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PROCESSO: 1009340-69.2022.4.01.3700 
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, UENNE FREITAS MARTINS LOPES e JOSE
LEONIDAS DE FREITAS MARTINS COSTA (corréus), que objetiva a (i) declaração de nulidade
do licenciamento ambiental e respectivas licenças concedidas irregularmente pelo primeiro corréu
(SEMA) a empreendimento de exploração mineral (calcário) em local parcialmente sobreposto à
área de interesse quilombola (comunidade remanescentes de quilombos de Alto Bonito) e a (ii)
reparação/recuperação dos danos ambientais.
 

Sustenta o autor, em síntese, os seguintes argumentos: (i) o corréu José Leônidas
de Freitas Martins Costa obteve autorização minerária em 2004 (Processo Administrativo ANM
27222.806.182/2004-17 e Registro de Licença 46/2004) para exploração de calcário no imóvel
rural denominado “Fazenda Perneta”, no município de Brejo, neste estado, baixada em
02/06/2014, diante da ausência de pedido de prorrogação (foi realizada vistoria técnica que
constatou a paralisação da exploração, mas sem recuperação ambiental da área
(descomissionamento/fechamento da mina); (ii) o requerimento de nova autorização minerária
para a mesma área em benefício de José Leônidas de Freitas Martins Costa, no ano de 2015
(Processo Administrativo ANM 48422.806016/2015-89) foi indeferido em 10/07/2019; (iii) o
corréu Uenne Freitas Martins Lopes, novo proprietário do imóvel adquirido em novembro de
2019, obteve licença ambiental para exploração minerária em julho de 2021, que foi concedida
pela autoridade ambiental estadual (Processo Administrativo SEMA 20060024571/2020 - Licença
de Operação 1088851/2021), a despeito da falta de recuperação dos passivos ambientais e da
não observância da Convenção OIT 169 (arts. 6º e 15), embora ratificada a sobreposição da área
de interesse quilombola em processo de titulação, através da conclusão do relatório técnico
(RTID), elaborado no Processo Administrativo INCRA 54230.005031/2007-57, divulgado DOU
desde 2017 (DOU) e constatada pelo próprio órgão ambiental antes da concessão da licença
impugnada; (iv) há determinação judicial (Ação Civil Pública - Processo 1034781-
86.2021.4.01.3700) que poibe novas atividades, a intervenção de terceiros no local e a conclusão
do processo de titulação (Processo Administrativo INCRA 54230.005031/2007-57), porquanto já
ratificado o interesse da população tradicional na titulação da área.
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Formula pedido de tutela de urgência (antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional) para que seja determinado o cumprimento das seguintes obrigações:
 

a) suspensão dos efeitos da Licença de Operação 1088851/2021, concedida pela
SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Maranhão em benefício da corré Uenne Freitas
Martins Lopes - ou quem a suceda direta ou indiretamente - para exploração indicada no
Processo Administrativo ANM 48078806030/2020-15;
 

b) interdição de qualquer atividade realizada com a finalidade de extração minerária
pela corré Uenne Martins Lopes, na área designada pelo Processo Administrativo ANM
48078806030/2020-15.
 

A inicial foi instruída com documentos.
 

O Estado do Maranhão ofereceu resposta preliminar com as seguintes teses: (i)
ilegitimidade passiva ad causam ou existência de litisconsórcio passivo necessário com ANM -
Agência Nacional de Mineração, em razão da afetação do registro de licença concedido pela
entidade; (b) ausência dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência (ID
975972658).
 

É o relatório.
 

Examino as questões processuais.
 
Da ilegitimidade passiva ad causam do Estado do Maranhão e do litisconsórcio passivo 
necessário (ANM – Agência Nacional de Mineração).
 

Não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva do corréu, tampouco
a necessidade de litisconsórcio passivo necessário, ao argumento de que caberia à ANM -
Agência Nacional de Mineração, no âmbito do registro da autorização minerária (de sua
atribuição), a consulta das comunidades quilombolas acerca da exploração de recursos minerais
em razão da titularidade federal dos bens explorados.
 

Esta demanda tem como objeto a nulidade de ato administrativo (Licença de
Operação  1088851/2021) emitido pela autoridade estadual do meio ambiente (SEMA), de modo
que, a despeito da existência de processo de registro de autorização para exploração de recurso
mineral titulado pela União, compete à autoridade licenciadora a análise dos fatores ambientais
que autorizariam a operação da atividade, circunstância que - inclusive - condicionaria o registro
da licença pela autoridade federal (ANM); a relação jurídica discutida foi constituída a partir do
exercício de atribuição pelo ente estadual, que resultou na edição do ato administrativo irregular
ora impugnado.
 

O registro de licença realizado pela autoridade federal (ANM) tem por objetivo a
concessão do direito de exploração dos recursos minerais desde que avaliados (positivamente)
os aspectos ambientais (previsão de impactos e medidas de compensação/mitigação) pela
autoridade ambiental competente para sua execução, com a ponderação das condições
ambientais específicas referentes aos danos (passivos e prospectivos) no âmbito do
licenciamento ambiental, cuja atribuição recai sobre o ente público demandado.
 

Deve ser ressaltado a esse respeito que o registro de licença outorgado pela

Num. 1095340756 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: RICARDO FELIPE RODRIGUES MACIEIRA - 23/05/2022 16:45:56
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052316455647000001085522438
Número do documento: 22052316455647000001085522438



autoridade minerária (ANM) em favor do corréu Uenne Freitas Martins Lopes teve sua validade
exaurida em 09/03/2022 (ID 955235146, págs. 55/58), sem notícias sobre eventual renovação;
ainda que não expirada a validade do registro referido, a autoridade minerária poderia determinar
sua nulidade no âmbito administrativo, no exercício do poder de autotutela, diante
de eventual nulidade (reconhecida judicialmente) da licença de operação concedida pelo órgão
ambiental estadual.
 

Resulta de tais premissas que a impossibilidade de se estender a discussão acerca
da regularidade do ato administrativo questionado, a órgão diverso daquele responsável pela sua
edição, autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Estado do Maranhão e
da inexistência de litisconsórcio passivo necessário; ainda que  fosse o caso de responsabilidade
solidária essa circunstância não torna necessária a formação de litisconsórcio, como já assentado
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito tempo (AgInt. no AREsp. 1364080/MA,
REsp. 1.799.449/SP, AgInt no AREsp. 1.250.031/SP, AREsp. 839.492/SP e AREsp.
1.517.408/RJ).
 
Requisitos da 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 documental que instrui a petição inicial sugere a inobservância da exigência de consulta
livre, prévia e informada das comunidades interessadas, com a consequente ausência de
estipulação de medidas mitigatórias/compensatórias e de previsão de recuperação ou
saneamento do passivo ambiental decorrente da exploração anterior desenvolvida no imóvel
adquirido pelo novo proprietário, atual explorador da área em questão.
 

Ainda que não consolidada a propriedade da área em que inserido o imóvel em que
licenciada a exploração minerária em favor da comunidade quilombola de Alto Bonito, desde o
ano de 2017 foi reconhecido através da conclusão do RTID - Relatório Técnico de Identificação e
de Delimitação (publicado no Diário Oficial da União de 14 de julho de 2017) o interesse da
comunidade quilombola referida na titulação da totalidade da área, fato plenamente cientificado à
autoridade licenciadora, que reconheceu a possível afetação da comunidade quilombola
mencionada, em razão da inserção da área explorada na circunscrição do imóvel da pretendida
titulação, antes da licença expedida, conforme se observa na Manifestação Técnica 173/2020 (ID
955210688, pág. 01; ID 955338680, pág. 90).
 

Não bastasse isso, parece patente a brevidade dos estudos ambientais
apresentados e a insuficiência do PCA/PRAD - Plano de Controle Ambiental e do Programada de
Recuperação de Áreas Degradadas, porquanto restritos à generalização de seus elementos
(ausência de dados concretos, específicos e atuais), inclusive sem qualquer menção acerca das
áreas de influência direta (AID), área de influência indireta (AII) ou área direta de afetação (ADA)
do empreendimento e de referência específica acerca do desenvolvimento da atividade em
i m ó v e l  j á  e x p l o r a d o  ( e x i s t ê n c i a  d e  p a s s i v o s  a m b i e n t a i s  p e n d e n t e s  d e
recuperação/reparação/compensação), inserido em área em processo de titulação quilombola,
adjacente a diversos núcleos de ocupação de comunidade tradicional remanescente de quilombo
(ID 955235158, pág. 24/77); curioso que, embora tenha sido concedida a licença ambiental para
operação do empreendimento, a autoridade licenciadora recomendou, devido às peculiaridades
da atividade e a etapa de sua implementação, a expedição de licença ambiental de regularização
(LAR), conforme Parecer Técnico 314/2020 – SPR.LA/SEMA, circunstancia que exigiria a
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previsão obrigatória do saneamento dos passivos ambientais, sequer analisados no
licenciamento em questão (ID  955235158, págs. 97/111).
 

Nesse contexto, a consulta livre, prévia e informada prevista na norma convencional
(Convenção OIT 169) integra uma das etapas de validação do licenciamento ambiental em
questão, enquanto requisito específico a ser observado quando da verificação de possível
afetação a comunidades tradicionais, de modo que, para além da necessidade de realização de
audiência pública com a participação de entes/órgãos e pessoas de toda a sociedade
eventualmente interessados, deve ser oportunizada a manifestação privativa de grupos com
identidade tribal tradicional  que poderiam ser afetados.
 

Da mesma forma, constitui exigência para a viabilidade ambiental da atividade de
exploração mineral o saneamento dos danos ambientais passivos (não recuperados), bem como
o detalhamento do plano de recuperação/compensação de danos prospectivos, com a
apresentação de plano de descomissionamento e fechamento da mina/área a ser explorada,
elementos não observado (no PCA/PRAD e estudos apresentados).
 

A urgência, por sua vez, decorre do risco de danos que poderão decorrer de
atividade que não poderia a princípio ser implantada em área de reconhecido interesse de
comunidades quilombolas, inclusive concentradas em núcleos adjacentes ao imóvel em que
autorizada a operação da exploração minerária, cujo impacto sequer foi avaliado, somado à falta
de qualquer discussão sobre a recuperação/reparação dos passivos ambientais decorrentes de
operação anterior no mesmo local.
 

Não parece desarrazoado antever-se que a concessão de licença ambiental sem
previsão nem análise de impacto às comunidades tradicionais possivelmente afetadas e sem
controle dos passivos ambientais exigidos pela legislação pode servir à consolidação de uma
situação de degradação ambiental.
 

Com tais considerações:
 

a) REJEITO as questões processuais deduzidas pelo corréu Estado do Maranhão;
 

b) DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o seguinte:
 

b.1) suspensão dos efeitos da Licença de Operação 1088851/2021, concedida pelo
corréu Estado do Maranhão (SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente) em benefício da
corré Uenne Freitas Martins Lopes.
 

O local indicado no Processo Administrativo ANM 48078806030/2020-15 só poderá
ser explorado por terceiro mediante apresentação das devidas licenças ambientais/registro de
licença, considerada a possibilidade de arrendamento da área, porquanto passivel de exploração,
desde que cumpridas as exigências legais;
 

b.2) interdição de qualquer atividade realizada com a finalidade de exploração de
recursos minerais pela corré Uenne Martins Lopes, na área especificada no Processo
Administrativo ANM 48078806030/2020-15.
 

O INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e a ANM - Agência
Nacional Mineral poderão se manifestar fundamentadamente sobre eventual interesse em
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integrar a relação processual (Lei 7.347/85, art. 5º, p. 2º).
 

Citem-se e Intimem-se.
 

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
 
Juiz Federal
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