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SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 1003698-81.2019.4.01.3907 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 

POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) e outros 

REPRESENTANTES POLO ATIVO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA - PA016448 

POLO PASSIVO:AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO e outros 
  

 SENTENÇA 
 
O MPF ajuizou a ACP 0000308-57.2018.4.01.3907, em 2/2/2018, contra a Agência Nacional de
Mineração (ANM) e a União, para que indefiram os requerimentos de autorização de pesquisa
mineral ou concessão de lavra de recursos minerais em terras indígenas e para que declarem a
nulidade de tais concessões.  Segundo o MPF, tais pedidos abarcam as terras indígenas de todo
o território nacional.
 
Para tanto, narra a inicial, em síntese, que não há disciplina legal regulamentando as atividades
de pesquisa e exploração mineral em terras indígenas. Argumenta o MPF que as autorizações e
concessões para pesquisas e explorações nessas áreas seriam nulas, por força do disposto no
§6º do art. 231 da CF e que os sobrestamentos dos processos administrativos até edição de lei,
feitas pelo DNPM, seriam ilegais, tendo em vista que gerariam direito de preferência aos
requerentes.
 
Subsidia a presente ação o IC nº 1.23.007.000063/2014-50 instaurado para apurar a existência
de processos minerários em áreas localizadas no interior ou no entorno das Terras Indígenas
Parakanã e Trocará, localizadas nos Municípios de Novo Repartimento, Tucuruí, Itupiranga e
Baião, todos no Estado do Pará, em trâmite no Departamento Nacional de Produção Mineral e no
Ministério de Minas e Energia.
 
Em 22/3/2018, deferiu-se o pedido liminar daquela ACP, porém com efeitos restritos às terras
indígenas sob a jurisdição da Subseção de Tucuruí.
 
As partes apresentaram contestação. Na ocasião, a ré AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO –
ANM alegou várias preliminares.
 
O Ministério Público Federal foi intimado para se manifestar.
 
A empresa VALE S.A. requereu o ingresso no feito na qualidade de assistente simples do réu,
cujo pedido foi indeferido.
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As preliminares arguidas pela ANM foram afastadas na decisão Id. 231229885.
 
A ASSOCIAÇÃO BEBÔ XIKRIN DO BACAJÁ – ABEX foi incluída no feito na qualidade de
litisconsorte ativo.
 
A ANM informou que tomou todas as providências para indeferir os requerimentos administrativos
para explorar minerais em terras indígenas (Id. 421049367).
 
Considerando os efeitos nacionais dos pedidos (artigo 93, II, CDC), este juízo declinou sua
competência para aquela ACP em favor da Seção Judiciária do Distrito Federal.
 
 Em 28/11/2019, por desconhecimento do trâmite daquela ACP, o novo titular do MPF em Tucuruí
ajuizou a ACP 1003698-81.2019.4.01.3907 em face daquela Agência Reguladora, com
praticamente o mesmo objeto da outra ACP (0000308-57.2018.4.01.3907), que já havia sido
declinada para esta Seção Judiciária do Distrito Federal.
 
Em razão do reconhecimento da incompetência deste juízo para apreciar as ações, as duas
demandas foram declinadas para a Seção Judiciária do Distrito Federal.
 
O Juízo daquela Seção Judiciária homologou o pedido de desistência parcial do MPF, para que
os efeitos da demanda em epígrafe abranjam apenas as áreas situadas na jurisdição desta
Subseção e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, quanto às demais áreas do território
nacional, pela litispendência e pela ausência de interesse de agir.
 
Os processos foram remetidos para este juízo.
 
As partes foram intimadas. Na oportunidade, requereram o julgamento da lide.
 
Vieram os autos conclusos.
 
É o relatório. Fundamento e decido.
 
De início, refuto a preliminar de ilegitimidade passiva da União, tendo em vista que o cerne da
questão resume-se em analisar a legalidade de autorizações para exploração mineral em terras
indígenas, cujas áreas pertencem à União, a teor do art. 20, XI, da CF/88.
 
E, ainda, registro que foi reconhecida a conexão entre as ACP’s acima citadas. Assim, em
respeito ao princípio da segurança jurídica (art. 2º da Lei 9.784/99) à manutenção da congruência
de entendimento, especialmente para evitar a prolação de decisões conflitantes, será proferida
uma única sentença de mérito, a qual será comum a todos os respectivos processos. Passo à
análise do mérito.
 
No caso vertente, ao deferir o pedido de liminar, houve o pronunciamento fundamentado deste
julgador a respeito da questão, não tendo havido, no decorrer do feito, demonstração, por parte
das demandadas, de que a motivação ali declinada merecesse refluxo e conclusão diversa.
 
No caso em análise, a parte ré descumpriu as diretrizes e respeito às margens de propriedades
indígenas resguardadas pela Constituição Federal, bem como deu seguimento a processos de
concessões de títulos minerários em terras indígenas. Os locais que seriam atingidos são: áreas
interferentes e entornos das aldeias indígenas Parakanã e Trocará, localizadas nos Municípios de
Novo Repartimento/PA, Tucuruí/PA, Itupiranga/PA e Baião/PA.
 
O MPF expediu a Recomendação nº 45/2014 à parte ré, todavia, ela limitou-se a requerer, por
várias vezes, a dilação do prazo e a informar que não havia cumprido a recomendação
ministerial, em virtude de mudanças estruturais.
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Pois bem. Conforme bem ressaltado na decisão que deferiu a liminar, a Constituição Federal
prevê que as atividades de pesquisa e exploração das riquezas minerais em Territórios
Indígenas, devem pressupor o interesse público da União e obedecer a condições específicas
previstas em lei (art. 171, §1º da CF), devem também ser precedidas de autorização do
Congresso Nacional e de manifestação das comunidades afetadas, a quem é assegurada
participação no resultado da lavra, na forma da lei (art. 231, §3º, CF), o que não foi observado
nos procedimentos objetos da presente demanda.
 
Observa-se que, apesar de a ausência de normas regulamentadoras das atividades de
exploração mineral em Terras Indígenas, existiam, quando da propositura da presente ação,
processos interferentes ou periféricos com as Terras Indígenas Parakanã e Trocará, em área de
abrangência de diversos Municípios, dentre eles, Novo Repartimento/PA e Tucuruí/PA.
 
A propósito, no Parecer nº 001/2014-SUP/PAS/SAP/SNGS do antigo Departamento Nacional de
Produção Mineral, evidencia-se a existência de vários requerimentos para exploração mineral em
terras indígenas, o que refuta a tese da União de que a exploração seria de área não pertencente
à comunidade indígena (Id.  200367382, Pág. 84/89 da ação n. 0000308-57.2018.4.01.3907).
 
Portanto, do exame dos documentos colecionados aos autos, anoto que existem processos de
autorização de pesquisa e exploração mineral em Território Indígena, sem a observância dos
requisitos indispensáveis a essas atividades, a saber: condições específicas que devem ser
previstas em lei (ainda não editada), autorização do Congresso Nacional, participação do
resultado da lavra das comunidades indígenas afetadas e o interesse público da União.
 
Ante o exposto, confirmo a liminar e, no mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, julgo
procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulas quaisquer autorizações para
exploração mineral em terras indígenas localizadas na jurisdição deste juízo, bem como para que
os réus se abstenham de deferir novos requerimentos de autorizações de pesquisa mineral,
permissão de lavra garimpeira e concessão de lavra mineral nas referidas áreas.
 
Traslade-se esta sentença para os autos nº 0000308-57.2018.4.01.3907.
 
Sem honorários advocatícios (art. 18, Lei 7.347/85).
 
Havendo recurso voluntário de qualquer das partes, intime-se a parte adversa para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, CPC) e, após, remetam-se os autos
ao TRF da 1ª Região independentemente de juízo de admissibilidade recursal. Eventual apelação
terá efeito suspensivo (art. 1.012 CPC).
 
Em momento oportuno, arquivem-se os autos.
 
Intimem-se.
 
Tucuruí/PA, data e assinatura eletrônicas.
 
Juiz Federal Titular
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