE, TRFl - QUINTA TURMA, e-DJFl 15/05/2018 
PAG) 

O precedente citado corrobora o fato de que a consulta não exige que o 
território esteja demarcado ou titulado. ão é este o critério empregado pela Convenção 

nº. 169/0IT, como já explicitou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos "os povos 

indígena e tribais que carecem de títulos formais de propriedade sobre seus território 

também devem ser consultados a respeito de concessões extrativistas ou da implantação de 

planos e projetos de desenvolvimento ou investimento" 

Em sentido semelhante, encontram-se os seguintes julgados, todos no âmbito 

do TRFJ: 

1) AG 0017006-45.2006.4.0l.0000/PA, R 1. DESEMBARG DORA 
FEDERAL SELE E MARIA DE ALMEIDA, QUINTA TURMA, DJ 

p.147 de 05/02/2007 - Caso da impugnação ao Decreto Legislativo que 
aprovou a implantação do UHE B lo Mont , na volta Grande do Xingu, no 
Pará, por ofen a ao Direito d Con ulta das comunidades afetadas - Foi 

su tado o d ereto legis lativo para aproveitamento da t rras indíg nas, por 

aus ~ncia d con ulta à população indíg na prejudicada; 

2) AG 0031507-23.2014.4.0l.0000 / AM, Rei. DESEMBARGADOR 

FEDERAL NEY BELLO, TERCEIRA TURMA, e-DJF 1 p.3172 de 

12/06/2015 - Caso da implantação do Polo aval do mazonas, que foi 
sustada para a oitiva das comunidades ribeirinhas afetadas p lo 
empreendimento; 

3) AG 0076857-68.2013.4.0I.0000 / MT, R 1. DE EMB RGADOR 

FEDERAL SOUZA PRUDE TE, QUINTA TURM , e-DJFI p.388 de 
13/06/2014 - Caso da Implantação da UHE Paiaguá, no Mato Grosso, sem 
prévia aprovação do Congresso acional quanto à intervenção em terras 
indígena e da fa lta de rea lização de consulta prévia, livre e informada 
àqueles que seriam impactados. 

Verifica-se que, em todos esses casos, o TRF 1 aplicou a necessidade de 

examinar a existência ou não de consulta livre, prévia e informada às comunidades 

tradicionais que seriam impactada pelo diversos tipos de empreendimento , não se 
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restringindo à anál ise da situação de titulação concluída das terras dos afetados. 

Logo, o que se observa é a verdadeira existência de internalização, a partir 

do reconhecimento do caráter aberto do sistema de direitos fundamentais da 

Constituição de 1988, de uma garantia adicional aos povos tradicionais, que deverão ser 

ouvidos previamente à intervenção em sua terra . 

o caso específico de Alto Bonito a perturbação decorrente da exploração 

minerária não foi sequer considerada ou mencionada no licenciamento ambiental, seja pela 

SEMA, seja pelo empreendedor. Não fo i averiguado um dos principais a pectos da realização 

da atividade licenciada - a exi tência ou não de impacto obre a vida das pe oas. 

Desse modo, a observância do dir ito à consulta livre, prévia e informada 

impõe-se como uma necessidade à concessão de qualquer licença ambiental que resulte m 

intervenção na terras da comunidade de Alto Bonito. 

DA RESPO SABILIDADE OBJETIVA E DEVER DE REPARAR 

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

sistemática da responsabilidade civil objetiva (art.14, parágrafo lº.) e foi integralmente 

recepcionada pela ordem jurídica atual , com destaque ao art. 225, §3º da Con t ituição 

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. 

essa responsabilidade objetiva por dano ambiental , é suficiente para sua 

imputação demonstrar o dano e o nexo de causalidade. O dano está suficientemente 

demonstrado por meio dos laudos técnicos elaborados pelos órgãos ambientais 

competentes, assim como o nexo de causalidade, poi o mencionados documento dos 

órgãos ambientais são claros na imputação da conduta aos requeridos. 

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

que na responsabilidade objetiva ela é despicienda - ou obre ca o fortuito , força maior ou 

fato de terceiro, situações relevantes apenas para no caso de ação regre siva e incompatívei 

com a necessidade atual de reparação 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 ambiental do 

espaço degradado de forma integral, em observância ao princípio da reparação integral. 
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o ponto de vista jurisprudencial, consolidou-se tanto no sentido de ser 

objetiva a responsabilidade por dano ambiental, quanto no de atribuir o dever de reparação de 

forma integral do dano cau ado, conforme e ob erva no seguinte julgado do STJ: 

ADMI JSTRATIVO E PRO ESSU L CIVIL. RECURSO ESPECI L. 

AÇÃO IVIL PÚBLICA . DA O AMBIENTAL. ARTS. 458, 11 E 535, II , 

DO CPC. AUSÊ CIA DE VIOLAÇÃO. ARTS. 130 E 131 DO CPC. ÃO 

VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIO AL. LIVRE 
CONVE CIME TO DO MAGISTRADO. RESPO S BILIDADE 

OBJETIVA. RT. 14, § 1°, DA LEI N. 6.398/ 1981. CUMULAÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E 
DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). 

POSSIBlLIDADE.MU LTA DE QUE TRAT O RT. 538 DO 

CPC MA TIDA. ( ... ) 

3 . A responsabilidade pelos atos que desrespeitam as normas 
ambientais é objetiva, ou seja, independe da existência de culpa (art. 14, 
§1 º, da Lei n. 6.938/81 ), mormente quando comprovado o nexo causal 
entre a conduta e o dano, como no caso presente. Precedentes: AgRg no 
AREsp 165.20 1/MT, Rei. Ministro Humberto Martins, Segunda Tunna, DJe 

22/06/2012; REsp 570. I 94/RS, R 1. Ministra D nise rruda, Primeira 

Turma, DJ 12/1 J/2007. 

4 . A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a 
necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente 
permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de 
indenizar. Precedentes: REspl.227.139/MG, Rei. Ministro Herman 
Benjamin, S gunda Turma, DJ 13/04/2012; RE p J.J 15.555/MG, Rei. 

Mini tro Arnaldo Est ve Lima, Primeira Tunna, DJe 23/02/2011. 

5. A exigência da comprovação do cwnprimento de "Condicionantes" 
impostas pelo lBAMA deverá s r realizada na fas do cumprimento de 

sent nça, por demandar consid rável lap o t mporal. 

6. ão se aplica a Súmula 98 do STJ quando há renovação de embargos 

declaratórios que apenas repetem os temas elencados nos embargos 
anteriores. Multa do art. 538 que deve s r mantida. 

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente 

provido. 

(RESP 201200143467, BE EDITO GONÇALVES, STJ - PRIMEIRA 
TURMA, DJE DATA:16/09/2014 .. DTPB: .) 

Dessa maneira, restaram plenamente demonstrados o dano ambiental e o nexo 

de causalidade entre ele e as ações realizadas pelo demandado, de modo a implicar a sua 

responsabilidade civil para fin de reparação ambiental, sendo eu o ônu probatório na 
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presente demanda. 

DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

Há uma situação de urgência a er evitada, decorrente da recente obtenção de 

licença da SEMA e da ANM pelo requerido UE NE FREITAS MARTINS LOPES, no 

final do ano de 2021 , que autoriza o prosseguimento das atividades, que já teriam sido 

reiniciadas, conforme as reclamações apresentadas por moradore da região. 

Com efeito, no final do ano de 2021, o órgãos concederam autorização para a 

retomada das atividades de lavra: AANM concedeu o registro de licença 12/2021 - Gerência 

Regional/MA, de 11/08/2021; por sua vez, a SEMA concedeu Lic nça de Operação º 

1088851/2021 , em 14/07 /202 l ("Extração de calcário e beneficiamento associado, confonne 

Processo ANM Nº 806.030/2020") 

Mas, essas atividades são indevidas, pois desconsideram o descumprimento d 

irregularidades anteriores, especialmente a falta de descomissionamento da área 

explorada e a recuperação da área degradada, que foram omitida pelo titular precedente e 

descon iderada pelo órgão de controle ambiental. 

Há wn risco de agravamento na intervenção minerária, à medida que haverá 

continuidade da extração de calcário sem conhecimento dos seus impactos na comunidade 

quilombola de Alto Bonito, cujas terras serão diretamente atingidas, conforme relatório 

(RTID) publicado pelo INCRA, à mingua de qualquer medida corretiva quanto aos aspectos 

da lavra precedente. 

Ademais - e extremamente grave - é a ausência de qualquer ponderação do 

impactos causados à comunidade afetada, que não foi consultada de fonna prévia, livre e 

informada, conforme detennina a Convenção 169 da OIT (Art. 6° e 15) cuja aplicação foi 

reconhecida como necessária e direta na ordem jurídica nacional. 

Es a situação encontra-se devidamente demon trada no autos, mediante os 

seguintes elementos de prova, acima mencionados: 

MPF ---

l) relatórios de fiscalização da ANM e do DNPM, a indicar a ausência de 
recuperação da área degradada· 

2) relatório de fiscalização da SEMA, a indjcar que as atividades foram 
parali adas e as instalações abandonadas, sem qualquer reparo no 
ecos istema; 
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3) proc dimento da SEM 
empreendedor; 

4) procedimento da ANM; 

com o docum ntos apr s ntados pelo 

5) LAUDO TÉ ICO º 793/2021-ANPM CNP; 

6) Manifestação do l CRA. 

Esse documento , ao lado da argumentação fática e jurídica acima expendida, 

estão a indicar a verossimilhança da alegaçõe , bem as im a sua pertinência ao ca o 

concreto. Ademais, o TRF l se pronunciou - de forma reiterada - a acolher os mesmos 

aspectos da invalidade de licenças ambientais concedidas em descumprimento à Convenção 

169 da OIT. Por sua vez, há decisões da 8ª Vara no mesmo sentido, no proces os 0061827-

77.2015.4.0l.3700 e 0026295-47.2012.4.0l.3700, em ede liminar. 

Desse modo, entende-se que há urgência na apreciação do pedido de suspensão 

da licença ambiental, ante a reiteração de danos ao ambiente e a falta de regularidade na 

concessão de ato administrativo sem oitiva prévia, livre e infom1ada da comunidade 

tradicional impactada. 

DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, o Ministério Público Federal pugna pela proced~ncia da 

pretensão ora deduzida, de maneira que sejam condenados os requeridos, nos termos 

seguintes: 

LIMJ ARME TE, após ser facultada a prévia oitiva da pe soa jurídica de 

direito público requerida, a suspensão da licença ambiental (Licença de Operação º 

l 088851/202 l) concedida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Maranhão em 

beneficio de UE E MART S LOPES, ou quem o uceda de fom1a direta ou indireta, para 

exploração indicada no processo minerário (ANM 48078.806030/2020- l 5); 

LIMINARME TE, após ser facultada a oitiva prévia da pessoa jurídica de 

direito público requerida, a interdição de qualquer atividade realizada para extração minerária 

por UE E MARTINS LOPES, na área designada pelo processo minerário (A M 

48078.806030/2020-I 5); 

Para a garantia da efetividade dessa medida, acaso deferida, solicita-se que, 

além da intimação do particular requerido, seja o Estado instado a proceder a interrupção das 

atividades mediante o seu corpo técnico, certificando detalhadamente as condições 
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encontradas no momento da diligência; 

AO FINAL, o reconhecimento da nulidade da licença ambiental acima 

referida, com o dever de os requeridos absterem-se de autorizar ou explorar o imóve 1 

sem prévia observância do disposto na convenção 169 da OIT; 

AO FINAL, a condenação dos particulare requerido olidaiiamente em 

obrigação de elaborar e implantar, após prévia apresentação à SEMA e à ANM, Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, para recuperar, compensar e minimizar os 
efeitos danosos nas áreas impactadas pelas atividades de mineração, notadamente a 

reparação dos processos erosivos e abertura de cavas, além de reflorestamento, 

assegurando-se a prévia oitiva da comunidade quilombola sobre a suficiência das 
providências, a ser aferida pelo Estado do Maranhão; 

AO FINAL, a condenação dos requerido a indenizar pecuniariamente o 

danos não passíveis de recuperação, em valor a ser oportunamente fixado. 

Outrossim, realce-se que, nos termos do art. 11 da Lei nº 7 .347/85 o 

descumprimento das obrigaçõe requeridas deverá importar na cominação do demandado ao 

pagamento de multa diária (astreintes) , em valor a ser fixado pela autoridade judiciária no 

comando sentenciai. 

DA CITAÇÃO E DEMAIS REQUERIME TOS 

Por fim, requer-se que V. Exa. se digne a determinar: 

a) citação do réu, já devidamente qualificado, para contestar a presente 

demanda, sob pena de decretação da revelia; 

b) a intimação da Agência Nacional de Mineração e da Fundação Cultural 

Palmares, para manifestar o seu interesse em integrar a presente lide. 

Acompanha a inicial documentos pertinentes ao caso, consubstanciados no IC 

nº l.19.000.00216 1/2019-29, que deram causa à presente ação, que representam provas 

suficientes das alegações aqui apresentada , hábei a demonstrar a ituação ora apontada 

como ilegal. 

Em sendo assim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a inversão do 

ônus da prova, com fundamento no art. 6°, VIII, da Lei nº 8.078/90 c/c art. 21 da Lei nº 

7.347/85 , tran feri ndo-se ao requerido o ônu de demonstrar a licitude da intervençõe 

realizadas, na forma da súmula 6 18 do STJ: "a inver. ão do ônus da prova aplica-se às ações 
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de degradação ambientar'. 

Caso o requerimento acima não seja aceito, postula-se desde já a produção de 

todas as provas admitidas em direito, especialmente a realização de perícia e inspeção 

judicial, a apresentação de novos documentos e a oitiva de te temunhas, tudo a ser 

especificado no momento oportuno, apó o destaque do ponto controvertido . 

Solicita-se que a eventual audiência de conciliação seja postergada para 

momento posterior à apreciação da liminar postulada e à apresentação de contestação 

em virtude da urgência na parali ação da atividade . Em caso de eventual designação de 
audiência de conciliação, solicita-se seja assegurada a participação da comunidade 
quilombo]a prejudicada 

Por fim, atribui-se à causa, de conteúdo econômico ora inestimável, o valor de 

R$ 1.000.000,00 (um milhão de reai ). 

São Luís, 02 de março de 2022. 

ALEXA DRE SILVA SOARES 
PROCURADOR DA REPÚBLICA 

MPF 
A v. Senador Vitorino Freire, N .º 52, Areinha - CEP 

PROCURADORlA DA 65030015 - São Luís-MA 
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