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SENTENCA

o MINISTERIO PUBLICO FEDERAL ajulzou a presente Ar:;Ao CIVIL

PUBLICA contra a empresa VALE S/A . ten cionando, em sede de Iim inar. as seguintes

provldenctas: a) 0 pagamento. no prazo de 3 (tres) d las, da re nda m ensaI

equivalen te a 5 (cinco) satar ios m fnimos a cada um a das 788 famflias resid entes no

Territ 6rio Qui lombola do [am buacu. retroativo ao dia 26/02/2010 . data da ex pedtcao

da Licem;a de Operacao nQ 4352/2010; b) suspenseo imed iata das atividades da

m ina "Milton ia 3" , da linha de transrn lssao de energ ia e do mtneroduto, com a

co nseqfient e suspensao da licenc;a de Operacao nQ 4. 352/20 10 , ate qu e sej a

efe t ivado 0 pagamento dos salanos m inimos; e, c) a Imptantacgo imediata e int egral

do Projeto de Geracao de Renda elabo rado pela UFRA. No mente. requ ereu a

rnanutencao do pagam ento da rend a men sal enqua nto est iver 0 empreendi mento

em ope racao. 0 cumprimento das con dicionantes do processo de licenci amento

ambiental do m ineroduto e da linha de transmissao relat ivas ao Terr ir6rio

Quilombo la do j ambuecu ou, a tte mat ivamente, a cancelame nto da licence de

operacao e, por tim, a reparacao in natu ra dos danos ambient ais ou, na

impossib ilidade oeste . indeni zecao em dinheiro .

Expos 0 N inlsterto Publico Fed era l que a Va le e t it ul ar do

em preend imento denominado Mina de Bauxita Paragominas. 0 qual compreende

um a mina a ceu aberto (Miltonia 3). uma Iinha de t rao smt ssao de ene rg ia para suprir

a elet ric idade necessaria do empree ndimento e um m ineroduto para 0 t ra nsporte da

polpa de bauxit a com 24 4 quttomet rc s de exte nseo. desta can do que os da is ultirnos

at ravessa m 0 Terri t 6rio Quilombola do jambuac;u a altura do Munidpio de Maju .

Asseverou qu e em rezao da po lpa de bauxita co nter metat s

pesados, 0 t rensporte eo submeti do a uma rigorosa seguranc;a para pr tecao humana

e do meio amblente, ten do a t.lce nca de operacao 4352/2010 etaria de

Estad o de Meio Ambiente (SEMNPA) imposto uma ser' de 5 para a
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rnlcter instru fda com as pec;as de tl. 21/1. 569

Ao final. vislumbrando presentes os req uisites necessaries,

pugnou pelo deferim ento da tut ela de urqencla.

FlLlli ..
PODER JtOICIARIO

JUSTItiA FEDERA!- DE 1 ~ INST~NCIA
SEC:;AO JUO ICIARIA DO PARA

Com o funda mento da acao. sustentou Que os qullombolas t~m

di reito a integra lidade do seu territ6rio (eF.ADCT. art. 68). 0 qua l teve sua utl llzecao

prejudicada na area do mineroduto e das torres de transm issao de energia desde 0

ln fcio da s instalac;6es do empreendimento; 0 direito a lndenlzac ao e renoa em face

da serv idao mineraria a que foi submetido seu territ6rio; a necessidade de f lxacao de

lndenlzacao cotenve (Convencao 169 da OIT) e nao de form a indiv idua l como fei to

pela Vale e, po r t im, a necessidade de suspensao da Iicenc;a expedida com a

consequente paralisacao das ativ idades.

Acrescent ou 0 MPF que a Vale just ifl cou sua conduta no fata de

ter apresentado recurso administrativo perante a SEMA sob a justificativa de

ir razoabilidade das condidonantes (ja Que as impact os seria m m fnimos} e de Que

haveria um acordo jud icia l homologado pela j ust ice Estad ual ent re a empresa e os

quilombolas em sede de aC;ao ajuizada pela Vale con tra a com unidade . Tod avia, tals

argument os nao pod er iam ser conside rados, ja Que nao caberia aempresa aval iar os

impactos de suas ac;6es. mas sim ao 6rgao Hcencladcr, alem de que a empresa teria

orniti do a ex ist enc la das condicionantes da LO na ce leb racao do acordo judicial, 0

Qual nao t eve part lctpacao da SEMA.

rnitiga c;ao dos impactos advindos da lnstalacao do mineroduto e da linha de

trensrn lssao. bern como a ccrnpensacao Quando tais impactos nao pudessem ser

mitiga dos. "rodavle. as condicionantes ali insertas naD fo ram cu mpridas pela Vale

SIA, res sa ltando 0 MPF que na Llcenca de Operacso anterior (LO 14 861200 8 ) ja havia

a determlnacao para a apresentacao de progra mas voltados a ceracao de renda

para a populacao impact ada pelo empreendimento. com a ap resentacao de

cronograma. a qual naD foi atendida.

Instada a se manifesta r, a VALE S/A apresentou suas raz6es as fl .

.--_Jr ·580/1.604 , sustentando a desproporcionalidade da med ida de pa raltseceo das

C~-7'i~1Itr~II.t~s;"'a~leem da lnexlstencte de urqencte. vez Que os impactos gerados toram

'-'....nente aqueles causados no infcio do empreendimento. je'i devidamente miti gados.
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Susci t ou ainda a exlstencia de acordo jud ic ial homologado e transitado em j ulgado

entre as quilombolas e a VALE, bern como a ex istenci a de recurso administrativo

pendente de aprec jacao contra as condicionantes da LO n O, 4.352/2010. as quais

est ar iam suspensas.

Porfim. alegou a prescricao. nos t ermos do art. 203. §3Q , II e V do

C6 digo Civi l. d iante do decurso do prazo de mais de tres anos da celebracac dos

cont rat os de servldao e do acordo j udicial com as Associac; 5es e 0 Co nse lho

Quilombol a. alern da im possib ili da de do j udl clarto interferir no rnerito administ rativo

de co rnpe tencia somente do 6 rgo3o ambiental licenciador (SEMN PA).

juntou os document05 de II. 1.605 /1.689.

Em de ctsao lancad a as tis. 1.691/1.6 96 a ped id o de antectpacao

de tut el a foi em parte deferido pela m agistrad a entao presidente do fe lto. en sejando

a interposicao de agravo de lnst rurnento peio MPF (115. 1.704/1.709) e pela VALE 5/A

(115. 1.743/1. 771 ).

Contesteceo apresentada as f ls. 1. 780/1.823 . no bojo da qu al a

VALE expos inicialmente 0 hist6rico do processo de licenc iam ento ambienta l do

empreendimento e das tratati va s en vidadas para 0 est abe lec imento de acordo com

a comun idad e quilombola . A t ltulo de prelim inar. a contest ant e invocou a

mcompetencla desta justice Federal, ja qu e nao haveria qu alqu er int eresse da Uni ao

na lide, bern como a ilegitimidade at iva do MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, em face

da ext stencte de interesse meramente local na demanda. limitado a a lg uns

municipios do Esta do do Para. Ainda em sede de prellminar, aludiu it exlstencle de

coisa ju lgada material decorre nte de acordo judicial homolo gado e transitado em

julgado. no bojo do qual a VALE se cornprorneteu a executar uma se rte de ac;oes

quanta it comunidade qullombola, inclusive implementar p rojeto desenvolvid o pel a

UFRA para as 58 fa mrtias ind icadas e cul t uras anuais e perenes para todas as

fa m fli as do t errit6 ri o .

No m ente. suscitou a eusenc !e dos requ lsitos necessartos ao

deferimento da m edida umlner, mormente pela au sencta de dana irrep rav el ou de

ditrci l reparac eo. bern como pela irreversibilidade da m edida pleite a. 5 t entou

que a tmptem entecgo do projeto da UFRA e das culturas para f as restou
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obstada pelos proprios quilombolas, os quais se recusaram a nom ear representantes

para as com iss6es necessaries e passaram a ex igir renda mensal v ita lfcia e a

inclu sao no s proj etos de famfli as que sequer foram at ingidas pelo empreend ime nto.

De out ra parte, expos qu e a SEMA, ao renovar a LQ 435 2/2010 , incluiu du as

condicionant es relacionadas as comunida des quilombolas sem cons idera r 0 aco rdo

anteriormente firmado ent re as partes, enseja ndo a interposlcao de

irnpuqnacao/recurso administrativo pela VALE, 0 qu al ainda nao foi apreciado.

Alegou ainda a prescrlcao. nos termos do art. 206, §3Q, II e V do Codiqo Civ il, dlante

do decurso do prazo de mais de t res an os da ce lebracao dos contratos de servldao e

do acordo judici al com as Associac;6es e 0 Conse lho Oullornbola . bern como a

inviabi lidade e ilegalidade na suspen sao das atividades do empreend imento da re,

uma vez que ap6s a implantacao nao houve a gerac; ao de novos impactos as

comu nidades, nao havendo que se fal ar na lnvlabtllzacao do uso dos lmovels.

Asseverou que 0 mineroduto e a Iinha de transrnissao nao at inge m a integrali dade

do terrttorto quilombola, mas apenas a parte referent e a 44 famflias, e que nee hit

uso colet ivo do territ6rio po is este se encont ra d iv id ido em lotes individuais, dar a

mdenl zacso individual a cada familia . Expos que, enquanto agua rda a dectsao do

6rgao licenciador sobre 0 recu rso/lrnpuqnacao apresentados, continua executando

acoes e atividades no t ocante as fam flias rea lmente impactadas, t ais com o a

const ruc ao de escola agricola e de posta de saude familiar, recuperacao de est radas ,

cons t rucao de campos de futebol , patrodnio de eventos e acoes socials e a

quallficac ao e capac it acao profissiona l de ped reiros, carpinte iros e servlcos gerais.

No tocante aos pedidos de reparacao ou lnden izacao por dan os ambienta is,

argumentou qu e em momenta algum ha uma clara ex ptanacao de qu ais seriam

esses danos, destacando que nao sofreu autuacao por infrac;6es danosas ao melo

ambiente, tate qu e impossibi lita sua condenecao sem provas. No mats. asseverou

que por di versas vezes buscou desenvolver alternat iva s v inculadas ao projeto da

UFRA, m edi ante remunereceo das famflias quilombolas, as qu ais ns o dem onstraram

interesse. Por tim , impugnou a oectsso lim inar no t ocante aos valores f ixados para

amento as famflias, bem como 0 va lor arbit rado a titulo de mu lta pelo-'j~#<jjm~ rimento da declsao e, por fim, 0 prazo diminuto para Implementacao do

projet da UFRA.

juntou os documentos de tis. 1.824 /1.882.
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Na sequenc ia. fai j untada as f ls. 1.885/1.897 co ple da dec tseo

proferida em sede de ag ravo de inst rumento que deferiu em parte 0 efei to

suspensivo postu lado pela agrava nte VALE S/A .

As f ls . 1.898 fo i ad mi tida no feito. na qu alidade de assistente

lit isconsorcial do MPF a Fundacao Cult ura l Palmares.

Replica as t is. 1.940/1.95 3.

A t ttulo de provas este julzo houve par bern determinar a

reauzacao de perfcia tecnica e deferi r a juntad a de novos documentos.

Laudo pericial jun tad o as f ls. 2 .67 0/2.68 7 e inst ru fdo com as

documentos de t is. 2.688/2.896.

Ap6s as cons iderac;6es das partes sabre 0 t rabalho pe ricia l,

v iera m -me as au tos concl usos.

E 0 rel at6rio.

Da fundarne ntacao e c ec lsao.

Inic ialment e cumpre frisar qu e as preliminares suscit adas pel a

contestante relativas a incornpetencia do jufzc e a ilegitimidade at iva do MPF ja

fo ram objeto de ana lise pe lo TRF da I II Regiao nos au tos do Al n. 0021853 

17. 2011.4 .01. 0000/PA, cujos fundamentos ado to como razao de decid ir :

"tntcietrnente. cumpre analisara alegada incompetencie do jufzo para a

eprectecso da presente lide e, postertormente, 0 interesse do MPF.

Nao obstante grassar certa divergencia quanto a ooestso de

comoetencte da tusttce Federal para apreciar ecoes como a de que se

trata, tenho que a especie e de se aplicar entendimento do Superior

Tribunal de fustice (S7]), manifestado quando do julgamento do

Recurso Especial n . 440.002/SE. acordao publicado no OJ de

06.12.2004, da relatoria do eminente Ministro Teori Albino

posto no sentido de que:

(.. .)
1. A a~ao civil publica, como as dem'?i"~s.~",,1fle

competencte. a regra es teoetectae no art. 109, I,
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VI- pro teger 0 meio emoteote e combater a poluirao em qualquer de

suas form as;

VIII- Preservar as aorestes, a fauna e a flora;

6/28
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segundo a qual ceoe eos ju{zes Federals processar e jv/gar 'as causas

em que a Un;ao, entidade auMrquica au empresa publica federal

torem Interessadas na conatcso de autoras, res, assistentes ou

oponentes, exce to as de faleneia, as de acidente de trabafho e as

sujeitas ajustl(iJ EJeitoral e aJustira do Trabalhoa."Assim, figurando

como autor da apia 0 Ministeria PUblico Federal, que e orgao da tmuo.
a competenas para a causa e da justi,a Federal

3. Nao se confunde competencte com legit im idade das partes. A

ouestso competencial e toatcemence antecedente e. eveotustmente,
prejudicial a da legitimidade. Fixada a competencte. cumpre aD j utz

apreciar a Jegit ima( Ao sttvs do Ministerio Pub lico Federal para

p romover a aemenae. considera das as suas cerectensaces. as suas

finalidades e os bens jurfdicos envotvtaos.

(...r
Tal onentecso culminou com 0 j ulgamen to do seguinte precedente de

que fui relator:

PROCESSUAL CIVIL. AcAO CIVIL PUBLICA AjUlZA DA PELO MIN/STERIO

PUBLICO FEDERAL. DANO AMBIENTAL. ABATE DE ANIMAlS DA FAUNA

su. VEsTRE. CONPETENCIA.

1. Figurando como autor da a~ao 0 Min isrerio Publico Federal. que e

6rgao da Uniao. a compeumcts para a causa edajust/~a Federal.

2 . Agravo provldo.

fAg n. 2003.01.00.039971 -3/TO - Relator Desembargador Federal

Daniel Paes Ribeiro - OJde 13 .06.2005. p. 87)

Asstm, 0 ajuizamento da a(ao peto MPF, p or s i so. de acordo com a

jurisprudencie deste Tribunal. atrai a comoetencie da josnce Federa l

para 0 j ulg am ento do tetto.

Quanto a legitimidade do MPF para fig urar n o p olo ativo da p resente

demanda, d iscip lina a Constitutceo Federa l. em seu art. 23, que e

competencte comum da cmuo. dos Estad os. do Distrito Federal e dos

Municfp ios:

(...)

111- protegeros documentos. as obras e outros bens d evalorhistOrico.

art/stieo e cultural. os monumentos. as paisagens naturais notsvets e

os smos arqueol6gicos;

(...)
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Nesse sentido. vale citara Ii~ao de Anderson Furlan e William Fracalossi

(in Direito Ambiental, torense, 2010, p . 244), acerca da comoetencte

material comum:

Nao existiria a efetiva protecso do meio ambiente sem atribui~ao

deste encargo a toaos os entes federativos. Trata-se de um poder

dever da Uniao, Estados, Oistrito Federal e Municfpios de proteger 0

meto ambiente e combater a polui,iia em qualquer de suas tormes.

assim como preserver as ttorestes. a fauna e a flora. remoem os

cidadii os podem propor ecoes visando a concretteecso dos

mandamentos constitucionais (diretamente, por meio de a,iio popular,

e indiretamente, por meio de legitima,iio estreoratnerte. via a~iio civil

publica, representados pelos legitimadas constantes do rol do art. 5 f}

da Lei n. 7.347/85).

Asstrn. desponta nftido 0 deverde todos as entes federati vos Quanta a
orotecso do meio ambiente. Ha que se perqutrtr, agora, a legitimidade

do MPF para ajuizar a presente demanda.

A ecsocivil publica objeti va defender as tn teresses das comunidades

quilombolas que foram afetadas, de forma d ireta au tnatre te. mediante

resotcso de usa das terra s que acupam, em razao da tnstetecso de

mineroduto e da linha de trsnsmisseo de energia etetrics.

o proprio art. 225 da consttcotcso de 1 988, j a trenscrito. erigiu 0 meio

ambiente ecologicamente equilibrado a 'bern de uso com um do povo e

essencial a sadia qualidade de vida ' - expressso que abrange seaae. 0

bem-estar e a seaurencs da popotecso -, reconhecendo, desse modo, a

sua natureza de bem difuso, de dtreito publico subjetivo e, pais,

'ex ig fvel e exerctte vet em face do proprio Estado', a quem incumbe,

assim como a coletividade, 0 dever de proteqe-to . De resto, e na

oroteceo aseoae humana que reside, historicamente, 0 fundamento

primeiro para a tutela emoientet (Edis Milare in Direito do Am b ien te,

Revista dos Tribuna is, Sao Paulo: 5 9 ea., p . 142 ).

(...J

art. 225

'n ertaD

a que imp lica

7/28

Segundo a dtspasto no inciso 11/ do art. 29 da Constitutceo Federal, sao

tuncoes inst itactonets do Ministerio Publico, entre outres, a promocso

da ecso civil publica para a orotecso do meio embtente.

Considerando en teo que a consmutcso Federal, no § 4 f/

elevou a Floresta Ameronice (bioma no qual est

empreendimento da agra van te) ao status de patr.~i~~~~~?~~~-
claro a interesse especial da untso em sua proteceo,
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Rejeito, portanto, as prelim inares de lnccmpetencta do [u fzo e

ilegitimidade ativa do MPF.

No to cante a alegac;ao de existencia de co isa julgada material.

regi st ro que igu almente deve ser afastada nos mo ldes ja preconizados pela deciseo

qu e defe riu em parte a pedido de Iimi nar nos presentes autos, cujos fundame ntos

foram acatados pelo TRFI na de cisao ja ao norte em parte tran scr ita. da qual extra io

ainda 0 seguinte trecho:

De igual forma, a eventual inexistencia de notittceceo pelo

No que conceme ao acordo judicial firmado entre a agravante e as

essoctecoes de qui/ombolas do fembuecu, este evalido entre as partes

que dele participaram, nao influindo, pots, nas condicionantes

constantes da ucence de oaerecso. uma vez que estas sao elaboradas

com 0 objetivo de mantera qualidade socio-smotentstda localidade do

empreendimento enquanto este durar.

Se ha determmeceo da Secretaria Estadual de Meio Ambiente do

Estado di Para (SEMA/PA) para que a agravante realize determinado

eco. no ceso, a tmptemeatscso dos projetos de gera,ao de renda

identificados no estudo elaborado pela UFRA, nso pode ela invocar 0

descumprimento de acordo entabulado com terceiro como fator

suspensivo para 0 cumprim ento da condicionante imposta, uma vez

que sao retecaes j urfdicas distintas e foram firmadas, tembem, com

pessoas distintas.

Nesse sentido, alias, foi a runaemenrecso da oectsso agravada (fIs. 43·

44):

dizerque 0 MPF, assim como os demais, possui interesse e legitimidade

para 0 aj uizamento de a~ao civil publica que vise a defender 0 meta

ambiente.

Vale m enctonsr. por tim, que nso eporq ue 0 licenciamento ambiental

do empreendimento tot realizado perante a esters estadual que os

6rgaos que integram a esfera federal da Aamtmstrecso estariam

impedidos de exercera comoetencto administrativa material elencada

no art. 23 da consmutcso Federal.

Desse modo, ficam claras a comoetenoe da justtce Federal e a

legitimidade do MPF. •
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descumprimento das condicionantes neo gera a presuncso de sua

tnettcecte, haja vista que 0 Que se presume e a regra e nso a excecso.

Como nso e faeu/lado ao licenciado deixar de cumprir determinada

condicionante durante a analise de e ventualpedido de reconstaersceo

dos seus termos. e ventual constetscso de nso cumprimento au

tneaeauecso podera ensejara pr6pria re vogarao da ncence concedida

(art. 1 9, Ida Resolur ao n U• 237/97, CONAMA).

rsmoem nso merece amparo a alegapio de extstencte de coisa
ju/gada material no Que lange ao scorao homologado judicia/mente

nos autos da arao judicial de obrigarao de fazer (processo nfl

201010019657) em trsmae ne Iusttce Estadual.

Da leitura da aectsso de fl. 1.63 7/ 1.638, depreende-se que 0

cumprimento das condicionantes impostas pela ucence de Opera~ao

nso constituem 0 objeto da referida ecso. r rete-se, na verdade. de

a~ao de retn tearecso de posse intentada pela re em face de alguns

integrantes da Comunidade Qui/ombola do femouscu. que estariam

dificultando as atividades da empress, inclusive derrubando torres e

impedindo a passagem de trabalhadores eo local onde atravessa 0

mineroduto e as linhas de trensmtsseo. E, a despeito da con versso

posteriorda scso em ordinaria com obdga~aode fazer, tal moatticecso

nao introduziu a atscusseo no retto das conatctonentes oso cumortaes,

mas apenas do even tual descumprimento das cteasutes do con tra to de

servtaso firmado entre a VALE S/A e os qui/ombolas.

Desta forma. nao ha que se falar em coisa julgada material em retecso

as exigencias impostas pelo Poder Publico na LO n O4.352/2010, na

medida em Que as cooatctonentes impostas pela SEMA/PA nao foram

objeto da a~ao judicial em que houve acordo entre as partes. Somente

o orgao ttcenctedorpode definir se a condicionante imposta tot ou nso

cumonae, senao que. nos presentes autos, nao ha aemonstrecso

alguma nesse sentido.

Ademais, deve ser ressaltado que a Aam mtstrecso p oae. d ada a

natureza furfdiea sui generis do lieeneiamento em btentet. alterar as

condicionantes form uladas de uma ucence de operecs o p a ra outra

quando da sua renovecso. easo identifique, den t ro d os criterios

aiscrictonertos e voltados a consecucso do desenvolvimento

sustentevet. que sao necesseries novas m edidas d e comoensecso e/ou

mitiga~aodos danos ambientais.

Nao vinga. portanto, a aleqacao de coisa jU lg;a~d:a=c:.:.t;2:/~-;1
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Por t im, quanta a alega c;ao de prescrica o do direito de acao.
impoe-se registrar que. em se tratando de responsabilidade civ il amblental, afigura

se pacffico 0 ent endim ent o de que a ac;ao qu e busca sua reparacao se encontra

acobertada pela imprescri tibilidade. nao inci di ndo na especie 0 lapse temporal de 03

{t res } anos previsto pela Lei Civ il . nem 0 de 05 (cinco) en os v igente em qu estoes de

direito admin istrat ivo.

Tal ent endimento enc ontra fundamento na natureza do dire ito

em questao, t endo sido a materia rninuciosamente analisada pela Ministra Eliana

Caiman. da 2§ Turma do STJ. no Resp 1120117/AC. cuja ement a t ranscrevo:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL· DIREITOAMBIENTAL- A~O CIVIL

ptJBL/CA - COMPETtNCIA DAJUSTIi;A FEDERAL -IMPRESCRmBIUDADE

DA REPARA~O DO DANO AMBIENTAL - PEDIDO GENtRICO 

ARBITRAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR NA SENTENi;A : REVISAo.

POSSIBIL/DADE - SUMULAS 2841STF E » s t).

I...)

3. Repara~§o pe/os danos materiais e morsts. consubstanciados na

extreceo ilegal de madeira da area indfgena.

4. 0 dana ambiental stern de atingir de imediato 0 bern jurfdico que the

este proximo, a comunidade indfgena, temoem atinge a todos as

integrantes do Estado, espraiando-se para toda a comunidade local,

nso ind/g ena e para fu t uras oerecoes pela irre versibilidade do mal

ocestonedo.

S. Tratando-se de direito difuso, a reoerecso civil assume grande

amplitude, com profundas tmottcecoes na esoecte de responsabilidade

do degradador que eobjetiva. fu ndada no simples risco ou no simples

fato da atividade aenose. indep enden tem en te da culpa do agente

causador do dano.

6. 0 direito aD pedido de reparacao de danos arnbientais, dentro da

loqicidade hermeneutica, ega Droteqido pelo m anto da

irnprescritlbilidade, por se t ratar de direito inerente a vida.

fundamental e essencial aa firmacao dos oovos. independentemente

de nOo estar expresso em texto legal.

7.Em matt~na de presen'cao curnpre distinquir qual 0 bern iurfdico

tutelado.· se eminentemente privado sequem ·se os prazos normais das

aeDes indenizatdrias; se 0 bem iuddico e indiSDon;ve/, fundamental,
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antecedendo a todos os demais direitos. pois sem ele nao ha vida. nem

saude. nem trabalho. nem lazer. considera-se imprescrit i vel o direito a
reparacao.

8. 0 dana ambiental inclui-se dentre os direitos indisponi veis e como

tal este dentre os poucos acobertados pelo manto da

imp rescr it ibilidade a ecso que visa reparar 0 dano ambiental.

9. Quando 0 pedido eoenenco. pode 0 magistrado determinar, desde

j a. 0 montante da reoerecso. ha vendo elementos suficientes nos autos.

Precedentes do 57].

10. Inviiivel, no presente recurso especial modificar 0 en tendimento

adotado pete instancia ordinaria, no que tange aos valores arbitrados a

titulo de tnaene ecso. por incidencie das Sumutes 284/5TF e 7/57].

11. Recurso especial parcialmente conhecido e nso provido. (REsp

1120117 / AC:' Relator(a) Minist ra ELIANA CALMON (1 1 14); oroso

julgador SEGUNDA TURMA; Data do julgamento 10/1112009; Da ta da

Publica~ao/Fonte Oje 19/11/2009) Grifei.

Rejeito. assim , a prejudicia l de presc r tcao .

Ult rap assad as as qu est6es preliminares, passe a ap rec tacgo do

mertto do s pedidos.

A presente acao civil publica tem como principal fundamento a

ateqacao de descumprim ento, po r parte da requerida, de condicionant es insertas na

Licence de Operacao n. 4.352/2010, referente ao empree ndimento denom ina do Mina

de Bau x it a Parag ominas, 0 qual co mpree nde uma mina a ceu aberto (M iltonia 3 ).

uma linha de t ransmlssac de ene rg ia par a suprir a eletric ida de necessaria do

em pree nd iment o e um m ineroduto para 0 trans porte da polpa de bauxite, os quais

at ravessam 0 Ter rit6rio Quilombola do j ambuacu .

Referida flcence. expedida pela Secret aria de Estad o do Meio

Am biente (sEMA), esta beleceu as seguintes exlqencias no t ocante a mlnoracao dos

impactos causados as comunidades qu ilo mbolas:

Considerand a neo im lementa ao dos ro 'etos

comunidades qui/ombolas. considerando 0 ermin

a amento dos sala rios as (amilias im a t Imento,

considerando temoem a (alta de apoio tecnico as (amflias no que tange
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a o reparaca o da Jrea de Dlan tiQ sob a linha de transmissao. tatos que

geraram prejufzQ e comprometeram a sobrevivencls dessas tamf/ias,

pactuarum novo acordo financeiro entre as com uniterios e a VALEate

que as projetos de oerecso de emprego e renda passam garantir a

sobrevtvencie dos mesmos e apresentar 0 mesmo a esta SEMA.

I..,)
Implantar as proietos aoontados no estudo de potencialidade produtiva

para 85 comunidades qui/ambo/as. devido as mesmos constitufrem

parte da matriz de compeasecso dos impactos gerados nessas

comunidades. portanto de fundamental tmoortsncte para a

susten tabilidad e e sobrevtvencte das mesmas.

Da atenta lei tura da docurnentacao junta da aos autos. observa-se

que 0 processo de hnplementecac do empree ndimento em qu estao, em qu e pese

licenciado pelo 6rgao ambiental competente . culminou por desencadea r graves

conf litos ent re a em pree nde dora VALE S/A e as comunidades que cornpoern a

Territ 6r io Qui lombola do j arnbuacu. nota dame nte no que t ange aos impactos

negati vos relat ivos ao usa do solo para a desenvolvim ento das at iv idades de

subststencte de parte das comun idades. bern como qu anta ao aproveit amento dos

recursos natu rai s disponivei s na area em que se encontram est abelecidos.

Em uma rapida ana lise dos eventos qu e culminaram com 0

ajuizamento da present e acao, observa-se qu e a VALE. de tato onao se emprenhou

em dar cu mprimento as con dicionantes voltadas a lmplernentacao dos projetos de

gerac;ao de re nda e desenvolvimento social previstas desde a concessao da Licence

Previa n. 22/2003 (tis. 963). Tal observacso encontra respaldo no Parecer Tecn ico

junta do as t is. 964/970. no qual a SEMAavaliou 0 atend im ento as condicionantes da

Hcenca previa. destacando-se 0 seg uinte t recho:

"Ap resen tar o detalhamento ao Plano de Fomento ao Desenvolvimento

local (.. .) constitufdo pelos Programas de Fomento ao desenvolvimento

de oroietos de oerecso de renda; (...) .

(...J...0 cronograma apresentado retere-se afase I. Diante disso. toms

se tmp osstvetevetter 0 desen volvimento e a conctuseo dos treoemos. e
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considerando a rase em que se encontra 0 empreendimento (LI), neo

cabe tnaenotcaesparparte do empreendedor. Portanto. o suprectteao
estudo, deve apresentar urn cronograma envolvendo todas as fases de

execucso, suas linhas de etuecso e projetos sustentevets a serem

executados."

Ao requ erer a flcen ca de lnstatacao. portanto, a VALE sequer

havia apresentado urn plan o para cumprimento da condiciona nte relativa agerac;ao

de ren da para as comunidad es. Nao obsta nte, seu pleito de concessao foi defe rido.

Posteriormente, ja na fase de requerimento da Iicenc;a de

operacao, a SEMA deferiu a pr imeira LO sob 0 n. 1361 /2 006 (vi de fl s. 1.09 0 ). em data

de 18/12/2006 e com va lidade de urn ana , com a observaceo de que a

em preendedora dever ia dar cumprimento as condicionantes ob jeto da Notificad i o n.

2826/2 006, dentre as quais se destaca a de NApresentar as aeDes em exeeueao

deeorrentes dos projetos de geraeao de renda. com suas respeetivas pareerias e

/ocalidades partlcioes. "( f ts. 1.092). Ao qu e se infere, a LO 1361 /2006 foi exped ida

sem qu e 0 6rgao ambienta l ti vesse seque r con hecimento se as acoes re lat ivas a
gera<;ao de renda havi am side de fato implementadas e se estava m e execu cao,

Tal omtsseo. pel a sua ctareza, tot determ ina nte para a pro lacao

da oectsao que concedeu em parte 0 pedido de tu te la de urqencia, a qual ass im se

referiu a este circunsta nc te:

A u cence de opereceo n Q 4352/2 01 0, exp edida nos autos do processo

ne. 2008/0000560798 em 24/02/2010, com validad e a te 24/02/12 (fl.

131 v). fixou dentre as dezesseis condicionantes a seguin te exig t§ncia, a

ser imp lementada no prazo de 30 (trintaJ dies, sob pena de

enquadramento sutometico do empreendimento nas norm as penais da

legisla~ao ambiental:

Consideran do a naG implementacaG dos projetos Produt i vos nas

m unidad i/o J, n i r. nd terminG 0 r. zo de

amento dos setett f. mat. tm a tadas elo em ree 'dimen 0

onsid m mafa/t d a oi t i m il " n

re r, a a /an tio r: mi

PACTUAR UM NOVO ACORDO FINANCEIRO ENTRE OS COMU

r. r.m To 'ateo e m To vi e f. !Ii

RIOSEA
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VALE ATE QUE as PROjETOS DE GERAcAO DE EMPREGO E RENDA

POSSAM GARANTIR A SOBREVIVSNClA DOS MESMOS E APRESENTAR 0

ME5MO A ESTA SEMA.

De ecordo com a terte documentsceo colacionada aos presentes autos,

o acordo exigido pelo SEMA/PA nao tot tirmedo. porque a VALE S/A nso

enuiu com aspropostas apresentadas pe/as comunidades qui/ambo/as

interessadas, 85 quais, por seu tum o, nso aceitaram as alternativas

apresentadas pela empresa (fl. 150/ 156).

Assim, ate a presente data, nso ha notfcia do cumprimento da

condicionante pela empresa licenciada.

I...)
Cumpre ((iSaTque as medidas adotadas Dela empresa re em favor das

comunidades quilombo/as do lambuacu {Dram realizadas em face do

acordo judicial referido, antes da concessao da LO n f} 4352/2010, que

constatou 0 nao cumprimento das condicionantes impostas pelo 6rqao

ambientallicenciador. Estao, portento. fora do objeto aqui discutido,

relacionado ao cumprimento das exiqencies para licenciamen to da

atividade. (Grifel. )

De ou tra pa rte, e interessante fri sar que logo ap 6s a emrssao da

LO 136112006 em dezembro12006, a VALE ajuizou perante a Com arca de Casta nha l.

na justlca Estadual , ac;ao de relnteqraca o de posse (f ls. 2 .351 ) rel atlva as ac;6es dos

quilombolas na area das co m unida des ating idas pelo em preendimento, no bojo do

qual foi celebrado 0 acordo em que se com pro meteu a pagar do is sa la r los m fnimos

men sais as 58 (cinq uenta e cite} famflias diretamente at ing idas pelo

empreend tmento. bem co mo a cu stea r um est udo para m ap ear as poten ciai s

ati vidades produtivas para as co m unidades e a crtacao de m elhorias para sua

qualidade de vida.

E cedlco. portanto. que em que pese a orn tssao ini cial no tocante

ao cum primento das con diciona ntes re lativas a lmplentacao de proj etos para

de renda em prol da pcpu lacao at ing ida, ap6s 0 aptce dos conflitos com os

IlLIilJ;.."tJo las ver if icados no ano de 2006. a propria VALE 5/A aqu tesceu. em acordo

o perante a justice Estadual. ao pag amento de ajuda de cust o as famflias

ossibilitadas de cu ltivar a t erra em razeo da tmptantacao do mineroduto e do

linhao. sem prejufzo da etabo racao e Implementacgo de proj eto destinado agera c;ao
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de ren da pa ra a cornpensacao dos impact os negativos sab re 0 modo de v ida local.

Dest arte. a necessidade do estabe lec imento de m eios de cornpensacao aq ue les que

foram at ing idos pelo empreend imento de forma negat iva, e foram pri vados em parte

de seu rnelo de subststenc ta. e incontroversa nos autos. ja qu e a pr6pria re havi a

externado dlsposicao em ate nder as demandas da comunidade conforme acordo

celebrado em ju fzo.

a real conf lito res ide. pcrte nt o. na ldentif lcecao do alca nce das

m edidas de cornpensacao determinadas na licenc; a de operacao em qu estao, sendo

este 0 ponto sensfvel qu e ensejou a impasse inst aurado ent re a empreendedora e as

com unidades, uma vez que a SEMA em nenhum m omento de term inou 0 nurnero de

fam flias qu e faria jus aaj uda de custo previ sta na LQ 4352/201 0 e ne m 0 numero de

pessoas a serem inclufdas nos proj etos de ge rac;:ao de renda, perman ecendo t ais

quest6es em aberto. A ornlssao do 6rgao Iicen ciad or em est abe lecer, m ediante

cr tter tos objetivos e determ inados, as frontei ras numertces para a lrnplernentacao

da s m edidas compensat6rios e m it iga t6rias , rot 0 gatilho para 0 aju iza mento da

presente ac;:ao. pois apenas refon; ou 0 impasse ja existente ent re os quilombolas e a

VALE or ig inado desta lndetermlnacao .

Te ndo com o norte, portanto, as considerac;:6es aci m a t ecidas.

passe a apreciar os pedidos fo rmu lados.

Dos Prog ram as de Gerac;:ao de Renda

Com efeito, a necessid ade de tmptementecao de programas

volt ados a ge rac;:ao de emprego e renda para a corn pen sacao e mltiqacao dos

impactos negativos sobre as com unidades atingidas pelo projeto de mtneracao da

VALE e incontroversa nos autos, como ja ao norte assina lado, impondo-se apenas a

exata delirnltacao de ta ts ac;6es a fi m de rest e equacionado 0 conf li to.

A condiciona nte apontada pelo MPFcom o descu mprid

seguinte red acao:

/m /antaros r. . tosa ontadosnoestudode

para as comunidades qui/ombo/as, de vido os mesm s c
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·0 territorio esta dividido em tft ulos de terra concedidos p eto ITERPA,

p ortan to precisam sec zoneadas individualmente. desconsiderando 0

conceitQ de um terri((jrio tradicional aDenas. ha;" vista, que a area em
todo 0 seu contexto e de justa posse de cada comunidade. havendo

aivisoes. H (fls. 2 .61 7).

Signif ica dize que, m ulto em bora as com unidades estejam dentro

de t erri t6rio qu ilombola, cada com unidade se apresent a de form a aut6noma e com

organiza c;ao pr6pria, nos dizeres do expert'.

parte da matriz de comoeasecso dos impactos gerados nessas

comunidades, portanto de fundamental tmoortsnoe para a

sustentabilidade e sobrevtvencie das rnesmes.

o perito jud icial ressaltou em seu estudo que. m uito em bora haja

referend a ao territ6r io qu ilombola do j ambuac;u de maneira generica, cada

com unidade se orga niza de form a pr6pria , haja vista que detern t ltu los de terra

independent es, conce didos em diferent es epocas pe lo Inst ituto de Terras do Para

(ITERPA). Conf ira-se 0 seguinte trecho extra fdo do laudo peric ia l:

Pais bern. 0 estudo de potencialidade produtiva apresentado pela

VALE para 0 cum primento da cond icionante e. questa o foi 0 projeto elaborado pela

Universidad e Federal Rural da Amazonia - UFRA, a qu al se e ncont ra acostada as f ls.

1941284, e englobou tod as as fa milias residentes no chamado Territ 6r io Qu ilombola

do j ambuacu. a f inclufdas com unidades q ue nao foram d iretam ent e afet adas pela

tm ptant eceo do minerod uta e da linha de transrn tssao .

o t errit6rio qui lombola em q uest ao, de acordo com 0 lau do

pericial acost ado aos autos e formado per 15 (qui nze) com unida des di ferentes. as

quais foram identif icadas pe lo perito sob os seguintes nomes: Cent ro Ouro, Nossa

Senhora das Grac;as, Sao Bern ardino, Bom j esus, Santo Cris t o. j acunday , Nossa

Senho ra da Conceicao, Ribeira, Santa l uzia do Trecuateua, Santa Maria do

Mir indeua . Santa Mari a do 'rracuat eua. Santana Axe do Baixo j arnbuacu. Sao Manoel,

Sao Sebast tao. peace (Vila Nova). conform e informac;6es lan c;adas as fl s.

2 ,674/2,6 75 ,
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HAs comunida des sao caracterizadas pete trabalho de agricultura

familiar, havendo aqreqacao das fam/lias em forma de m uttreo e em

outras, as lates sao demarcados e neles indi vidualm ent e as famflias

trabalham para seu sustento. " (fls. 2.677),

o qu e se observe , portanto, que 0 territ6rio do jambuac;u e. em

verdade, integrado par comunidades diversas. cuja forma de vida e orqanlzacao

tambem sao diferentes. ostenta ndo cada com unidade representacao pr6pria par

meio de associa c:;6es.

Par Dut ro lado. 0 proprio peri to j udicial houve par bern identificar,

de forma objetiva , quantas e quais dessas comunidades tiveram parte de seu

territ6rio submet ldo as serv id6es decorrentes do mineroduto e da linha de

trensrnrsseo. Por meio do mapa co nfeccionado pe lo pento. observa-se com clareza

qu e as areas de fate afetadas pelo empreendimento reterern-se as comunidades de

Centro Curo , Nossa Senhora das Gracas, Sao Bernardi no , Bom lesus. Santa Luzia do

Tracuateua . Santa Maria do Tracuat eua e Sao Sebasti ao . (vide f ls . 2 ,896) . Por outro

lado, as com unidades de Santo Cristo, Nossa Sen ho ra da Concelceo. Sant a Mar ia do

Mirindeua, Santana Axe do Baixo jambuacu . Sao Manoel, jecunday, Ribeira e Poace

(Vila Nova), se situam foram da area de impacto d ireto do empreendimento. (vide

f ls . 2 .896) .

Tai s mtormacoes sao corroboradas nos autos par documento

juntado as f ls.183/185, denominado "RELATOR IO" , a qua l teria reno um

"te ventem ento dos impactos ambientais causados pela implanta~ao da tuootecso do

m ineroduto e Iinha de trsnsmisseo da CVRD - Companhia Vale do Rio ooce. no

Terr it6rio Quilom bola do j ernouecu. " Tal documenta, elabarado de forma con junt a

entre represent antes do Territ6rio Qu ilombola, da VALE e da Comissao Pastora l da

Terra, apontou que "as com unidades vistoriadas rorem as diretamente ati 'ldas

p elos empreendimentos: aD B rnardino Nossa Senhora da r. nt

Santa Maria do Traquateua e Sao Sebastiao, " (Gr ifei. )

Observe-se ainda que, par ocasleo da ce lebracao do acordo

judicial f lrrnado entre as parte em sede de acao de relnteqracao de posse, as
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quilombolas indicaram que as famflias qu e fariam jus ao recebimento de ajuda

mensal a ser paga pe la VALE d uran te 0 periodo de 02 (dais) enos. residiam

exatamente nas com unidades apontadas pel o perlto, e no relat6rio acima citado,

como diretamente afetadas (Sao Bernardino. Nossa Senhora das Grace s, Santa

Luz ia, Santa Maria do Tracu ateua e Sao Seba stlao) . nee havendo referend a ao

pagamento de ajuda de custo as tam flias resident es em outras com unidades. (vi de

fl s.57)

Vale ainda m encionar qu e, no Parecer Tecnico da SEMA (t is.

599 /621) que subsldiou a emissao da licenc;a prev ia, as comunida des identi fica das

como na area de lnttuencte do projeto. foram. no qu e diz respett o ao Territ6rio do

jambuac;u, as co munidades de Sao Sebast lao . Santa Maria {do Tracuateua}, Santa

Luzla (do Tracuat eua ). Santa Luzi a do Poace, Santana do baixo e Nossa Senhora das

Gracas (vide f ls. 129).

Ora . do quadro ac ima desc rtto. con siderando as inforrnacoes

vertidas no s au tos de diferentes fontes (quilombo las, perito e 6rgao llcenciador), nao

ha ouvroes de q ue apenas uma parte do territ6rio do jam bu acu ve to a sofrer

lnfluen cia dan osa per parte do empree ndimento da VALE. ja que re stou ev idenciado

que a area de se rvidao afetou um num ero lim itado de com unidades e tam fltes, as

qua is se sujeita ram aos efeitos di reitos do m ineroduto e do Hnhao .

Nesse passo, nee ha como ser afa stad a a conc tuseo de qu e 0

6nus suportado em face do projeto de rnlnera cao nso se d istribu iu de forma

igualita ria dent ro do t errit6rio do j arnb uacu. qu e tota liza 15 (q ulnze) comunidades

diferentes. m as pesou de forma incisiva sobre parte deste terr it6do. con forme acima

demonstrado. abrang endo apenas as com unidades de Centro Ouro, Nossa Senhora

das Gra ce s. Sao Bernardino. Born Jesus. San ta Luzia do Tracuateua. Santa Maria do

Tracuateua e Sao Se basttao, Isto m e. apenas 07 (sete),

No laude juntado aos autos. 0 perito assinalou qu e a reducao elou

L::::;"Z/'-r;:reM r:zo a prod uca o da s com unida des ocorreu "...por causa da reaocso do tamanho

area destinada acomun idade afeta da .s.." (v ide f ls. 2.684) . Em out ras palavras. os

impactos decorreram da red ucan da area f fsica de producao e at ingiram as
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comunidades ao norte citada s par onde fate houve a passag em do mineroduto e do

linhao de transmlssao . Quanta as dern als, nae podem ser inseridas no mesmo

pat amar de lm pacto. ja qu e suas areas de producao e cult ivo nao foram impactadas.

Diante desse qu adro, e conside rando que as demais comunidades

neo foram afe tadas de forma direta pe rc empreendlmento. devem ser observadas as

diret riz es apontadas no EINRIMA e no processo de licenciamento am bient al, a fim de

qu e as ac;6es voltadas para gerac;ao de em prego e renda, a tftulo de m itigac; ao de

impactos negativo s, sejam focada s nas comunidades qu e de fate restara m

prejudicadas pelo em preend imento.

Nao ha q ue se olv idar qu e urn dos pre ssupostos pa ra a

responsabil idade am biental repousa na exlstencla de danos a serem reparados, dar a

impossibi lidade de que as acoes prev istas no licenciam ento sejam volt adas para

t od as as com unidades locals . eng loba ndo aque las qu e seq uer se encont ram na are a

de inffu encia do em preend imento e que nao foram afet adas pelo m esmo. Tal postura

se mostraria contrarta a ord em [urfdke. pois enseja r ia a nocao de qu e deve ha ver

reparacao sem que haja 0 dana .

E interessan t e frisar qu e uma das causas do impasse existente

ent re os quilom bo las e a Vale resid iu ex at amente na exlqenc ia fe it a pelas

associacoes de qu e todas as famflias residentes no Territ6rio do j arnbua cu (ls to e. em

todas as com unidades) fossem lnc lufdas no Projeto de Producao e Renda elaborado

pela UFRA. com a qu e nao co ncordou a em preendedora. Par outro lade, a po stura da

VALE em limit ar a lrnplern entacao do citado projeto ape nas as 58 (cinqGent a e oi to)

famflias que ti veram parte de sua area para agricu ltura afe tada, tampouco pode

prev alecer, pais a licenciam ent o prevtu proj etos de gera C; ao de emprego e renda

para as comunidades afe ta das, isto e. sob lnfluen cie do mineroduto e da linha de

t ran smt ssji o. e nao ape nas pa ra as famflias ele itas para a recebim e nt o ' renda

m en saI.

Dutra, alias, nee foi a postcao da SEMA. 6·~or11f1le

empreendimen t o, co nfo rme se ex t ra i da Nota 'recnlce NT N.Q

2991/GEMIN/CLA/DILA/2 012. da qu al reproduzo 0 segu inte t rech o (f ls . 2 .323- verso):
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Tal ci rcu nstanci a foi inclusive apontada pelos pr6p rios t ecntcos do

Publico Federal, par m ete do Relat6rio n. 2612 009 (f ls. 38/40 dos autos),

u in tes t ermas:

A conclusao da Secret ar ia de Meio Ambiente do Estado nao

poderia ser diferente . Com o com provado por farta oocurnentacao acost ada aos

autos. bern como pete pr6prio laud o periciaJ, 0 Territ6rio Quilom bola e formado por

comunidades di versas e independent es, as qu ais ost en tam autono mia ind ividual e

sao representad as, cada uma, par essoc tacao pr6pria.

"0 estudo realizado pete UFRA nao incidiu som en te sabre as 07

comunidades oretsass. mas incorp orou 85 quatorze comunidades

qui/ambo/as q ue formam a sssoctecso de jemouecu. elevando 0

mJmero de famflias que de veriam receber as projetos p ropostos no

estudo. sttuecso essa questionada pete Vale. Ressalte-se que esta
qert§ncia subsidiada pe/as informac6es qeradas no parecer M cnico.

considera. para as referidas condie/aTlantes. apenas 85 07 (sete)

comunidades diretamente afetadas oelo empreendimento

identificadas no EIA apresentado. onde estao insen"das 58 (aro mas aue

recebiam os beneficia de compensacao. confQrme citado em paraqrafo

anterior. .. Grifei.

A condlcionante imposta pel a SEMA. portanto, re lativa a

imptant acao dos .... ..p roj etos apontados no estudo de potencialidade produtiva para

as comunidades qui/ombo/as.:. " (LO 4 352/2010 ). a t eor da no ta tecnic a supra

mencionada. d irigiu-se somente as 07 (sete) com unidades ali citadas. nao abarcando

a totalidade do t errit6rio do jambuacu. m as s6 a parte afetad a.

o que se ve ex t ral, portanto, e que a modo de prod ucao no

territ 6rio nao e comunef, mas esta dividido entre as dlferentes e aut onornes

comunidades. as q uais se organizam de maneira pr6pria. Alias. dentro das pr6prias

comunidades nao foi sequer ident if icada a existencia de uma producao econemlca

comum, ja que se encont ram d ivi didas em lot es famili ares. tendo os pr6prios

quilombolas apontado, t axatlvemente. as famflias eu teria direito a rec eber a ajuda

de custo da Vale por terem t ido sua subststencte afetad a pelo empreendi mento.

2 0 /2 8



PODER JUDICIARIO
JUSTlCiA FEDERA!- DE l a INST~NCIA

SEt;AO JUDICIARIA DO PARA

" I...).... como as fam flias nao moram exatamente nos totes

cortados pelos minerodutos e linha de transrnt ssao. causa

duvldas retac tonar-se uma area de terra afetada a respectiva
famIlia dite dona daquele local. Alem do mais, dever-se-a con tiar

apenas no informacao do suposto dono do lo te de que aquele

local rea/mente Ihe pertence. H H

Ja no laude pericial , a peri to nomeado lancou as seg uintes

observac;:6es as f ls. 2.675:

..Tratam -se de lotes BarfeD/as fami/iares, formando urn agregado

de terras cont fguas e as vezes nao, destinadas pa ra a producao

agricola. com o a mand ioca, acal, dentre out ras ."

Observe-se ainda. a titu lo de exemplo. 0 mapa juntado ao pr6prio

laudo que descreve a di vlsao em lotes acima men cionada pe lo perito. (vide mapas

de fl s. 2.786, 2.86 1, 2.862 e 2,893) Destarte, dentro da s comunidades ha a divisao

em lot es e plantio individual de cada tamflia, contorme apu rado nos por m ei o das

provas produzidas pe las partes e pelo laudo peric ia l.

Diante do quadro acima descrito, 0 qual atasta, como bem

ressa ltou 0 perlto. 0 conceito de apenas um unlco temtor!o trediclona l, mas

demonstra a existencia de um ag lom erado de territ6rios, cada um com sua propria

tltu lacao em separado e com sua pr6pria assoclacao (vide documentos de t is.

2 .757/2 .898), na~ ha duvidas de que a lrnptantacao dos projet os de gera<;ao de

renda para mltiqacao dos impactos soclo-econornicos do empreendimento deve

ocorre r apenas nas comunidades que toram impactadas pe lo mineroduto e pela

tmp tantacao do untiao. ou seja: Cent ro Duro . Nossa Senhora das Gracas. Sao

Bernardino. Born lesus . Santa Luzia do Tracuateua. Santa Maria do Tracuateu a e Sao

Sebastiao .

Regist ro, par tim, que tel exatamente este ~o~","C

externado pelo TRf da 1~ Reqlao. na c ects ao exarada no a ~§,l!l~'P<.:fi1'j

0021853-17.2011.4 .01.0000IPA (fls . 1,895 ). nos seg uintes ter 05.,'-___'
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Renda Permanente

o laudo peri cial constatou que as fam flias, principa lmente

aqu elas que nao foram contempladas com a ajuda de custo paga pela Vale,

cont inuam sobre v ivendo norm almente de suas at iv idades de agr icult ura fa miliar em

seus lotes, ressaltando que existem pessoas "residindo e plan tando" dentro da area

de servidao, (fl s. 2 .684).

Nao se vislumbra, portanto, a contlquracao de dana irreparavel

apto a ensejar a necessidade de estabelecimento de ren da men sal perm anente a ser

custeada pela requerida , pols a pat rimonio afe tado negativamente pela

em preendimento pode ser reconstit u fdo mediante a Implem ent acgo das

cond iciona ntes previstas no pr6prio licenciam ento.

2 2 /28

Com efelto. 0 primei ro pedi do formu lad o pelo MPF.

consu bstanciado no pagamento de re nda mensaI as comun ida des qu ilombolas

enquanto estiver a empreendim ento em operacao. carece de substrata tatico e

jurfdico , uma vez que a servt dao mlnerarie operada sab re parte do territ6rio nao

ensejou a impossibili dade total e absolu ta do desenvolvimento de atividades de

subsistencia no local, m as sim a readeq uacao de sua form a de reauzecao.

"As com unidades qui/ambo/as, mais precisamente as (aml1ias

atingidas pete empreendimento. tern a direito de serem

indenizadas e receber a compensecso ambiental por isso. mas,

ressette-se. tso-som erue as fam/lias atingidas pete

empreendimento. Mais que isso e chance/ar 0 enriquecimento

sem causa."

Observe-se que as licenc; as ambientais em it idas sempre

contemplaram a prevtsao de projetos de gerat;aO de emprego e renda para a

menutencao da autonomia econ6m ica das comun idades afetadas. Alias, ate a

lebracao do acordo judicial em 2007. nao havia qualquer deterrn tneceo por parte

do 6 ao licenciador de pagamento de renda para as famflias atingidas d iretamente

1__'7., projeto. Em verdade, os pagamento mensa is as famflias im possibiJitadas de
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cu ltivar a terra surgiram nao em face de previsao por parte da SEMA. mas sim do

acordo celebrado em jufzo, restando posteriormente incorporado ao lice nciam ent o

em face do nao atendimento acon dic ionante voltada a lmptementacao dos projetos

de gerac; ao de renda .

Igualmente deve ser co nsiderado qu e na pr6pr ia l icence LQ

4352/20 10 a pre vlsao de pagamento de renda mensal restou limitada ate "v.,que as

projetos de gerarao de emprego e renda possam garantir a sobrevlvencie dos

mesmos " (qui/ambo/as).

Nunca se cogi tou. portanto. da necessidade de renda mensaI

permanente. en tendi ment o que restou ratificado pelo TRF da I I Reqiao, em sede de

agravo de instrumento (tis. 1.897):

"Ante 0 que foi exposto, defiro parcia /mente 0 efeito suspensivo, para

determ inar que sejam p agos dots setsrtos mfnimos menseis as 58

famflias identificadas no acordo entabu/ado entre a agravante e as

sssoctecoes qui/ombo/as do ternoueco. ate a COOd usJo dos projetos de

qeracao de re nda aQresentados De/a UFSA. aue servirao como

substitutos da comoeasacao financeira recebida . " (Grifei.)

o lim ite t emporal fi xado pelo TRF da I ii Regiao, portant o, pa ra 0

pagamento da cornpensacao financeira res ide na plena lmplementacgo dos projetos

de gerac;ao de renda, ap6s 0 qu e ta l compen sacao devera ser suspensa.

Nan vlnqa. portanto, a pretensao do Mln lst er!c Pub lico Federal

neste particular, raaac pe la qual deve ser rechac;ada.

Dos Dan os Ambien t ai s

No que tang e aos da nos ambientais decorrentes do

em preend imento da Va le, 0 laudo peri cia l apontou, de fato , el entos qu e

necessitam ser conti nua mente observados pa ra a rnanutencao qu ili do

ecossistema, oestacenoo . neste po nto, a qu estao do a re a ri os e

igarapes. Todavia, de uma mane ira ge ra l, concl uiu 0 expertque os es impactos
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ocorrera m quando da Imptantacao do empree nd ime nto . ja se encontrando. em

partem m itigados.

Extraio do laude em questa o as trechos ma is represen ta t ivos das

concl us6es per iciais:

"Nes areas de servideo e em seu entomo. encontramos alguns

impactos gerados pelo funcionamento dos empreendimentos,

como assoreamento de pequenos igarapes e nescentes, em

condicties de recupersceo... " (pag, 2.676)

"0 0 ponto de vista ambiental, ver ificaram-se pequenos

assoreamentos em igarapes e nascentes, com o dito, reversfveis

do ponto de vista tecnico com a recupereceo dessas areas. Toda

a area de servidso necessita ser limpa e essa limpeza deixa 0

solo desestruturado, 56 com cspim. e com isso, 0 enfraquece.

Quando do perfodo ctiuvoso. esse mater ial e depositado pela

agua nas mesmes, levando ao assoreamento, mudando as

ca racterfsticas tocsis, tanto ttsice, quanto qufmica da agua, " {tts.

2.678)

"As condicoes aparentes das aguas sao boas, com boa

visibilidade e trensperencie, nao apresentando turbidez ou Dutra

forma de potutceo aparente em todos os pontos visitados. " (fls.

2.678)

"Com rela~ao aD solo, se caracteriza como um la tossolo amarelo,

tfpico da regiao. bem drenado e de boa utiliza~aona agricultura

e pecuene. Nao verificamos nas areas visitadas nenhum

vazamento de BAUXITA, tanto na agua quanta no solo, como

dtto. no top tco anterior, " (fls.2.678)

A) Houve assoreamento do Rio jam bu ecu e seus afluentes?

Resp: Houve e ne vera, pelo menos nas areas de servtaso. haja

vista que 05 dois necessitam para serem insta lados, a remocso
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de tloresta e ou outro vegetal de qualquer porte, restando

apenas a vegeta~ao restetre. como capim . Tan to que ha uma

rocsoem peri6dica na msnutencso. (tis. 2 .683)

b) Houve perda da navegabilidade do Rio jambu A,"u, stern da

altera~ao da qualidade das aguas e dos igarapes?

Resp: Com certeza houve na epoce da tmptentecs o dos

empreendimentos, agora 0 rio esta navegavel. Como p reza 0

projeto dos mesmos uma passa bem aeima das margens do rio e

o oatro. abaixo do tetra dos nos e igarapes. Ha uma necessidade

de svetieceo cien tffica para localizar e identificar qualquer

etterecso ou agente poluidor. (...) Visualmen te falando, nso

observamos potuicso aparente, como tubidez da agua e

muaence na cotoreceo do solo, mostrando 0 vazamento do

mineral. (f/s. 2.683) Grifei.

d) Houve ettereceo na qualidade do solo localizado 'sc ore' a

linha de trs nsmisseo da LT 230KV?

Resp: strn. na linha de trensm issso por causa da retirada da

cobertura vegeta l, deixando apenas a vegeta~ao rasteira.

Ouendo 0 solo este descoberto ete enfraquece, j unto com as

culturas existentes, ficando 56 0 cap im . "Area de servtaso e

aquela que serve ao empreendtmen to, fazendo parte dele,

durante a sua extstencta", Tanto na tinhs, quan to no mineroduto,

e necessaria uma menutenciio pertoaice, para que a veaetecso

continue osstm. a tim de evitsr ectaentes, aentre outros. H (tis.

2.683)

9) oue 0 Sr. Petito descreva 0 estado atual dos lmoveis atingidos

pelo mtneroaato. se os impactos previstos ainda persistem?

Resp: Estao em bom esrsao de conservecso. fJ. Itando

msnutencso nas areas de oreservsceo permanente

na infraestrutura nas vias cornunttertos. H (fI~/~.-:z.J;;'H'11/
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No tocante as analises de solo e ag ua qu e teriam sido

providenciadas pelo pento. nee fo rarn acostadas ao laude. constando apenas a

monitoramento realizado pela Hydro as f ls. 2.706/2.756, 0 qual nao lndicou a

presen c;a de alterac;6es au anormalidades.

Todavia, nao haduvidas de que 0 laude pericia l apontou, como

principais problemas ambienta is decorrentes do empreendimento, as questoes

rerettvas ao assoreamento dos rios e iqarapes. bern com o a enfraqueci me nto do solo

nas areas de servldao. decorrentes da necessldad e de co nsta nte Iimpeza . Por outre

lado. nao ha ind fcios de contamlneceo da aqua au do so lo au vazamentos de

mlnertos • t endo a expert afi rm ado que 0 Rio jarnbu Acu ostenta atualmente

ccndtcoes de navegabil idade .

Em consequencle, a adoc;ao de providenclas vo ltadas a ev itar 0

assoreamento dos rios e lqarapes e emus da em preende dora . a qua l devera adotar

tod as as med idas de cun ho t ecnlco e ambient al para a sotucao dos problem as. Da

mesma fo rma, no t ocante ao enfraqu ecimento do solo nas areas de servldao. cabe a
mesma desen volver est retec fes para mitigac; ao do problema , uma vez que e em

razeo da necessld ade de constante manutenceo destas areas qu e ocorre a

modiflcacac do solo.

Tais med ida s apenas correspondem ao dever j uridlco imposto ao

empreendedor na Lei n. 6.9 38/81 (art. 30), a qu al conce itua poluidorcomo "apessoa

ffsica ou j uridica, de direito publico ou privedo, respoosevet. direta ou indiretamente,

por atividade causadora de degradarao ambientaf' , t razendo ainda 0 refe rido

d iploma a prev lsao de obrigac;ao" ...ao potuiaore ao predador (.. .Jde recuperare/ou

indenizaros danos causados...." (art. 40, VII), independentement e de cul pa (art. 14,

§ l O).

Nesse senti do, merece parcial acolhida 0 pedido de obrigac;ao de

er fo rmulado pelo MPF, no sent ido de que os danos ambienta is suportados pelas

munidades, seja m de fato obj eto de reparacao e mitlqacao.

Dispositivo :
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Diante de t od o 0 ex posto. j ul go pa rcia lmente proced ent es as

pedidos fo rmulados. para:

a) condenar a VALE S. A. a Im plementer a Projeto de

Gerac;ao de Renda confeccionado pe la UFRA nas

comunidades atingi das pe lo empreendimento. conforme

apontado no laudo perlcta l, quais sejam: Cent ro Quro.

Nossa Senhora da s Gracas. Sao Bern ardino . Bom lesu s.

Sant a Luzja do Tracu at eua. Santa Maria do Tracuateua e

Sao Sebast iao. com inclusao de todas as famfl ias

residentes nestas com unidades;

b) Condena r a VALE S. A. a manter 0 pagamento da

compe nsacao tinancei ra no valor de 02 (dois) sa tenos
m fnimos as 58 (ci nqOenta e oito) famrlias ja beneticiadas

(na forma de dep6sito direto em suas contas de poupanc;a

como ja defer ido nos autos), ate a integral lrnplant acao do

projeto de gera c;ao de re nda ao norte menci on ad o.

cond iciona ndo , t odavia, a conti nuidade do pagamento a

efe t iva partlctpacao das 58 (cinq uent a e cite famfli as) no

processo de im plement ac;ao do projeto de gerac; ao de

renda :

c) Con denar a VALE S. A. a reparacao oos danos ambientais

in natura. relativos ao assoreamento dos r ios e iqarapes e

ao enfraquecimento do so lo nas areas de servtdao:

Ressalto que na impossib ilidad e de cum pri mento da t utela

especff ica ou de tutela pel o resultad o equivale nte, bem com o havendo requerimento

do MPF, as obrigac;6es se rao convertidas em perd as e danos na forma do art . 499 do

CPC. a serem apurados em fiquldacao de sentenc;a e sem preju fzo da mul eferida no

art. 500 do mesm o c6 digo.

Por tim. julgo im proce dent e a pedido fa 0 a ite H1 N as tis.

20, de pagamento de renda mensa I as 788 fam flias residentes no territ r io quilom bola
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do j ambu acu .

No tocante as verbas suc umbenc la, de ixo de co ndenar as req ueridas

em hon orartos advocatfcios, po rque nto. ca nforme recen t e entend imento do STj, de qu e

"em sede de a~Jo ci vil pUblica, a conaenecso do Ministerio Publico ao pagamento de

honorsrios ad vocatfcios somente e cabfvel na hip6tese de comprovada ma-te do

Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento e a luz da tnterpretecso
sistematica do ordenamento, nso pode 0 parquet beneficiar-se de nonorertos, quando

for vencedor na a~ao civil publica" (Resp 895.530/PR, ReI. Min . EJian a Cai m an.

Dj e1 8.1 2,2009 ), 0 entend imento sob red ito se ap lica tam bem ao IBAMA. tntellqencte

dos arts . 17 e 18 da Lei n. 7 .347/85 .

Cus tas ex-lege.

Oflcle-se aos Desem ba rga dores Federai s relatores dos ag ravos de

in strument o interpostos nestes autos.

Publlque-se. Registre-se. Intime-se.

Bel ern, h de dezembro de 2017.
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