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Nº 3883/2014 - ASJTC/SAJ/PGR
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO
PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no
exercício de suas atribuições institucionais, vem, com fundamento
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nos arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil, e na forma
do art. 304 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,
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ajuizar

MEDIDA CAUTELAR COM PEDIDO DE LI-
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MINAR INAUDITA ALTERA PARTE
em face do DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO
MINERAL – DNPM, autarquia federal instituída pela Lei
8.876/94, com sede no Setor de Autarquias Norte – SAN, Quadra
1, Bloco B, CEP 70.041-903, Brasília-DF, na pessoa do seu repre-

70
0

sentante legal, conforme as razões de fato e de direito adiante expostas.

1. DOS FATOS
O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública nº
2005.41.00.003417-2 em desfavor do Departamento Nacional de

PGR

Produção Mineral - DNPM, com a finalidade de compelir o ór-
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gão a cancelar todo e qualquer requerimento de pesquisa e lavra
mineral incidentes nas Terras Indígenas do Povo Cinta Larga e no
seu entorno, ou que profira decisão indeferindo-os de plano, sob o
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fundamento da não regulamentação do § 3º do artigo 231 da
Constituição Federal e da ausência de competência constitucional

AC

daquela Autarquia para apreciar tais postulações.

A razão do pleito exsurge do contato pernicioso da Comunidade Indígena Cinta Larga com a chamada Sociedade Envolvente,
que está a causar sérios conflitos na região entre índios, garimpei-
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ros e mineradoras, agravados pelo descaso do Poder Público e pela
exploração desenfreada de recursos naturais, com grave ação pre-
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datória contra o meio ambiente.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos e condenou a Autarquia nas seguintes obrigações: “a) can-

37
32

celar todas as autorizações de lavra ou de pesquisa mineral no interior das áreas habitadas pelos indígenas Cinta Larga (Reserva
Indígena Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena);
b) proferir decisão indeferindo todos os requerimentos de lavra ou
pesquisa na referida área indígena, atualmente pendentes e nos fu-
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turos, até a regulamentação do § 3º do artigo 231 da Constituição
da República; c) colher manifestação da FUNAI em todos os processos objeto de um dos regimes de aproveitamento de substâncias
minerais em área de interferência no entorno ou zona de amortecimento das terras indígenas do povo Cinta Larga (Reserva Indí-
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gena Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena), num
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raio de extensão de 10 (dez) quilômetros, independentemente da
fase em que se encontrem; d) informar à FUNAI quais as pessoas
que detêm autorização/licença/alvará/etc concedida pelo DNPM
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para explorar recursos minerais no entorno ou zona de amortecimento das terras indígenas do povo Cinta Larga (Reserva Indígena
Roosevelt, Aripuanã, Parque Aripuanã e Serra Morena), num raio
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de extensão de 10 (dez) quilômetros, de modo a propiciar um efetivo controle do órgão indigenista sobre as comunidades lá atuantes”.
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Por sua vez, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região deu provimento à apelação do Ministério Público Federal

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MINERAÇÃO EM TERRA INDÍGENA. REQUERIMENTO
DE PESQUISA E LAVRA NA ÁREA DA TRIBO
CINTA LARGA E SEU ENTORNO. INGRESSO NA
LIDE DE COOPERATIVA DE POVOS INDÍGENAS
COMO TERCEIRA INTERESSADA INDEFERIDO.
AGRAVO RETIDO COM MESMO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. CONJUNTO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
DEMONSTRANDO QUE AS PESQUISAS E LAVRAS
NO INTERNO DA TI CINTA LARGA TEM SERVIDO
PARA INCREMENTO DA CRIMINALIDADE NA
ÁREA.
1. Não é facultado a terceiro ingressar na lide com propósito
de inovar a demanda com pedido não deduzido pelo autor
na petição inicial.
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tado:
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e julgou prejudicado o apelo do DNPM, em acórdão assim emen-
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2. O agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu
a antecipação da tutela na parte que excluiu o entorno da
terra indígena da proibição de concessão e cancelamento de
títulos de lavra e pesquisa mineraria é bis in idem ao objeto
do recurso de apelação, razão pela qual não se conhece o
agravo.
3. As terras indígenas constituem área de proteção ambiental
e tem como finalidade proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar o uso de recursos naturais (art. 15 da Lei 9.985/2000).
4. O art. 42 do Código de Mineração dispõe que a autorização de lavra será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem
a utilidade da exploração industrial.
5. Examinando o conjunto probatório dos autos a r. sentença
reconheceu que “as supostas pesquisas e lavras incidentes nas
áreas próximas das terras indígenas extraídos da reserva, incrementando a criminalidade na região”.
6. A solução de apenas determinar a intervenção da FUNAI
nos requerimentos de lavra e pesquisa mineral sobre o entorno de terras indígenas não garante à comunidade Cinta
Larga a proteção para afastar a criminalidade que a cerca.
7. Segundo apuração da Polícia Federal em Rondônia, relatado em parecer da douta PRR “a vida dos contrabandistas
tem sido facilitada ainda pela concessão de licenças de pesquisas minerais próximas às áreas indígenas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do Ministério
das Minas e Energia” e que “a presença de mineradoras nas
áreas circunvizinhas às terras indígenas fomenta o contrabando e o crime organizado que atua contrariamente aos
interesses indígenas.
8. A r. sentença recorrida na apuração de acervo probatório
reportou-se ao relatório da Polícia Federal na chamada Operação Roosevelt, em 21.05.2005, que assinala os conflitos
gerados no entorno da TI Cinta Larga entre garimpeiros,
mineradores e indígenas: Na mesma esteira, à fl. 152, consta
Relatório da Operação Roosevelt, produzido pelo Delegado
Mauro Sposito, em 11.05.2005, onde destaca a atuação de
multinacionais na região, abastecida em grande parte pela
concretização da “expectativa” gerada pela dúbia posição do
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DNPM: “é em Rondônia que se fazem presentes as empresas multinacionais que dominam o mercado mundial de diamantes, as quais, aproveitando-se de lacunas legais, agem por
intermédio de empresas brasileiras que abrigam em seus respectivos contratos sociais a real identidade de seus proprietários. Diante da perspectiva de liberação da área para a lavra
de diamantes, as empresas mineradoras multinacionais promovem ações para demonstrar que a exploração por parte de
garimpeiros e suas cooperativas é predatória e ineficaz, utilizando para tanto ações de desinformação por meio da imprensa, bem como fomentando conflitos, no interesse de
manterem a situação sob domínio e com isto regular o preço
do diamante a nível mundial (…) a potencialidade criminal
da situação expressa pode ser avaliada por estudos realizados
pelas próprias empresas multinacionais, que afirmam ser a
produção do Garimpo Roosevelt em torno de
US$20.000.000,00 (vinte milhões de dólares) mensais, sendo
que deste montante, nos últimos quatro anos, não há registro
de comercialização lícita dos diamantes extraídos nas terras
ocupadas pelos silvícolas Cinta Larga”. Assim, uma maior
proteção do entorno das terras indígenas, com imposição de
firmes restrições e fiscalizações, tendem a minimizar os focos
de tensão na região do Povo Cinta Larga, reduzindo a criminalidade e os conflitos entre mineradores, garimpeiros e indígenas, eis que, além de se extinguir a expectativa das
mineradoras em legalizar o extrativismo mineral nessas áreas,
os grandes explorados passariam a ter dificuldades em simular pesquisa e lavra nas proximidades para “lavar” diamante
extraído do interior da unidade de conservação.
9. Inexistem direitos absolutos no ordenamento jurídico brasileiro. Constatada a incompatibilidade da atividade mineraria e a ordem pública no entorno da TI Cinta Larga, resta
superada a utilidade do aproveitamento mineral na área sub
judice.
10. O interesse na proteção do meio ambiente, as condições
de vida da população indígena local e a neutralização da criminalidade faz emergir os motivos para a revogação da lavra.
11. Apelação do Ministério Público Federal provida.
12. Recurso de apelação do DNPM prejudicado.”
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Contra essa decisão, o DNPM interpôs recursos especial e
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extraordinário, ambos ainda em processamento e sem juízo de admissibilidade, mas com efeitos suspensivos deferidos para ambos os
apelos no bojo da medida cautelar 007456428.2013.4.01.0000
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pelo Desembargador Federal Vice-Presidente do TRF da 1ª Região.
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Essa a decisão que ora se pretende reformar.

2. DA POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO IN-
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TERPOSTO PELO DNPM

Em regra, a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal
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se inicia somente com a admissão, pelo juízo a quo, do recurso extraordinário, ou com o provimento do agravo de instrumento ma-
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nejado contra o juízo negativo de admissibilidade.
No entanto, em situações excepcionais, para evitar dano de

difícil ou impossível reparação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a Corte aprecie o tema da concessão de
efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de admissibili-
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dade, como é o caso aqui trazido a análise.
Sobre o tema, confira-se o entendimento da Suprema Corte:
“(...) É verdade, contudo, que este Tribunal tem admitido
concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário
ainda que pendente sua admissibilidade, em situações excepcionalíssimas, quando demonstrada a alta probabilidade de
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conhecimento e de provimento do recurso extraordinário,
nos casos de acórdão contrário à jurisprudência pacífica
desta Corte e quando se tratar de dano de difícil reparação.”
(AC 3563 MC/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
14/3/14).

Esse entendimento em tudo se aplica à hipótese dos autos,
para cassar a liminar concedida na ação cautelar subjacente (pro-
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cesso nº 007456428.2013.4.01.0000), que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela Autarquia, ainda
pendente de juízo de admissibilidade pela Corte Regional, sob
pena de danos irreversíveis à própria subsistência da TI Cinta
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Larga, conforme será demonstrado a seguir.
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3. DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
EXTRAORDINÁRIO

(PERICULUM
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RECURSO

IN

MORA E FUMUS BONI IURIS)
O seguinte trecho do acórdão do TRF da 1ª Região, sus-

penso pela cautelar aqui impugnada, expõe bem a situação confli-
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tuosa ora existente no entorno da terra indígena Cinta Larga:
“É fato público e notório que a TI do povo Cinta Larga tem
sido objeto de invasões de garimpeiros e que a área tem subsolo rico em cassiterita, diamante e outros minérios além de
estar em conflito permanente.
O conflito é decorrente das consequências da mineração
nessas áreas com inevitável degradação do meio ambiente e
isto tem um efeito devastador para as populações indígenas
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tais como o assoreamento e contaminação de rios e igarapés
por mercúrio, transmissão de doenças, como tuberculose,
gripe, lepra e mudança de hábitos tradicionais da comunidade como uso de bebida alcoólica.
As populações tradicionais sobrevivem dos recursos naturais
e a destruição de seu habitat tem um impacto sobre elas
muito mais nefasto do que sobre outros grupos sociais que
são dependentes da prevalência do equilíbrio ecológico.
É verdade que a Constituição Federal (artigo 176, caput)
considera os recursos minerais estratégicos para o desenvolvimento nacional. Não se discute este aspecto, nem a existência da norma constitucional sobre o tema. Todavia, há
outros fatos indiscutíveis, no sentido de que são óbvios, ou
seja, a poluição dos rios, do solo, do subsolo por agentes químicos tóxicos, tudo isso trazendo problemas para a saúde da
população que convive com a mineração além de afetar
também a vida da fauna. A sobrevivência das pessoas é um
fator de interesse superior à exploração privada dos recursos
minerais. Nos termos do disposto no artigo 42 do Código
de Mineração vigente, a autorização para a exploração será
recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da
exploração industrial, a juízo do governo.
(…)
No caso em exame, o DNPM não demonstrou a essencialidade da mineração de extração de diamantes no contexto
produtivo nacional no entorno da TI do povo cinta Larga.
Inexiste qualquer evidência de ingresso de divisas para o país
ou que haja participação de mineração de diamante para a
população local ou dessa comunidade específica. O que veio
aos autos, isto é, ao mundo jurídico são as constatações da r.
sentença: 'Com relação ao povo Cinta Larga, há nos autos
demonstração inequívoca de que as supostas pesquisas e lavras incidentes nas áreas próximas das terras indígenas têm
servido para lavagem de diamantes extraídos da reserva, incrementando a criminalidade da região'.
Conforme também já assinalei no início deste voto, a sobrevivência das comunidades está acima do interesse da apropriação privada dos recursos minerais do país. Ex vi do art. 42
do Código de Mineração, também já mencionado, a autorização para exploração será recusada se a lavra for considerada
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prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que
superem a utilidade da exploração industrial.”

Firme nessas razões, inevitável reconhecer que o caso dos au-
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tos está a merecer uma proteção efetiva do Poder Judiciário, de
forma a resguardar os interesses da comunidade indígena envolvida, porque condizentes à sua própria subsistência, o que indica a

AC

essencialidade do direito em causa, sobrelevando-o em relação aos
interesses meramente econômicos decorrentes da extração mineral
e do garimpo.

O enfrentamento da questão exige que se reconheça não
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apenas a primazia do interesse público sobre o privado, mas, conforme registrado no acórdão suspenso, a fundamentalidade do in-
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teresse público ora em análise, que reclama, num juízo de
ponderação, sua prevalência sobre as demais questões postas em
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causa.

Ao suspender o acórdão regional, a cautelar subjacente nada

mais fez do que permitir a perpetuação dos conflitos existentes no
entorno dos territórios indígenas Cinta Larga, privilegiando a atividade econômica privada em detrimento do relevante e funda-
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mental interesse público que reveste a sobrevivência da
comunidade indígena em questão.
Neste contexto, forçoso reconhecer a ausência de periculum in

mora na decisão objurgada. Na verdade, a manutenção dos focos de
tensão na área objeto de litígio enseja um periculum in mora inverso,
na medida em que expõe a risco de perecimento os interesses que
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a decisão suspensa buscava proteger, pois os documentos dos autos,

86

destacados pela sentença e pelo posterior acórdão, indicam que as
pesquisas e lavras autorizadas nas áreas próximas dos índios incrementam a criminalidade na região, principalmente pela lavagem de

36

diamantes extraídos ilegalmente da reserva indígena.

E neste particular, não tem respaldo a alegação do DNPM de
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prejuízos para a União advindos da execução provisória do acórdão regional. Isso porque, a lastrear a sua pretensão, o DNPM baseia-se apenas em suposições genéricas e abstratas de eventual
perda de interesse econômico, para investidores, na área objeto do
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presente litígio, sem contudo demonstrar, com indicadores concretos e precisos, os efetivos prejuízos decorrentes da postergação de
outorgas para a exploração mineral na região sob exame. Essas
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alegações facilmente sucumbem frente aos dados concretos que revelam toda a criminalidade que permeia a exploração mineral na-
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quela área, situação que está a reclamar uma atuação rápida e
efetiva do Estado.

Não é demais consignar que nenhum dado concreto induz à

conclusão de que o postergamento da exploração dos minérios em
discussão, especialmente o diamante, afaste sua utilidade econô-
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mica ao ponto de inviabilizar futuros empreendimentos.
De outro lado, o quadro atual de exploração é apontado

como facilitador do contrabando de minério, pois confunde a atividade totalmente irregular com aquela que tem aparência de legalidade, dificultando a repressão aos crimes cometidos na região.
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Ademais, cabe consignar que a lavra de recursos minerais

86

acarreta inegável dano ao meio ambiente, cuja reparação será improvável, na hipótese de permanência da exploração das jazidas.

36

Além disso, não se verifica o fumus boni iuris, que se vincula à
probabilidade de acolhimento do recurso extraordinário interposto pela Autarquia.
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Ora, a lide foi solucionada nas instâncias ordinárias após
exaustiva análise do conjunto probatório trazido a lume, oportunidade em que se reconheceu expressamente a necessidade de se
obstar a exploração mineral na área ao redor das áreas demarcadas
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para os Cinta Larga. Esse quadro inviabiliza o conhecimento do
apelo extremo, porquanto eventual alteração do entendimento ju-
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dicial acerca do tema demandaria reexame de provas, o que é
inadmissível em sede extraordinária. Neste sentido, considerando-se que o recurso não guarda condições de admissibilidade, não
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há que se falar em fumaça do bom direito para fundamentar o
efeito suspensivo concedido na cautelar objurgada.
Quanto ao mérito, cabe ainda ressaltar que, como dito acima,

a legislação de regência do tema, especialmente o art. 42 do Có-
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digo de Mineração, preconiza que a “autorização será recusada, se
a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial, a
juízo do Governo”. Ou seja, o direito da exploração mineral não é
absoluto, podendo ser recusado quando prejudicial ao bem público
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ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração
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econômica.
Nesse particular, é importante enfatizar que a proteção a ser

36

deferida pelo Estado, e mais especificamente pelo Poder Judiciário,
não deve se limitar ao interior das terras indígenas, mas deve abranger, também, o entorno de tais áreas, de modo a viabilizar a
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adequada transição entre a vida, os costumes e as tradições existentes na comunidade indígena para a sociedade envolvente, e de
forma a garantir àquela reserva os elementos naturais necessários
ao seu desenvolvimento e à sua subsistência, em tratamento que se

20

aproxima ao conferido às unidades de conservação.
Além disso, o juízo a quo, ao deferir a cautelar pleiteada, não

91

observou o disposto no art. 802, caput1, do Código de Processo
Civil, que preconiza a necessidade de citação do requerido, no
caso, o Ministério Público Federal, para contestar o pedido.
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Do exposto, verifica-se que a concessão da cautelar aqui im-

pugnada, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário
do DNPM, além de evidenciar nítido caráter satisfativo, incompatível com a precariedade da cautela, é medida temerária, pois sub-
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verte a legislação processual acerca do tema, pela completa e
evidente ausência dos requisitos necessários a amparar tal medida.

1 Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento
cautelar, para, no prazo de 5 (cinco) dias, contestar o pedido, indicando as
provas que pretende produzir.
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Por fim, cabe noticiar que o Superior Tribunal de Justiça aco-
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lheu pretensão idêntica a aqui deduzida pelo Ministério Público
Federal, para afastar o efeito suspensivo atribuído ao recurso espe-

36

cial do DNPM, nos seguintes termos:
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“(...) Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela liminar
cautelar, com as suas clássicas e conhecidas características de
precariedade e provisoriedade, para retirar do Apelo Raro do
DNPM o efeito suspensivo que lhe foi inadequadamente
acrescentado, pela douta decisão aqui combatida. (...)” (MC
22821/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes, Primeira Turma,
publicação prevista para 4/8/2014).

No entanto, permanece o interesse jurídico na presente me-
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dida, a fim de que seja acolhido o pedido para igualmente afastar o
efeito suspensivo do recurso extraordinário, pendente de admissi-

91

bilidade perante a Corte Regional.

37
32

4. DA URGÊNCIA DO DEFERIMENTO DO PRESENTE PEDIDO DE CAUTELAR
Necessário destacar que um levantamento realizado pelo

Núcleo de Estatística da Procuradoria Regional da República da
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1ª Região, com recursos interpostos entre 2007 e 2013, estimou
que o tempo médio do juízo de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários interpostos pelo MPF no TRF da 1ª Região
é de 202 dias para os criminais e 279 dias para os cíveis. Desses,
cerca de 59 processos criminais e 217 cíveis demoraram mais de 1
(um) ano para serem admitidos ou inadmitidos.
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Essas informações são trazidas aos autos para, acrescendo aos
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argumentos acima expostos, que indicam a excepcionalidade da
hipótese dos autos, justificar a urgência no pleito deste órgão ministerial em relação à concessão de provimento liminar, de forma a
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suspender a decisão monocrática do Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que atribuiu
efeito suspensivo ao recurso extraordinário subjacente (medida
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cautelar 0074564-28.2013.4.01.0000).
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5. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Procurador-Geral da República:
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a) a concessão de liminar inaudita altera parte, no sentido de
suspender os efeitos da decisão monocrática proferida pelo De-
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sembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região nos autos da medida cautelar 0074564-28.2013.4.01.0000,
de forma a afastar o efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto pelo DNPM;
b) a citação do Departamento Nacional de Produção Mineral
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– DNPM para, querendo, apresentar contestação;
c) a procedência do pedido, com a confirmação dos efeitos da

liminar concedida, até o julgamento final do recurso extraordinário interposto pela autarquia contra o acórdão proferido nos autos
do processo 2005.41.00.003417-2.
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Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em di-
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reito admitidos.
Dá-se à causa o mesmo valor do processo principal, isto é, R$

36

1.000,00 (mil reais).
Pede deferimento.
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Brasília (DF), 31 de julho de 2014.
Rodrigo Janot Monteiro de Barros
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Procurador-Geral da República
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