MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Excelentíssimo Presidente do Superior Tribunal de Justiça

REF. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA N° 2.796-PA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO: DESEMBARGADOR FEDERAL RELATOR DO MANDADO DE
SEGURANÇA N.º 1001616-03.2015.4.01.0000
INTERESSADOS: VALE S.A. , MINERAÇÃO ONÇA PUMA LTDA, ESTADO DO PARÁ,
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA
PORE
KAYAPÓ,ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA
TUTO
POMBO,
ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN
DO Ô-ODJÃ, ASSOCIAÇÃO INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO
POVO XIKRIN DO CATETÉ

PETIÇÃO ND Nº 3878/2015

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, inconformado, data venia,
com a decisão de fls 2.832/2.835, por meio da qual essa Presidência
reconsiderou, em parte, os termos da decisão de fls. 2.548/2.552, vem até Vossa
Excelência interpor
AGRAVO REGIMENTAL,

consoante as razões a seguir desenvolvidas:

I – SINOPSE

Acatando pedido de suspensão formulado pelo Ministério Público
Federal, o sr. Presidente do Superior Tribunal suspendeu os efeitos da medida
liminar deferida em mandado de segurança em trâmite no Tribunal Regional
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Federal da 1ª Região, da lavra do Desembargador Federal Carlos Moreira Alves.
A decisão da Presidência dessa Corte Superior restabeleceu, na
prática, os efeitos da tutela antecipatória recursal concedida pelo Desembargador
Federal Souza Prudente, Relator do Agravo de Instrumento n.º 004210684.2015.4.01.0000, até o trânsito em julgado do processo principal (ação civil
pública n° 0002383-85.2012.4.01.3905, em curso na Justiça Federal no Estado
do Pará). Isso significou, noutras palavras, a higidez da decisão judicial proferida
no pré-citado Agravo de Instrumento n.º 0042106-84.2015.4.01.0000, no
sentido da paralisação das atividades de mineração do empreendimento
“Onça Puma” até a implementação de plano de gestão econômico e de
medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, bem assim o
depósito em juízo, pela VALE S.A., da quantia de R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais) por mês, para cada uma das 7 (sete) aldeias indígenas
afetadas,

a

partir

de

10.8.2015,

enquanto

não

comprovado

o

cumprimento das obrigações de fazer.
Todavia, em face dos agravos regimentais interpostos por Vale S.A.
e pelo Estado do Pará, embora reconhecendo a instabilidade social reinante na
região e a primazia dos princípios ambientais da precaução e da prevenção, essa
ilustre Presidência reconsiderou parcialmente a decisão proferida na Suspensão
de Segurança em tela, “para determinar que a compensação econômica
imputada à primeira empresa agravante seja depositada em conta judicial
bloqueada, até o momento em que permanecer em vigor a decisão suspensiva
proferida nos presentes autos”.
É contra essa nova decisão que se insurge o Ministério Público
Federal, por meio do presente agravo regimental, requerendo, uma vez mais, o
exercício ponderado do juízo de retratação de Vossa Excelência.

II
Para tanto,

é importante sublinhar, conforme dito na petição de

suspensão de segurança e reconhecido na decisão de fls. 2.548/2.552, que
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persiste na região, grave situação caracterizadora de lesões à saúde humana e
ao meio ambiente, em razão da prática de atividades de mineração sem o
atendimento às condicionantes mitigadoras dos impactos etno-ambientais. A
poluição dos recursos hídricos é um dado evidenciado em laudos periciais, e
compõe o quadro fático com base no qual a instância regional ordinária deferiu a
antecipação de tutela recursal, para determinar a paralisação imediata das
atividades poluidoras, e também para viabilizar uma alternativa de garantia de
subsistência dos membros das aldeias afetadas. Vale reproduzir a decisão
proferida no agravo de instrumento n°

0042106-84.2015.4.01.0000, no ponto

em que interessa ao debate:

A decisão aqui impugnada também foi objeto de impugnação, nos autos do AI
nº 0033323-06.2015.4.01.0000/PA, interposto pela ASSOCIAÇÃO INDÍGENA
BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO O-ODJA e pela ASSOCIAÇÃO
INDÍGENA POREKRÔ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO CATETÊ, postulando-se
a elevação do valor do depósito ordenado pelo juízo monocrático.
Ao examinar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no aludido
feito, pronunciei-me com estas letras:
“Com visto, a tutela jurisdicional deferida pelo juízo monocrático possui
natureza eminentemente precautiva e, por isso, compatível com a
tutela cautelar do agravo, manifestada nas letras e na inteligência do
art. 273, § 7º, do CPC, de forma a garantir às famílias indígenas
descritas nos autos o mínimo necessário à sua subsistência, diante do
gravíssimo quadro fático noticiado nos autos, decorrente dos impactos
etno-ambientais resultantes da implementação do empreendimento
descrito na inicial, aliado ao fato de que, decorridos anos desde então,
até o presente momento, não teriam sido implementadas todas as
condicionantes para o desenvolvimento da atividade de exploração
mineral em referência, concernentes à regularidade da licença
ambiental, nem tampouco, a implantação das medidas compensatórias
e mitigadoras de tais impactos, no seio das comunidades indígenas
atingidas, prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa
humana, como garantia fundamental assegurada em nossa Carta
Magna, afinando-se, ainda, com a orientação jurisprudencial já
consolidada no âmbito deste egrégio Tribunal, no sentido de que “a
tutela constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade
o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações,
o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia
qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso
comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus
comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida
sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o
ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e
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a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma
certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada). No caso
concreto, impõe-se com maior rigor a observância desses princípios,
por se tratar de tutela jurisdicional em que se busca, também,
salvaguardar a proteção do uso de terras indígenas, com suas crenças
e tradições culturais, aos quais, o Texto Constitucional confere especial
proteção (CF, art. 231 e §§), na linha determinante de que os Estados
devem reconhecer e apoiar de forma apropriada a identidade, cultura e
interesses das populações e comunidades indígenas, bem como
habilitá-las a participar da promoção do desenvolvimento sustentável
(Princípio 22 da ECO-92, reafirmado na Rio + 20)” e de que “nos
termos do art. 231, § 3º, da Constituição Federal, "o aproveitamento
dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e
a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as
comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos
resultados da lavra, na forma da lei", em harmonia com o disposto no
artigo 6º, item 1, alíneas a e b, da Convenção nº 169 – OIT”. (AG
0076857-68.2013.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.388 de 13/06/2014).
Assim posta a questão, não merece reparos, em princípio, a decisão
agravada, no ponto em que reconheceu, em caráter precário, o direito
postulado no feito de origem, de forma a atenuar, ainda que
provisoriamente, os reflexos danosos dos impactos etno-ambientais
suportados pelas comunidades indígenas indicadas nestes autos, por
se afinar com as garantias constitucionais acima apontadas.
Há de ver-se, porém, que o valor fixado pelo juízo monocrático, em
valor correspondente ao dobro da média inicial regional do programa
Bolsa Família, estipulada para a Região Norte do país, no montante de
R$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos),
calculado, proporcionalmente, sobre cada integrante de cada
comunidade, independentemente da idade, afigurase, em princípio,
insuficiente para o custeio das despesas básicas dos membros de tais
comunidades, mormente em face da circunstância de que a prática de
caça e pesca de que dispunham encontra-se obstada, em virtude dos
aludidos impactos etno-ambientais decorrentes da implantação do
mencionado empreendimento minerário, afigurando-se-me razoável,
num exame superficial, a sua fixação no valor almejado pelas
recorrentes, qual seja, em quantia correspondente ao dobro do salário
mínimo vigente, totalizando R$ 1.576,00 (hum mil, quinhentos e
setenta e seis reais), para cada integrante de cada comunidade,
independentemente da idade, por se adequar, ainda que não
satisfatoriamente, à realidade sócioeconômica de nosso país, até
ulterior deliberação judicial, e até porque a extração mineral, noticiada
nos autos, na sub-bacia do Rio Cateté, com impactos negativos nas
terras indígenas Xikrin do Cateté e Xikrin do O-Odja, deveria resultar,
por determinação constitucional, na aferição do direito das
comunidades indígenas afetadas, em participar do resultado da lavra
do mineral perseguido pela empresa multinacional Vale do Rio Doce
(CF, art. 231, § 3º).
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial, para elevar o valor dos depósitos
mensais ordenados na decisão agravada para o montante de R$
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1.576,00 (hum mil, quinhentos e setenta e seis reais), para cada
integrante de cada comunidade, independentemente da idade,
obervada a forma de distribuição estabelecida no aludido decisum,
devendo a quantia aqui estipulada ser depositada perante o juízo do
feito, em conta judicial junto à Caixa Econômica Federal, para essa
específica finalidade e posterior levantamento pelas comunidades
indígenas beneficiárias, por intermédio de seus respectivos
representantes legais constituídos nos autos, a se efetivar tal depósito
judicial, a partir do dia 5 (cinco) de julho do corrente ano, sob pena da
multa coercitiva fixada na decisão agravada, até ulterior deliberação
judicial.”
Como visto, a decisão agravada, ponto em que reconheceu, em caráter
precário, o direito postulado no feito de origem, de forma a atenuar, ainda
que provisoriamente, os reflexos danosos dos impactos etno-ambientais
suportados pelas comunidades indígenas indicadas nestes autos, restou
mantida, por este Tribunal, ainda que em sede provisória, nos autos do
agravo de instrumento em referência.
De igual forma, desde que o próprio juízo monocrático reconheceu a efetiva
ocorrência dos impactos etno-ambientais decorrentes da implementação do
empreendimento descrito no feito de origem, do que resultou, inclusive, além
de outros malefícios aos membros das comunidades indígenas atingidas,
impecilhos ao seu modo de vida, decorrentes da má qualidade da água do rio
Catetê, que servia para pesca e banho, entre outras atividades, afetando,
ainda, a fauna utilizada para caça e a própria cultura dos povos indígenas
daquela região, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão agravada:
“(...)
Ao se analisar os inúmeros e extensos relatórios trazidos pela da vale
S/A, juntados aos anexos I, li, 111, IV, V e VI, verifica-se que, em que
pese a existência de metas, indicadores, previsão de custos, análises
prévias com chancelamento da FUNAI, não se constata qualquer
medida efetiva implementada, com resultados objetivos, referentes ao
plano de gestão econômica, para autossustentabilidade das
comunidades indígenas, em razão dos impactos ocasionados pelo
empreendimento em torno das aldeias, as quais estão sofrendo
diretamente os efeitos da atuação empresarial para manutenção de
sua sobrevivência.
Outro ponto que vejo como mais proeminente, a ser debruçado nesta
análise, surge a partir do relatório trazido pela FUNAI, juntado às fls.
2.026/2.028, acerca da qualidade da água no Rio Cateté no trecho
situado no interior da Terra Indígena Xikrin do Cateté, apontando que
o projeto incide sobre diversos corpos hídricos que são
drenados do rio, os quais, dentre as monitorações de sua água,
constatou-se a ocorrência de concentração de metais fora dos
limites estabelecidos ainda em 2013.
Constatou-se ainda que no ano de 2014 houve um aumento
anormal de casos de malformação de recém-nascidos entre as
mulheres do povo Xikrin do Cateté, confirmada a ocorrência de
seis casos nos últimos 3 anos.
Assim, o perigo da demora vem se intensificando com o decorrer do
tempo, através do impactos ocasionados ao meio ambiente e às
comunidades indígenas dependentes destes bens naturais. Já a fumaça
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do bom direito, surge a partir da ausência de comprovação de
implementação dos próprios planos advindos dos estudos sociais das
comunidades, as quais, neste momento, entendo que devem ser
compensadas pelas omissões e efeitos decorrentes da atuação da Vale
S/A.
Portanto, atribuir a celeuma à comunidade indígena, no sentido de que
o plano de gestão mais específico não fora implementado por ser de
sua responsabilização, não se coaduna com o mínimo razoável,
ganhando um caráter de verdadeiro desrespeito em relação ao meio
ambiente, seja em relação com as aldeias indígenas, até porque o
pedido entre a emissão da licença de operação (2008) até o momento,
perfaz o total de quase 10 anos, o que antes se falava em dano
provável, hoje o dano já se mostra concreto e intensificado em razão
da demora de medidas mitigadoras eficazes.
(…).
Em face desse novo quadro e diante dos nefastos reflexos decorrentes dos
impactos etno-ambientais do aludido empreendimento, conforme já
consignado na decisão por mim proferida nos autos do agravo de instrumento
acima referido, impõe-se a concessão da medida alternativa postulada pelo
douto Ministério Público Federal, como forma de atenuar, ainda que
provisoriamente, os danos dali resultantes e possibilitar, a título precário, a
sobrevivência dos integrantes das comunidades indígenas atingidas, sob pena
de sua total extirpação de nossa sociedade, o que não se admite, na espécie,
sem prejuízo, também, da imediata suspensão das atividades de mineração
no empreendimento descrito nos autos, até que seja comprovada a
implementação do Plano de Gestão Econômica e das demais medidas
compensatórias para as aludidas comunidades indígenas.
Com efeito, a tutela jurisdicional deferida pelo juízo monocrático possui
natureza eminentemente precautiva e, por isso, compatível com a tutela
cautelar do agravo manifestada nas letras e na inteligência do art. 273, § 7º,
do CPC, de forma a garantir às famílias indígenas descritas nos autos o
mínimo necessário à sua subsistência, diante do gravíssimo quadro fático
noticiado nos autos, decorrente dos impactos etno-ambientais resultantes da
implementação do empreendimento descrito na inicial, aliado ao fato de que,
decorridos anos desde então, até o presente momento, não teriam sido
implementadas todas as condicionantes para o desenvolvimento da atividade
de exploração mineral em referência, concernentes à regularidade da licença
ambiental, nem tampouco, a implantação das medias compensatórias e
mitigadoras de tais impactos, no seio das comunidades indígenas atingidas,
prestigiando-se, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, como
garantia fundamental assegurada em nossa Carta Magna, afinando-se, ainda,
com a orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito deste egrégio
Tribunal, no sentido de que “a tutela constitucional, que impõe ao Poder
Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as
presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito
bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em
seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida
sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente,
toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a consequente
prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa
ser danosa, ela deve ser evitada). No caso concreto, impõe-se com maior
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rigor a observância desses princípios, por se tratar de tutela jurisdicional em
que se busca, também, salvaguardar a proteção do uso das terras indígenas,
com suas crenças e tradições culturais, aos quais, o Texto Constitucional
confere especial proteção (CF, art. 231 e §§), na linha determinante de que
os Estados devem reconhecer e apoiar de forma apropriada a identidade,
cultura e interesses das populações e comunidades indígenas, bem como
habilitá-las a participar da promoção do desenvolvimento sustentável
(Princípio 22 da ECO-92, reafirmado na Rio + 20)” e de que “nos termos do
art. 231, § 3º, da Constituição Federal, “o aproveitamento dos recursos
hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas
minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes
assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei”, em
harmonia com o disposto no artigo 6º, item 1, alíneas a e b, da Convenção nº
169 – OIT”. (ag 0076857-68.2013.4.01.0000 / MT, Rel. DESEMBARGADOR
FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.388 de 13/06/2014).
Assim posta a questão, não merece reparos, em princípio, a decisão
agravada, no ponto em que reconhecer, em caráter precário, o direito
postulado no feito de origem, de forma a atenuar, ainda que provisoriamente,
os reflexos danosos dos impactos etno-ambientais suportados pelas
comunidades indígenas indicadas nestes autos, por se afinar com as garantias
constitucionais acima apontadas.
Há de ver-se, porém, que o valor fixado pelo juízo monocrático, em valor
correspondente ao dobro da média inicial regional do programa Bolsa Família,
estipulada para a Região Norte do país, no montante de R$ 379,30 (trezentos
e setenta e nove reais e trinta centavos), calculado, proporcionalmente, sobre
cada integrante de cada comunidade, independentemente da idade, afigurase, em princípio, insuficiente para o custeio das despesas básicas dos
membros de tais comunidades, mormente em face da circunstância de que a
prática de caça e pesca de que dispunham encontra-se obstada, em virtude
dos aludidos impactos etno-ambientais decorrentes da implantação do
mencionado empreendimento minerário, afigurando-se-me razoável, num
exame superficial, a sua fixação no valor almejado pelo recorrente, qual seja,
no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para cada aldeia
integrante das referidas comunidades indígenas, até ulterior deliberação
judicial, e até porque a extração mineral, noticiada nos autos, na sub-bacia do
Rio Cateté, com impactos negativos nas terras indígenas Xikrin do Cateté e
Xikrin do O-Odja, deveria resultar, por determinação constitucional, na
aferição do direito das comunidades indígenas afetadas, em participar do
resultado da lavra do mineral perseguido pela empresa multinacional Vale do
Rio Doce (CF, art. 231, § 3º).
(…).
Com estas considerações, defiro o pedido de antecipação da tutela
recursal formulado na inicial, para determinar a imediata suspensão das
atividades de mineração no empreendimento descrito nos autos, até que seja
comprovada a implementação do Plano de Gestão Econômica e das demais
medidas compensatórias para as aludidas comunidades indígenas,
determinando-se, ainda, que a Companhia Vale do Rio Doce S/A proceda ao
depósito mensal de quantia pecuniária, a título de compensação pela ausência
da adoção dessas medidas, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), por aldeia, a ser revertido às aludidas comunidades, até a efetiva
implementação de tais medidas, devendo a quantia aqui estipulada ser
depositada perante o juízo do feito, em conta judicial junto à Caixa Econômica
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Federal, para essa específica finalidade e posterior levantamento pelas
comunidades indígenas beneficiárias, por intermédio de seus respectivos
representantes legais constituídos nos autos, a se efetivar tal depósito
judicial, a partir do dia 10 (dez) de agosto do corrente ano, sob pena da multa
coercitiva no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por dia de atraso, no
cumprimento desta decisão mandamental, a contar de sua ciência, sem
prejuízo das demais sanções cabíveis, na espécie, nos termos do artigo 14,
inciso V e respectivo parágrafo único do CPC vigente.

(…).

Como se pode perceber, a medida compensatória de índole
econômica atende não apenas ao propósito de mitigar os graves efeitos
decorrentes da atividade mineradora sem o cumprimento do Plano de Gestão
Econômica

e

das

outras

condicionantes

da

licença

prévia

concedida

(apresentação de planos e programas de prevenção e mitigação/compensação às
comunidades indígenas atingidas pelo empreendimento, de instrumentos que
nortearão a execução dos mesmos, bem como do resultado da avaliação
realizada pela FUNAI sobre os impactos na Terra Indígena ocasionados pelo
empreendimento). Para além da compensação pelos prejuízos materais e
imateriais

decorrentes

da

atividade

mineradora

que

vem

sendo

desenvolvida sem quaisquer mecanismos de contenção da poluição dos
rios

que

cortam

a

região

onde

habitam

centenas

de

pessoas

(comunidades indígenas), a prestação pecuniária objeto da decisão tem
nítido caráter alimentar, sendo, pois, essencial à subsistência das
comunidades indígenas, privadas de sua tradicional interação com a
natureza, fonte principal de alimentação. Confira-se, a propósito, o que
disse o Ministério Público Federal, por intermédio da il. Procuradora da República
Lusia Sangoi, no agravo de instrumento interposto, na origem:
“Os impactos também tornam necessária a adaptação das residências
do local para que as comunidades tenham formas de habitar e cozinhar
alimentos, sobrevivendo sem utilizar a caça e a pesca como formas
principais para obter alimentos, já que os impactos gerados pelo
empreendimento já tornaram inviável e inconcebível essa forma de
viver antes praticada. Mais importantemente, a estrutura das casas da
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aldeia deve ser adaptada para permitir que haja o saneamento básico
nas residências, de forma que os indígenas possam se banhar e obter
água de outras fontes que não o rio, já que este se encontra
contaminado

pelos

resíduos

da

mineração,

que

são

lançados

diretamente nas suas águas, sem qualquer filtragem.
Tendo em vista os fortes elementos de prova já trazidos à Ação Civil
Pública

acerca

dos

danos

causados

pelo

empreendimento

às

comunidades, torna-se possível e urgente a concessão liminar de
valores para que as comunidades possam iniciar os projetos que
garantirão a subsistência das PESSOAS que residem nas aldeias e estão
sujeitas a essas condições degradantes de vida.
Em reunião nesta procuradoria, indígena perguntou sobre o andamento
do processo e disse: por que razão a senhora e o juiz têm água limpa,
ficam no conforto, e nós estamos lá nos banhando e bebendo água
contaminada? Que lei é essa que permite que isso aconteça?
Deveras, as comunidades estão sendo severamente impactadas pelo
empreendimento, há muitos anos, sem que a lei tenha sido hábil em
resguardar as pessoas residentes nessas comunidades. A concessão 94
3424 3644 - de medida liminar é a única forma de garantir que a lei e a
Constituição sejam de fato aplicadas nesse caso, de forma a impedir
que os direitos à saúde, à habitação, ao meio ambiente e tantos outros
direitos fundamentais sejam resguardados.
Para que isso seja possível, é necessário que os valores a serem
arbitrados sejam altos o suficiente para a realização dos projetos
necessários

para

a

estruturação

das

Aldeias,

sendo

irrisório

o

arbitramento de apenas R$ 379,80 por indígena.
Dessa forma, requer-se seja arbitrado o valor solicitado na exordial,
qual seja, R$ 1.000.000,00, por Aldeia, a fim de que as associações
possam iniciar os projetos de infraestrutura necessários para garantir
uma sobrevivência digna às pessoas que habitam as aldeias e são
impactadas diariamente por esse grande empreendimento.”
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E, nessa toada, decidiu o Tribunal Regional Federal/1ª, pela pena do
Des. Federal Souza Prudente, acentuando a essencialidade da compensação
financeira imediata para o custeio das despesas básicas dos membros das
comunidades afetadas. Vale transcrever o seguinte trecho da decisão:

“Há de ver-se, porém, que o valor fixado pelo juízo monocrático, em
valor correspondente ao dobro da média inicial regional do programa
Bolsa Família, estipulada para a Região Norte do país, no montante de
R$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos),
calculado,

proporcionalmente,

sobre

cada

integrante

de

cada

comunidade, independentemente da idade, afigurase, em princípio,
insuficiente para o custeio das despesas básicas dos membros de tais
comunidades, mormente em face da circunstância de que a prática de
caça e pesca de que dispunham encontra-se obstada, em virtude dos
aludidos impactos etno-ambientais decorrentes da implantação do
mencionado empreendimento minerário, afigurando-se-me razoável,
num exame superficial, a sua fixação no valor almejado pelas
recorrentes, qual seja, em quantia correspondente ao dobro do salário
mínimo vigente, totalizando R$ 1.576,00 (hum mil, quinhentos e
setenta e seis reais), para cada integrante de cada comunidade,
independentemente

da

idade,

por

se

adequar,

ainda

que

não

satisfatoriamente, à realidade sócioeconômica de nosso país, até
ulterior deliberação judicial, e até porque a extração mineral, noticiada
nos autos, na sub-bacia do Rio Cateté, com impactos negativos nas
terras indígenas Xikrin do Cateté e Xikrin do O-Odja, deveria resultar,
por

determinação

constitucional,

na

aferição

do

direito

das

comunidades indígenas afetadas, em participar do resultado da lavra
do mineral perseguido pela empresa multinacional Vale do Rio Doce
(CF, art. 231, § 3º).” (fls. 197)

Nesse contexto, não se afigura consentânea com a realidade dos
fatos que deram suporte à primeira decisão do eminente Presidente do Superior
Tribunal o bloqueio em conta judicial dos valores arbitrados, sob o argumento da

onça puma 2876.odt

10

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

irreversibilidade do pagamento. O bloqueio das compensações financeiras
inviabiliza a fonte alternativa de subsistência das comunidades, ora privada da
fruição dos recursos ambientais que, na dicção constitucional, são essenciais à
sua subsistência física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (CF,
art. 231, §1°). Evidente, pois, o periculum in mora inverso.
Numa justa e adequada ponderação de valores, o bem vida
sobrepõe-se

à

alegada

irreversibilidade

da

compensação

econômica

judicialmente determinada, já que em situações tais, estando em jogo a
subsistência física, a questão não poderá ser resolvida em perdas e danos. Os
danos são irreparáveis, na perspectiva das vidas humanas ameaçadas.
Além disso, é oportuno sublinhar que a irrepetibilidade é da
essência do pagamento de qualquer verba revestida de caráter alimentar,
devendo ser prestigiada, nessa linha de raciocínio, a medida que implicar a
mitigação dos riscos de perecimento do bem maior em disputa. Nesse sentido, a
jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

vem

realizando

justo

balanceamento dos valores em jogo, conforme evidencia o julgado no ARESP n°
563.840-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, no qual foi acentuado o
seguinte:

“[...] Quanto à negativa de vigência ao art. 475-O, II, do CPC e,
bem assim, no que se refere ao dissídio jurisprudencial, a Segunda
Seção, julgando essa questão no REsp 1.145.358/PR, então
representativo da controvérsia submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, sob a relatoria do i. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
pacificou a controvérsia no sentido de que é dado ao juiz da
execução deferir, nos termos do art. 475-O, § 2º, I, do CPC, até o
limite de 60 vezes o salários mínimos, o levantamento do valor em
execução provisória, dispensando a prestação da contracautela, na
hipótese de (i) tratar-se de crédito de natureza alimentar; e ii)
existência de estado de necessidade, de modo que, mesmo com
perigo de irreversibilidade da situação, os danos para o exequente,
diante da espera do fim do processo, seriam muito superiores
daqueles ocorridos no patrimônio da executada.“
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O acórdão ali mencionado decorre do RESP n° 1.145.358, Segunda
Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado como representativo de
controvérsia, e exibe a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. VAZAMENTO DE
OLEODUTO DA PETROBRAS QUE IMPOSSIBILITOU A PESCA NA BAÍA
DE ANTONINA/PR. INDENIZAÇÃO.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 475-O, § 2º, I, DO CPC.
LEVANTAMENTO DE VALORES INDEPENDENTEMENTE DE CAUÇÃO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1 - Nas execuções provisórias nas ações de indenização pelo
vazamento do oleoduto Olapa, que impossibilitou a pesca na Baía de
Antonina e adjacências, mas também aplicáveis a outros casos de
acidentes ambientais semelhantes, é permitido ao juiz da execução,
diante da natureza alimentar do crédito e do estado de necessidade dos
exequentes, a dispensa da contracautela para o levantamento do
crédito, limitado, contudo, a 60 (sessenta) vezes o salário mínimo (art.
475-O, § 2º, I, CPC).
2 - Na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça, é possível
deferir o levantamento de valor em execução provisória, sem caucionar,
quando o tribunal local, soberano na análise fática da causa, verifica,
como na hipótese, que, além de preenchidos os pressupostos legais e
mesmo com perigo de irreversibilidade da situação, os danos ao
exequente são de maior monta do que ao patrimônio da executada.
3 - Refoge à competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos
do enunciado nº 7 de sua súmula, qualquer pretensão de análise das
condições econômicas das partes envolvidas.
4 - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime do artigo 543-C do Código de
Processo Civil e da Resolução STJ nº 8/2008.
(REsp 1145358/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 09/05/2012)

Na mesma linha, destacando o caráter alimentar de determinadas
prestações, bem como o risco de periculum in mora inverso em caso de
suspensão da medida, tem-se o acórdão no EDcl no AgRg na AR 3.163/PR, Rel.
Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA
ANTECIPATÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA. IDADE AVANÇADA DA RÉ.

onça puma 2876.odt

12

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

CARÁTER ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DO PERICULUM IN MORA INVERSO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS,
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS, PARA REVOGAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
1. Na hipótese dos autos, em que se informam a idade avançada da ré
e a ausência de recursos financeiros para sua subsistência, verifica-se a
existência do periculum in mora inverso, ante o caráter alimentar da
pensão especial de ex-combatente, concedida pelo julgado que se
pretende rescindir com a presente ação. Em verdade, diante de tais
fatos, noticiados na petição dos embargos de declaração,
imperioso concluir que a manutenção da antecipação da tutela,
suspendendo a execução do julgado rescindendo, pode
ocasionar danos irreparáveis à parte ré, em razão da demora do
processo. Trata-se, pois, de irreversibilidade de fato, que
impede a concessão da tutela antecipatória, porquanto
insuscetível de ser resolvida em perdas e danos (artigo 273, §
2º, do Código de Processo Civil).
2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim
de revogar a decisão que concedeu tutela antecipatória, determinando,
por conseguinte, o prosseguimento da execução do julgado
rescindendo.
(EDcl no AgRg na AR 3.163/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/2006, DJ 20/03/2006,
p. 190)

III

Ante tais considerações, evidencia-se a necessidade de se garantir a
subsistência física das comunidades indígenas afetadas, assegurando o acesso
imediato aos valores arbitrados a título de compensação financeira, em face dos
impactos etno-ambientais decorrentes da atividade mineradora desenvolvida ao
arrepio das condicionantes anteriormente fixadas pelo poder público. Todo esse
quadro desafia a pronta e integral intervenção do Judiciário, de modo a fazer
valer a essencialidade do bem vida e das condições de subsistência das
comunidades indígenas.
Assim, face ao exposto, requer o Ministério Público Federal a Vossa
Excelência que seja reconsiderada a decisão ora agravada, assegurando-se a
percepção da compensação econômica pelos integrantes das comunidades
indígenas afetadas pela atividade poluidora, nos moldes que haviam sido
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anteriormente determinados. Caso não haja a reconsideração, requer o Ministério
Público Federal que seja submetido o presente agravo regimental ao eg.
Colegiado, aguardando-se seu provimento, com o total restabelecimento dos
termos da decisão anteriormente proferida.

Brasília, 13.11.2015

NICOLAO DINO
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
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