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SUSPENSÃO DE LIMINAR – EXCEPCIONALIDADE. A suspensão
de liminar, de tutela antecipada, surge no campo da excepcionalidade
maior, pressupondo relevância e risco ímpares.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em prover os agravos regimentais na
suspensão de liminar, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio e
por maioria, em sessão presidida pela Ministra Cármen Lúcia, na
conformidade da ata do julgamento e das respectivas notas taquigráficas.
Brasília, 31 de maio de 2017.

MINISTRO MARCO AURÉLIO – REDATOR DO ACÓRDÃO
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RELATOR
REDATOR DO
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AGTE.(S)

: MINISTRO PRESIDENTE
: MIN. MARCO AURÉLIO

ADV.(A/S)
ADV.(A/S)
AGTE.(S)
PROC.(A/S)(ES)
AGDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
PROC.(A/S)(ES)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO
POVO XIKRIN DO Ô-ODJÃ E OUTRO(A/S)
: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA
: LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: ESTADO DO PARÁ
: PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
: FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
: PROCURADOR-GERAL FEDERAL
: VALE S/A
: MIGUEL PEREIRA NETO E OUTRO(A/S)
RE LAT Ó RI O

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE): Tratase de agravos regimentais interpostos; o primeiro, pela Associação
Indígena Bayparã de Defesa do Povo Xikrin do O-Odja e outros; e o
segundo, pela Procuradoria-Geral da República, ambos contra a seguinte
decisão:
“Decido.
Com efeito, o deferimento do pedido de suspensão de
liminar exige a presença de dois requisitos: (i) o fundamento de
índole constitucional e (ii) a ocorrência de lesão à ordem, à
saúde, à segurança ou à economia públicas.
Muito
bem.
Examinados
os
autos,
verifico,
preliminarmente, que se encontra bem demonstrada a natureza
constitucional da controvérsia (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio
Gallotti; Rcl 2.252-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; e SS 2.504-
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AgR/DF, Rel. Min. Ellen Gracie), uma vez que se discute na
origem a proteção ao meio ambiente combinado ao
desenvolvimento econômico, ambos previstos na Constituição
Federal.
Registre-se, também, que, embora a contracautela revistase de caráter excepcional, tenho que o caso dos autos permite o
seu deferimento, tendo-se em perspectiva a jurisprudência
firmada por esta Suprema Corte no sentido de que ‘(...) na
análise do pedido de suspensão de decisão judicial, não é
vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal proferir um
juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas
presentes na ação principal, conforme tem entendido a
jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os seguintes
julgados: SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ
29.5.96; SS 1.272-AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
18.5.2001’ (STA 322/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente está
intrinsecamente associada ao desenvolvimento econômico e
social, e este é um dos maiores desafios de nossa atual
sociedade: manter o equilíbrio de seus ecossistemas para a
gestão racional dos recursos naturais de que dispomos. A
exploração de recursos naturais, portanto, deve se dar de
maneira sustentável, de modo a preservar o ecossistema e sua
biodiversidade para as presentes e futuras gerações.
Entretanto, na espécie, a paralisação das atividades do
Empreendimento Mineração Onça Puma, como fartamente
documentado nos autos e tal como ocorreu, poderá causar
prejuízos econômicos vultosos imediatos e de difícil reparação
ao Estado do Pará e também ao Município de Ourilândia do
Norte/PA, inclusive com a possível e indesejável demissão de
um grande número de trabalhadores que nela são empregados,
direta ou indiretamente.
O retorno de suas atividades, contudo, não significa
desobrigar a empresa exploradora de realizar o Plano de Gestão
Econômica, tampouco exime o Estado requerente da atuação
rigorosa na preservação do meio ambiente e do cuidado com as
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populações estabelecidas na região.
‘In casu’, analisadas as alegações expostas na inicial e
considerando que, nestes autos, não se cogita de dano imediato
ao meio ambiente, entendo estar configurada a grave ofensa à
ordem econômica, alegada pelo requerente, a justificar a
concessão de medida extrema.
Isso posto, defiro parcialmente o pedido para permitir a
continuidade das atividades de mineração do Empreendimento
Mineração Onça Puma, sem prejuízo de implementação do
Plano de Gestão Econômica e das demais medidas
compensatórias para as aludidas comunidades indígenas, que
deverão ser finalizadas em até 120 (cento e vinte) dias, sob pena
de que, a partir desse prazo, 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” (pág. 7-9 do documento
eletrônico 91).

Os primeiros agravantes argumentam, resumidamente, que
“há de se ter extremamente cuidado e respeito com o caso
em questão, pois, em verdade, como os mais relevantes
conflitos de natureza ambiental são definidos no âmbito de
ações civis públicas – mais comumente por decisões deferitórias
ou denegatórias, de pedidos de antecipação da tutela, dadas as
características do bem jurídico ambiental, isto porque: constatase claramente que a resolução do incidente da suspensão no
presente caso, definirá o destino da lide.
Ademais, no presente caso, não se está diante tão somente
de questão constitucional atinente à proteção ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF/88), mas há
significativa necessidade de observar os direitos reconhecidos
constitucionalmente à proteção dos povos originários (art. 231 e
232 da CF/88), sem mencionar ainda os direitos e garantias
fundamentais ligadas a sobrevivência e a vida dos povos
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indígenas, previstos no art. 5º da CF/88 e, por fim, os direitos
sociais relativos à saúde e alimentação das comunidades
indígenas (art. 6ª da CF/88) que está totalmente prejudicado em
relação aos nefastos e deletérios efeitos decorrentes da
atividade econômica do empreendimento Onça Puma.
Tais questões, fatalmente convencerá Vossa Excelência que
a Ordem Econômica não é tão relevante quando transgredido: a
proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado; os
direitos dos povos indígenas; o direito à vida, a saúde e a
alimentação dessas comunidades indígenas.
É, portanto, instrumento processual mais relevante de
todo arcabouço legislativo aplicável ao direito processual
coletivo, notadamente às ações coletivas que visam à proteção
do meio ambiente ecologicamente equilibrado e da
coletividade, razão que justifica o aprofundamento dos debates.
Desta feita, importante aduzir que no presente caso, há
necessidade, pois, de respostas céleres e efetivas, que
salveguarde o direito fundamental da coletividade ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado e das comunidades
indígenas em questão, por parte do Judiciário.
E nesse sentido, o caminhar da jurisprudência é
extremamente importante, isto porque a tutela desse direito
fundamental passa, necessariamente, pelo conjunto de decisões.
De boas decisões. De um decidir continuo, comprometido,
globalizante, fundante no sentido de proteção efetiva desse bem
fundamental, que, no caso é o meio ambiente ecologicamente
equilibrado, eis que sem ele não haverá futuro.
Isto posto, requer que sejam ao menos analisados com
cautela os argumentos aqui trazidos, para evitar consequências
nefastas em face das comunidades indígenas atingidas pelos
efeitos deletérios do empreendimento Onça Puma e também
para salvaguardar o meio ambiente ecologicamente
equilibrado.
Afinal, o que se questiona: o poderio econômico e a
ganância da empresa Vale S/A vai destruir a identidade cultural
das comunidades indígenas Xikrins e Kayapós, extinguindo-as?
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Vai ‘assassinar’ o rio Cateté ou os recursos hídricos daquela
região? A Fauna? A Flora? Ou, o Poder Judiciário irá intervir na
questão para tornar as medidas judiciais efetivas e realmente
paralisar as atividades do empreendimento Onça Puma?
Lembre-se: o que se deseja é que essa história dos
XIKRINS e KAYAPÓS não tenham fim. Que as crianças
XIKRINS e KAYAPÓS possam ter a floresta onde vivem e rios
onde banham preservados e, também, possam continuar a viver
dentro de suas tradições e costumes, e ao mesmo tempo que
nossas crianças estejam aprendendo com suas mães e pais a
conhecer, respeitar e valorizar essa outra cultura, esse outro
mundo da cultura indígena tanto dos XIKRINS, quanto dos
KAYAPÓS” (pág. 13-14 do documento eletrônico 99).

Requerem, ao final, o provimento dos agravos regimentais.
A Procuradoria-Geral da República, em seu recurso, sustenta, em
síntese, que:
“Primeiramente, não há como deixar de apontar que a
decisão agravada extrapolou os contornos do pedido feito pelo
Estado do Pará, que, como visto, restringia-se à suspensão da
ordem de paralisação das atividades do empreendimento Onça
Puma, sem abranger o outro comando constante da decisão
proferida no agravo de instrumento de origem, o qual impôs à
Vale S/A o depósito mensal de quantia pecuniária a ser
revertida em favor das comunidades indígenas, até a efetiva
implementação das medidas previstas no licenciamento
ambiental do empreendimento Onça Puma.
Ao acolher o pleito suspensivo, autorizando a
continuidade da atividade de mineração, e, além disto,
estabelecendo prazo de 120 (cento e vinte) dias para que, se não
cumpridas as obrigações a cargo da empreendedora, somente
então se torne exigível o depósito mensal da compensação
financeira deferida em favor das comunidades indígenas, a
decisão ora agravada desbordou dos limites do pedido
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formulado pelo Estado do Pará, sustando a eficácia – ainda que
por prazo determinado – de parcela da decisão originária não
incluída no requerimento de contracautela.
(...)
De todo modo, ainda que superada essa questão, a decisão
ora agravada merece ser revista em sua integralidade, pois,
além de não haver enfrentado as peculiaridades da demanda de
origem, suas premissas não se sustentam.
(...)
A decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 004210684.2015.4.01.0000/PA – objeto desta contracautela – referendou
tais conclusões, e destacou a imperiosa necessidade de adoção
de medidas tendentes a atenuar, ainda que provisoriamente, os
danos resultantes dos reflexos do empreendimento de
mineração sobre as comunidades indígenas: (...).
Esses aspectos foram desconsiderados pela decisão ora
agravada, que, contrariamente aos elementos constantes dos
autos, e às conclusões firmadas pelas instâncias originariamente
competentes para o exame da causa, entendeu que, no caso dos
autos, ‘não se cogita de dano imediato ao meio ambiente’.
(...)
Outro ponto que merece destaque, já apontado em
manifestação anterior da PGR nestes autos, e que não foi objeto
de consideração pela decisão ora agravada, diz respeito à
notória relação de animosidade entre a empresa Vale S/A e as
comunidades indígenas afetadas pelo empreendimento Onça
Puma, que vem se agravando com o decurso do tempo,
seguindo-se uma viciosa e perigosa espiral de conflitos.
(...)
A decisão ora agravada, no que autoriza a retomada das
atividades de mineração, sem determinar que sejam efetivadas
as devidas medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias
em benefício dos Xikrin e dos Kayapó, e, ainda, posterga em
mais 120 (cento e vinte) dias a incidência da compensação
financeira mensal estabelecida em favor daquelas comunidades,
certamente traz um elemento de acirramento dos ânimos.
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(...)
Parece indubitável, diante disso, a presença do chamado
perigo de dano inverso no presente pleito suspensivo, a
demonstrar, a um só tempo, a elevada plausibilidade da
pretensão veiculada na ação civil pública de origem e a falta de
razoabilidade da contracautela requerida pelo Estado do Pará”
(documento eletrônico 132).

Pedem, por fim, a reconsideração da decisão agravada ou o
provimento do recurso.
É o relatório.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (PRESIDENTE):
Anoto, inicialmente, que, por haver identidade de pedidos nestes agravos
regimentais, julgo-os conjuntamente.
Muito bem. Reexaminados os autos, tenho que a decisão ora
agravada não merece reforma ou qualquer correção, visto que ambos os
agravantes, ao reiterarem o que já afirmaram anteriormente, não
aduziram argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.
Como afirmei no decisum combatido, a proteção ao meio ambiente
está intrinsecamente associada ao desenvolvimento econômico e social, e
este é um dos maiores desafios de nossa atual sociedade: manter o
equilíbrio de seus ecossistemas para a gestão racional dos recursos
naturais de que dispomos. A exploração de recursos naturais, portanto,
deve se dar de maneira sustentável, de modo a preservar o ecossistema e
sua biodiversidade para as presentes e futuras gerações.
Entretanto, a paralisação das atividades do Empreendimento
Mineração Onça Puma, como fartamente documentado nos autos e tal
como ocorreu, poderia ocasionar prejuízos econômicos vultosos
imediatos e de difícil reparação ao Estado do Pará e também ao
Município de Ourilândia do Norte/PA, inclusive com a possibilidade da
indesejável demissão de um grande número de trabalhadores que nela
são empregados, direta ou indiretamente.
O retorno de suas atividades, contudo, não desobrigou a empresa
exploradora de realizar o Plano de Gestão Econômica, como reiterei em
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decisão proferida nos embargos declaratórios opostos pela Vale S/A,
tampouco eximiu o Estado requerente da atuação rigorosa na preservação
do meio ambiente e do cuidado com as populações estabelecidas na
região.
In casu, analisadas as alegações expostas na inicial e considerando
que, nestes autos, não se cogita de dano imediato ao meio ambiente,
entendi estar configurada a grave ofensa à ordem econômica, alegada
pelo requerente, que justificou a concessão de medida extrema.
Ademais, o prazo de 120 (cento e vinte) dias concedido à
proprietária do Empreendimento Mineração Onça Puma fez-se necessário
para o reestabelecimento de suas atividades e para a implementação do
Plano de Gestão Econômica e das demais medidas compensatórias para
as aludidas comunidades indígenas, sem, contudo, desobrigá-la a efetuar
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.
Isso posto, rejeito ambos os agravos regimentais.
É como voto.
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O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, tem-se
conflito, considerados valores. De um lado, o meio ambiente, presente
comunidade que mereceu proteção, tendo em conta a Carta de 1988, a
indígena. De outro, um aspecto patrimonial, que diz respeito não só à
prestação de serviço, como também à arrecadação do Estado e do próprio
Município.
Sempre encarei o pedido de suspensão de liminar como algo
excepcional, a pressupor dano inafastável. E não é de hoje que se busca o
desenvolvimento sustentável, preservando-se certos valores consagrados
pela Constituição de 1988.
Ante esse contexto e porque a matéria foi apreciada, creio, pelo Juízo
ou pelo Tribunal de Justiça...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Sim. Na instância originária.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Na instância
originária. Não se observa, quanto ao pedido de suspensão, o que é mola
fundamental do devido processo legal, ou seja, o contraditório. Peço
vênia a Vossa Excelência para prover os agravos.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE) - Queria observar, inclusive, que eu determinei à
Companhia Vale do Rio Doce que proceda o depósito mensal. Eles estão
depositando em Juízo e se houver, nestes 120 dias, uma falha por parte
desta empresa, evidentemente, esse dinheiro reverterá para as aldeias
indígenas.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e
acompanhar a divergência do Ministro Marco Aurélio, pelos fundamento
trazidos por Sua Excelência.
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DEBATE
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhor Presidente, esse caso que acabou de ser proclamado é sobre
exploração mineral em terra indígena? Porque isso precisaria de lei, pela
Constituição.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Não sei bem se é numa terra indígena,
mas, na verdade, pode ter repercussão.
Muitas vezes, nas explorações de usinas hidroelétricas ou de minas,
aldeamentos indígenas, que estão a quilômetros de distância, sofrem
algum tipo de impacto.
E agora não posso dizer a Vossa Excelência, exatamente, porque não
tenho os autos em mãos.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Talvez o advogado. É matéria de fato.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não! Questão de fato?
O SENHOR ADVOGADO - Sim. Senhor Presidente, digníssima
Corte, os embargos de declaração, eles versam... Na verdade, não existe
um plano de gestão econômica, existe um plano básico ambiental. Então,
com toda vênia, a respeitável decisão, ela trata desse plano de gestão
econômica que foi substituído, inclusive, com a participação da FUNAI.
Existe um documento nos autos que é expresso nesse sentido. Então, os
embargos de declaração versam sobre essa questão, de se tratar de um
plano básico ambiental e não um plano de gestão econômica.
A segunda questão, que é de fato, é a seguinte: o cumprimento da
obrigação no prazo de cento e vinte dias, ou seja, a suspensão depende de
ingresso da Companhia Vale nas terras indígenas. E a Vale não teve, até
hoje, autorização para ingresso nas terras indígenas, em razão do que, nos
embargos de declaração, também consta esta questão. Isso está
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devidamente documentado também nos autos, inclusive com diversas
tentativas de reuniões, que houve, não só com as associações, mas
também com a própria FUNAI, com o próprio Ministério Público Federal
aqui presente.
Nós, assim, tentamos de todas as formas implementar o plano básico
ambiental, que é a obrigação da Vale, ou seja, a suspensão que consta da
decisão com relação ao não pagamento das astreintes, porque a ação, ela
se reverteu, ela perdeu absolutamente a essência dela, que é a questão
ambiental, para quê? Para que se houvesse... Hoje, existe uma disputa
desenfreada para um valor de astreintes, que não existe uma
contrapartida, não existe um contraponto.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não!
O SENHOR ADVOGADO - Perdão, Excelência! Então é essa a
questão fática que eu gostaria de levantar.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu iria julgar os embargos declaratórios,
agora, na sequência. Mas, tendo em vista esta manifestação do advogado,
eu trarei os embargos para examinar esse aspecto.
O que eu quero dizer é o seguinte: eu lido, evidentemente, com a
nomenclatura que existe nos autos. Nos autos, a nomenclatura é "plano
de gestão econômica", por isso é que eu me reportei a essa expressão.
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VISTA
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Senhor
Presidente, eu só gostaria de avisar: eu estou me sentindo um pouco
confuso nessa matéria, eu gostaria de pedir vista.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Vossa Excelência é advogado de quem?
O SENHOR ADVOGADO - Boa-tarde. Eu sou advogado das
associações indígenas, Excelência.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Vossa Excelência está com a palavra para
questão de fato.
O SENHOR ADVOGADO - Excelência, é uma questão de fato. A
principal questão de fato é que nós estamos diante de uma grave lesão à
saúde pública. As crianças, os filhos desses índios, que estão aqui
presentes, estão nascendo com mal deformação de feto, estão sofrendo
graves consequências em razão da contaminação por metal pesado no Rio
Cateté, na fauna e na flora.
E a questão dos cento e vinte dias, a Vale sempre tenta atribuir a
celeuma da demora da implantação às comunidades indígenas. Eles
sempre estiveram abertos a receber a Vale, só que ela não fez em dez
anos, não faria em cento vinte dias. Eles sempre estiveram à disposição
para poder implementar o plano de gestão econômica e as demais
medidas mitigatórias e compensatórias.
A outra questão é que o pedido, desde os autos de origem da ação
civil pública, é pela implementação dos planos de gestão econômica e
demais medidas mitigatórias e compensatórias. Ocorre que a Vale e a
FUNAI tentam atribuir, ao caso, o plano básico ambiental, que não tem
nada a ver com o pedido na ação civil pública do Ministério Público. O
que foi deferido pelo Desembargador Souza Prudente, na esfera do
Tribunal Regional Federal na 1ª Região, e o que foi suspenso, aqui, só a
questão do funcionamento para voltar a funcionar o empreendimento.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE E RELATOR) - Que já estava funcionando, não é? Que já
estava em atividade?
O SENHOR ADVOGADO - É. Ocorre que o prazo dos cento e vinte
dias findou no dia 13 de abril e, até hoje, essas comunidades não viram
nada.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Está bem. Eu já estou bem informado.
Vejam, Vossas Excelências, que realmente se trata de um plano de
gestão econômica e medidas correlatas para, enfim, proteção do meio
ambiente.
Há esse fato inafastável, que foi trazido pela requerente, pelo Estado
que pretendeu a suspensão da liminar, que havia um empreendimento
em funcionamento, e que a paralisação abrupta acarretaria graves danos,
do ponto de vista econômico, não só do ponto de vista arrecadatório,
mas, também, com a demissão de inúmeras pessoas que trabalham, direta
e indiretamente, neste empreendimento, inclusive na cidade. O que fiquei
sabendo, enfim, pelo contato com as partes, é que a cidade ficaria
paralisada, inclusive as atividades de serviços, caso houvesse uma
suspensão das atividades.
Agora, de qualquer maneira, na medida em que esse prazo se
esgotou...
O SENHOR ADVOGADO - Espera lá, Excelência.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não, calma! Espera eu terminar de
falar e Vossa Excelência terá a palavra.
Se esse prazo se esgotou, volta imediatamente a vigorar a liminar do
Tribunal Regional Federal. E, inclusive, existe a possibilidade de
levantamento das astreints depositadas. Pois não?
O SENHOR ADVOGADO - Existem diversas petições nos autos
desta suspensão de liminar informando o final do prazo, assim como
existe uma reclamação constitucional tramitando, nesta Corte, tratando
do descumprimento do juízo.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
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(PRESIDENTE E RELATOR) - Já estamos esclarecidos, obrigado.
Vossa Excelência tem que comunicar é ao juízo a quo e não ao
Tribunal. Tudo bem, comunica. Mas a minha atividade jurisdicional já se
encerrou, certo? O senhor deve comunicar, então, ao Tribunal a quo para
que possa, então, paralisar, com uma ordem para que a liminar vigore
novamente, que foi suspensa por minha decisão. Portanto, eu até entendo
que a nossa discussão aqui está prejudicada, porque volta a vigorar
evidentemente a liminar atacada originalmente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Agora, esse prazo, o prazo da
liminar coincide com o mesmo período de tempo que Vossa Excelência
concedeu na suspensão? Porque Vossa Excelência suspendeu uma
liminar...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Não, a liminar era de paralisação total das
atividades e o pagamento de uma astreinte em benefício dos aldeamentos
indígenas, no caso do descumprimento das medidas.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - E quem é que conferiu os
cento e vinte dias?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Justamente, eu dei o prazo de cento e
vinte dias para que esse plano de gestão econômica e outras medidas
protetivas do meio ambiente pudessem se efetivar. Agora, claro que o que
houve foi uma paralisação das atividades.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - A decisão de Vossa Excelência
produziu efeitos?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Deve ter produzido efeitos.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Anteriormente, já
tinha sido assinado um prazo, não é?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Sim.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Para a efetividade
desse plano econômico.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) -Sim.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E esse prazo se
exauriu sem as providências?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Isso eu não posso dizer a Vossa
Excelência. Pois não? Só questão de fato.
O SENHOR ADVOGADO - De fato, de fato. A Vale realizou toda a
obrigação que estava ao seu alcance. Ela está diante de uma condição
potestativa pura, porque nas mãos daquele que vai receber o valor da
astreinte, está exatamente nas mãos dele a condição para eu cumprir a
obrigação. A Vale não tem como adentrar a terra indígena para concluir
tudo o que ela tem que fazer.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Sim, mas, nesse prazo de cento e vinte
dias, ela não adentrou?
O SENHOR ADVOGADO - Ela não pôde entrar, Excelência!
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Por que não pôde entrar?
O SENHOR ADVOGADO Por impedimento dos próprios
indígenas, com todo o respeito.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Mas Vossa Excelência tinha uma ordem
do Supremo Tribunal Federal, do Presidente.
O SENHOR ADVOGADO - Nós comunicamos. Foi comunicado,
assim, por diversas vezes, foram realizadas reuniões com o Ministério
Público e com a FUNAI. E não é permitido o ingresso. Ou seja, a ação, ela
se inverteu. Hoje o interesse maior nela é o dinheiro. E isso sem
contrapartida. A questão é grave. A questão é potestativa, está nas mãos
daquele que vai receber o motivo do descumprimento da obrigação. A
Vale não pode se sujeitar, a Vale tem que ter as condições para cumprir a
medida, isso não constou da decisão, data venia. Por isso que foram
opostos embargos.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Pois não. Doutor, eu acabei de ler, como
Vossas Excelências certamente ouviram, que o prazo de cento e vinte
dias, por mim fixado, foi exatamente para possibilitar que a Vale desse
seguimento às medidas. Porque, na medida em que as obras fossem
paralisadas e ela fosse afastada do local, ela não teria condições de
retomar essas medidas exigidas judicialmente.
Mas, já está esclarecido, o eminente Ministro Barroso vai pedir vista
e, certamente, nos trará uma solução. Mas, de qualquer maneira, eu penso
que a questão ficou até superada, porque o prazo se esgotou e a liminar
originalmente deferida na instância a quo está revigorada.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O próprio prazo
fixado por Vossa Excelência já se esgotou?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Sim, foi dito agora da Tribuna.
O SENHOR ADVOGADO - O prazo, data maxima venia, ele tem que
ter uma condição para começar a fluir. Porque o que está ao alcance da
Vale ela fez. Eu não posso ingressar na terra, sem a permissão.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Está bem. Eu peço que Vossas Excelências,
então, enderecem esses reclamos a este Presidente e ao eminente Ministro
Luís Roberto Barroso, que certamente trará uma solução razoável para a
questão.
O SENHOR ADVOGADO - Excelência, só mais uma questão?
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Não. Está encerrada a discussão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – E continua a
pendência dos declaratórios que serão enfrentados por Vossa Excelência.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Eu vou aguardar a volta dos autos por
parte do Ministro Barroso e, aí, eu decidirei sobre os declaratórios.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vista das duas listas,
então.
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O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Ministro Barroso, eu vou consignar que
Vossa Excelência pede vista tanto dos agravos quanto dos declaratórios.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Perfeito.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Porque a matéria é una.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO E, aí,
os advogados podem me encaminhar memoriais com as questões que
considerem relevantes. É a melhor forma de eu compreender a matéria.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Agradeço a participação dos advogados.
Eu quero apenas, mais uma vez, registrar para os eminentes Pares a
dificuldade que é decidir de plano dezenas de suspensões de liminares
que ingressam na Presidência. Não é como no passado, que era uma a
cada seis meses. São dezenas por dia e que nós temos que, de bate pronto,
resolver e tentar balançar os interesses em questão.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu sou solidário e Vossa Excelência se desincumbe dessa tarefa árdua com
grande competência e, por essa razão, nós todos o admiramos também.
É só porque esse caso me pareceu ter algumas delicadezas e
sutilezas, que me pareceu próprio entender um pouco melhor.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(PRESIDENTE E RELATOR) - Vossa Excelência sabe que eu sempre
louvo e aprecio quando algum Colega pede vista, porque isso enriquece o
debate. Certamente um novo olhar sobre a questão vai permitir que o
Plenário tome a melhor decisão possível.
Eu agradeço a Vossa Excelência, Ministro Barroso.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA
SEGUNDO AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 933
PROCED. : PARÁ
RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
AGTE.(S) : ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO
Ô-ODJÃ E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA (0016448/PA)
ADV.(A/S) : LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS (0001341/AP, 022772A/PA)
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : ESTADO DO PARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
INTDO.(A/S) : FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
INTDO.(A/S) : VALE S/A
ADV.(A/S) : MIGUEL PEREIRA NETO (105701/SP) E OUTRO(A/S)
Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski
(Presidente), negando provimento aos agravos regimentais, e os
votos dos Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, que lhes davam
provimento, pediu vista dos autos o Ministro Roberto Barroso.
Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello, Gilmar
Mendes e, para participar do XXII Encontro de Presidentes e
Magistrados de Tribunais e Salas Constitucionais da América
Latina, na Cidade do México, a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
15.06.2016.
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes
à sessão os Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luiz
Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de
Barros.
p/ Maria Sílvia Marques dos Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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VOTO-VISTA
Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL E
PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR.
PRETENSÃO EXCLUSIVA DE RETOMADA DO
FUNCIONAMENTO

DE

EMPREENDIMENTO

MINERÁRIO.

ACOLHIMENTO
CAUTELAR
MONOCRÁTICO EXTRA PETITA. SUSPENSÃO DA
ATIVIDADE MINERÁRIA.
1.
A suspensão de liminar foi proposta
pelo Estado do Pará com o propósito
exclusivo de garantir o funcionamento do
empreendimento minerário, sem questionar
a indenização estabelecida às aldeias
indígenas. Dessa forma, deve-se acolher os
recursos de agravo do MPF e das
associações indígenas, no ponto em que
requer a adequação da decisão monocrática
aos limites do pedido, de modo a considerar
extra
petita
o
pronunciamento
da
presidência quanto à determinação de
suspensão do pagamento de indenização
fixada nas instâncias ordinárias.
2.
A
existência
de
indícios
de
descumprimento de medidas preventivas,
mitigadoras e compensatórias previstas em
licença ambiental e as evidências de que o
empreendimento minerário tem causado
graves danos às comunidades indígenas
permitem, com fundamento no princípio da
precaução, a suspensão das atividades
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minerárias pelas instâncias ordinárias,
cabendo aos interessados demonstrar, no
juízo próprio, o atendimento das exigências
ambientais e a ausência de danos para as
comunidades indígenas.
3.
Provimento dos agravos regimentais,
de modo a indeferir o pedido de suspensão
de liminar, ficando prejudicados os
embargos de declaração.
1.
Trata-se da continuação do julgamento de três recursos
interpostos contra decisão do então Presidente deste Tribunal, Min.
Ricardo Lewandowski, em sede de suspensão de liminar ajuizada pelo
Estado do Pará. Em suma, a decisão recorrida determinou a retomada das
atividades de mineração do empreendimento Onça Puma e a suspensão
do pagamento de indenização determinada pelo Tribunal Regional
a
Federal da 1 Região às comunidades indígenas afetadas. Os recursos ora
analisados são os seguintes: (i) agravo regimental interposto pelas
associações de indígenas habilitadas nos autos, (ii) agravo regimental
interposto pelo Ministério Público Federal (MPF), e (iii) embargos de
declaração opostos pela Vale S/A.
2.
Após o voto do Min. Presidente, Ricardo Lewandowski,
que negava provimento aos três recursos, os Min. Marco Aurélio e Dias
Toffoli anteciparam voto nos dois primeiros agravos, votando pelo seu
provimento. De acordo com a ata de julgamento, não chegaram a votar
nos embargos de declaração opostos pela Vale. Em seguida, pedi vista
dos autos.
3.
Antes de relatar propriamente cada uma das pretensões
recursais, faço um breve resumo do caso de origem e dos demais
incidentes processuais, a fim de que se possa ter uma visão global da
controvérsia.
2
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4.
A Mineração Onça Puma Ltda (MOP), subsidiária da Vale
S/A, obteve em agosto de 2004, do Estado do Pará, licença prévia para
exploração de níquel nas Serras do Onça e do Puma, em área próxima a
terras indígenas, localizadas na sub-bacia do rio Cateté e do igarapé
Carapanã. A licença obrigava a MOP a apresentar planos e programas
preventivos, mitigadores e compensatórios para as comunidades
indígenas afetadas. Nos primeiros esboços apresentados, a MOP
comprometeu-se, entre outros, a desenvolver atividades para acesso à
energia, de desenvolvimento de esporte e educação, de recuperação de
matas ciliares e de controle de emissão de resíduos.
5.
Em abril de 2005, foi emitida a licença de instalação do
empreendimento e, finalmente, em agosto de 2008, a licença de operação
das atividades de lavra, renovada em abril de 2010, quando foi emitida,
ainda, a licença de operação da atividade de beneficiamento de minério.
6.
Em 02.05.2011, todavia, o Ministério Público Federal
ajuizou ação civil pública nº 0002383-85.2012.4.01.3905, em face da Vale
S/A, do Estado do Pará e da Funai, alegando, basicamente, que o
empreendimento de mineração Onça Puma (MOP) – de responsabilidade
da ré – estaria em operação sem que tivessem sido atendidas todas
condicionantes previstas em seu processo de licenciamento ambiental. O
MPF requereu, então, o deferimento de cautelar para suspender as
atividades do empreendimento até que fossem implementadas pela Vale
as medidas mitigadoras e compensatórias previstas no processo de
licenciamento. Além disso, o MPF postulou o depósito mensal de R$
1.000.000,00, a ser revertido em favor das comunidades indígenas, até a
efetiva implementação das medidas compensatórias.
7.
O juízo de primeiro grau concedeu a liminar parcialmente,
obrigando a MOP a efetuar o depósito requerido pelo MPF, mas em
quantia bastante inferior e para apenas três aldeias: (i) R$ 244.648,00 para
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a aldeia Cateté, (ii) R$ 147.168,40 para a aldeia Djudjekô, e (iii) R$
25.431,10 para a aldeia Ô-odjã. Omitiu-se acerca das demais comunidades
indígenas. Entre os fundamentos empregados pelo magistrado para
fundamentar a sua decisão, destacam-se estudos anexados aos autos que
indicariam a concentração de metais no rio Cateté acima do limite
estabelecido para o local, bem como o aumento anormal de casos de
malformação de recém-nascidos do povo Xikrin.
8.
As associações indígenas habilitadas nos autos e o
Ministério Público Federal agravaram da decisão, por considerarem
imperiosa a suspensão das atividades do empreendimento Onça Puma,
bem como por entenderem insuficiente a quantia estipulada pelo juízo de
primeiro grau, para compensação cautelar da população atingida. Em
sede de agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 1º Região,
por decisão monocrática do Relator do caso, deferiu a antecipação de
tutela recursal postulada pelo MPF em maior extensão. Determinou-se,
basicamente, tanto a suspensão das atividades de mineração, como o
depósito mensal de R$ 1.000.000,00 a cada uma das sete aldeias indígenas
afetadas. Impôs-se, também, multa diária para a hipótese de
descumprimento do julgado, no valor de R$ 10.000,00.
9.
Considerando a ausência de recurso cabível (art. 527,
parágrafo único, do CPC/1973), a Vale S/A impetrou, então, mandado de
segurança contra a decisão proferida pelo relator do feito no TRF1 e
obteve, na Presidência daquele tribunal, a suspensão liminar do julgado.
O Presidente da Corte entendeu que a medida de suspensão das
atividades de mineração era drástica e que a exigência do depósito
mensal possuía natureza satisfativa e irreversível, havendo risco de dano
irreparável ou de difícil reparação à impetrante.
10.
Acatando, todavia, suspensão de segurança formulada
pelo MPF (SS nº 2.796), o Presidente do STJ sustou a liminar deferida no
MS, restabelecendo, assim, a condenação imposta na decisão do agravo
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de instrumento pelo TRF da 1ª Região. A Vale e o Estado do Pará, então,
recorreram do julgado e obtiveram, por meio de reconsideração da
decisão anterior, a garantia de que o depósito imposto na ação civil
pública fosse feito em conta judicial bloqueada, não ficando, portanto,
passível de levantamento imediato pelas aldeias indígenas.
11.
Paralelamente, o Estado do Pará ajuizou a presente
suspensão de liminar perante o Supremo Tribunal Federal, contra aquela
primeira decisão do TRF da 1ª Região, que havia deferido a antecipação
de tutela recursal. Em 11.12.2015, o Min. Ricardo Lewandowski, então
Presidente desta Corte, deferiu parcialmente o pedido pleiteado pelo
Estado do Pará na presente suspensão de liminar para permitir as
atividades de mineração, determinando, apenas, que as medidas
compensatórias previstas no licenciamento ambiental fossem cumpridas
em até 120 dias, sob pena de depósito mensal de R$ 1.000.0000,00, por
aldeia. Em última análise, portanto, suspendeu-se o pagamento da
indenização mensal pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.
12.
Após a decisão monocrática do Ministro Lewandowski, o
Presidente do STJ encaminhou a SS nº 2.796 ao Supremo Tribunal Federal
– reautuada como Suspensão de Segurança nº 5.115 –, em razão de ter se
reconhecido a natureza constitucional da questão, o que, segundo o seu
entendimento, encerraria a jurisdição do STJ. A SS 5.115 encontra-se
conclusa aguardando o julgamento da presente ação.
13.
Na presente suspensão de liminar, o agravo regimental
interposto pelas associações indígenas alega, em síntese, os seguintes
fundamentos para a reforma da decisão monocrática do Ministro Ricardo
Lewandowski: (i) a utilização de duas medidas excepcionais pelo Estado
do Pará para garantir a manutenção do empreendimento minerário (SS nº
2796 e SL 933); e (ii) grave lesão à saúde e à segurança das comunidades
indígenas com a continuação da atividade minerária. Na mesma linha, o
agravo regimental interposto pelo MPF também postula a reforma da
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decisão, restabelecendo-se os comandos determinados pelo TRF da 1ª
Região quanto à suspensão da atividade e o depósito mensal
compensatório às comunidades indígenas, tendo como fundamento os
graves danos causados pelo empreendimento ao meio ambiente e aos
indígenas.
14.
Por fim, os embargos de declaração da Vale S/A requerem:
(i) a modificação da decisão embargada, de modo a fazer constar a
implementação do Plano Básico Ambiental aprovado pela Funai e não de
um Plano de Gestão Econômica, conforme transcrito na decisão; (ii) a
intimação das comunidade indígenas para cooperarem com a Vale S/A na
adoção das medidas necessárias ao cumprimento da decisão desta Corte,
seja por meio de acesso às terras indígenas, seja viabilizando a
participação da comunidade nas ações conjuntas.
15.
Feito o resumo do caso de origem e dos demais incidentes
processuais pertinentes à ação, bem como os pedidos dos recursos ora
analisados, passo ao voto.
16.
Os presentes recursos discutem, em síntese, o acerto da
decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que
determinou a retomada das atividades de mineração do empreendimento
Onça Puma e a suspensão do pagamento de indenização determinada
a
pelo Tribunal Regional Federal da 1 Região às comunidades indígenas
afetadas. Em outras palavras, pretende-se reformar a decisão recorrida,
de modo a possibilitar a suspensão do empreendimento minerário e o
restabelecimento do depósito mensal em benefício às aldeias indígenas,
nos termos determinados pelo TRF 1ª Região nos autos do Agravo de
Instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000.
17.
Inicialmente, registro que a suspensão de liminar foi
proposta pelo Estado do Pará com o propósito exclusivo de garantir o
funcionamento do empreendimento minerário, sem questionar a
6
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indenização estabelecida às aldeias indígenas. Conforme se verifica na
petição inicial, o Estado postulou a “suspensão imediata e liminar dos efeitos
da r. decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Souza Prudente, nos
autos do Agravo de Instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000, unicamente
no que concerne à paralisação imediata e total do Empreendimento
Mineração Onça Puma, uma vez que restam claras e comprovadas as violações
perpetradas à ordem, à economia e à segurança pública”. Não houve, portanto,
nenhum questionamento acerca do depósito mensal destinado às
comunidades indígenas.
18.
Entretanto, como já destacado, a decisão recorrida
determinou não somente a retomada da atividade minerária, mas
também a suspensão do pagamento da indenização, pelo prazo de 120
(cento e vinte) dias, até a implementação do Plano de Gestão Econômica e
demais medidas compensatórias. Como se percebe, a segunda parte da
decisão, embora importante para a solução da controvérsia nas instâncias
ordinárias, não foi expressamente postulada pelo requerente. É certo que
o princípio da congruência impede ao juiz conceder pedido diverso do que
requerido pelas partes (art. 492, CPC/2015), o que me parece ter ocorrido
no presente caso, com todas as vênias e reconhecendo as circunstâncias
complexas de apreciação de suspensão liminar pela presidência,
abarrotada de afazeres e casos difíceis.
19.
Acrescento ainda que o prazo de 120 (cento e vinte dias)
para a implementação do Plano de Gestão Econômica esgotou-se em
10.04.2016. Tal circunstância, por si só, já seria fundamento suficiente para
restabelecer o pagamento mensal às aldeias indígenas.
20.
Dessa forma, acolho os recursos de agravo do Ministério
Público Federal e das associações indígenas, no ponto em que requerem a
adequação da decisão aos limites objetivos da demanda, de modo a
considerar extra petita e, portanto, inválida, a decisão monocrática em
relação à determinação de suspensão do pagamento de indenização
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fixada nas instâncias ordinárias. Decidida essa questão, analiso a
pretensão das agravantes de manter a suspensão do empreendimento
minerário determinada pelo TRF da 1ª Região.
21.
Também nesse ponto entendo que assiste razão às
agravantes. Conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República,
há indícios de descumprimento pela Vale S/A de medidas preventivas,
mitigadoras e compensatórias previstas na licença ambiental. Ademais,
em juízo mínimo de delibação, há evidências de que a atividade de
mineração tem causado graves danos às comunidades indígenas, tais
como: (i) a contaminação das águas do Rio Cateté com metais pesados, o
que afeta o principal recurso hídrico das aldeias; (ii) enfermidades
ocasionadas pelo consumo de água contaminada (e.g.: angioedemas
deformantes, lesões dermatológicas e cefaleias), doenças não registradas
nas comunidades antes do inicio das atividades minerárias; e (iii)
aumento anormal de casos de malformação e deficiências congênitas em
recém-nascidos das aldeias indígenas. Ainda que esses indícios não sejam
posteriormente confirmados no curso da ação civil pública, são
suficientes para, com fundamento no princípio da precaução, justificar a
suspensão da atividade minerária pelas instâncias ordinárias.
22.
Além disso, destaco que as instâncias ordinárias, ao
possuírem maior contato com o material probatório, parecem ser mais
adequadas para avaliar a necessidade de medidas acauteladoras com a
finalidade de prevenir eventuais danos graves ou de difícil reparação ao
meio ambiente e às comunidades indígenas. Não cabe a esta Corte, em
sede de cognição sumaríssima, sustar a eficácia de decisão das instâncias
ordinárias quando há indícios em sentido diverso, como me parece ser o
caso da presente suspensão de liminar.
23.
Portanto, voto pelo restabelecimento do depósito mensal
às aldeias indígenas, seja porque já expirado o prazo de 120 (cento e
vinte) dias fixado na decisão recorrida, seja porque a decisão, nesse
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ponto, foi além do expressamente pedido pelo Estado do Pará. Quanto à
suspensão da atividade, por aplicação do princípio da precaução, voto
pelo restabelecimento da decisão do TRF da 1ª Região, nos autos do
Agravo de Instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000, cabendo aos
interessados demonstrar, no juízo próprio, o atendimento das exigências
ambientais e a ausência de danos para as comunidades indígenas.
24.
Por todo o exposto, acompanhando a divergência
inaugurada pelos Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, dou
provimento aos agravos regimentais das associações indígenas e do
Ministério Público Federal, de modo a indeferir o pedido de suspensão de
liminar, ficando prejudicados os embargos de declaração.
É como voto.
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APARTE
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Ministro Barroso, Vossa Excelência me permite um
pequeno aparte?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Claro, com
muito prazer.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Eu, desde logo, digo que não me oponho à solução
proposta pelo eminente Relator - eis que estou com o voto de Sua
Excelência em mãos -, porquanto a minha decisão foi precária e efêmera.
Na Presidência, quando sustei o fechamento imediato dessa mineração,
tendo em conta especialmente o argumento de que o Município de
Ourilândia do Norte sobrevivia, do ponto de vista econômico e social, em
função desse empreendimento.
Não havia, e creio que não há ainda, uma determinação de
fechamento permanente, definitivo dessa mineradora, porque o que se
exigia dela, na verdade, era um plano de gestão econômica e outras
medidas compensatórias para as aludidas comunidades indígenas, que
creio já foram relacionadas pelo eminente Vistor.
O que é que eu fiz? Eu simplesmente determinei que as atividades
continuassem por até cento e vinte dias. E, nesses cento e vinte dias, a
empresa ultimaria o plano de gestão econômica e as medidas
compensatórias para as aldeias indígenas, de modo a não paralisar a vida
daquele Município de Ourilândia.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Foi
em 2015, inclusive.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Caiu. Eu
até incluí isso no meu voto.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 13178152.

Supremo Tribunal Federal
Aparte

Inteiro Teor do Acórdão - Página 33 de 77

SL 933 AGR-SEGUNDO / PA
(RELATOR) - Então, eu não tenho nenhuma restrição no sentido de que
as medidas, que serão propostas pelo eminente Vistor, sejam adotadas
pelo Plenário, até porque o prazo de cento e vinte dias, que eu concedi, já
se escoou.
Então, a essas alturas, creio eu, o plano de gestão econômica deve ter
sido implementado, as medidas compensatórias devem ter sido
efetivadas, portanto, Sua Excelência está propondo que se revogue a
minha decisão e se dê provimento ao agravo, tanto do Ministério Público
como das comunidades indígenas.
Então eu queria, desde logo, para facilitar a discussão, dizer que me
ponho plenamente de acordo com esse bem fundamentado voto que o
eminente Ministro Luís Roberto Barroso agora traz à nossa apreciação.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
diante disso, eu vou ler só a conclusão.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Qual é o voto?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Pois não,
Ministro Marco Aurélio. Vossa Excelência será o redator para o acórdão,
pois foi quem iniciou a divergência.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Qual seria o voto?
Porque não conheço o voto de Vossa Excelência, pois ainda não o
proferiu.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Apenas para organizar que, após o voto do Ministro Ricardo
Lewandowski naquela assentada, o Ministro Marco Aurélio votou
imediatamente, dando provimento, ou seja, iniciando uma divergência,
no que foi acompanhado, como eu disse no início, pelo voto do Ministro
Dias Toffoli, daí o pedido de vista. Então já há três votos, este é o quarto,
por isso nós precisamos dar esse seguimento.
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SEGUNDO AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 933 PARÁ

ESCLARECIMENTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Até
recebi - devo esclarecer, como alguns outros, sei que o Ministro Toffoli
também, que já tinha votado com base no princípio da precaução,
conforme o Ministro Marco Aurélio - a Vale, cujo advogado quer fazer um
esclarecimento de fato, no sentido, Ministro Lewandowski, de que não
teriam sido adotadas as medidas porque eles teriam dificuldades para
entrar nas terras. Mas isso é matéria de fato que não cabe em suspensão
de liminar.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Vossa Excelência me
permite?
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Por
favor.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Estamos a atuar no
âmbito de medida que, para mim, é excepcionalíssima, a suspensão de
tutela, de liminar, em que o Supremo adentra o campo na área da
contracautela.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – A partir do momento
em que provemos os recursos, afastamos a suspensão verificada. A
consequência lógica qual é? A retomada dos processos na origem.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Claro.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Eu quero dizer, na verdade, é que esse um milhão de reais
é uma astreinte pelo não cumprimento das obrigações impostas à
empresa mineradora. Quer dizer, é possível, não podemos saber porque é
uma matéria fática, se as obrigações foram cumpridas e se essa astreinte é
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ou não cabível. Eu não sei se nós podemos e devemos determinar o
depósito, porque é possível que...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Não... eu...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Nós
estamos restabelecendo a decisão...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - O
depósito foi lá. Foi fixado lá e os índios até...
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Isto. Está bem.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, penso que
o Tribunal, provendo os agravos, restabelece o estágio anterior,
restabelece...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Restabelece e determina o levantamento, que é o de que os índios
precisam para se curarem.
O advogado tem alguma questão de fato? E apenas de fato porque já
há quatro votos tomados.
ADVOGADO - Excelentíssima Senhora Presidente, Excelentíssimos
Ministros, Excelentíssimos servidores, nobres colegas. Na verdade, a
primeira questão de fato é que o plano de gestão econômica não existe. O
que existe é um plano básico ambiental. Isso foi devidamente esclarecido,
a própria Funai tem uma manifestação expressa, que foi entregue a
Vossas Excelências.
Então, o que prevalece é um plano básico ambiental, inclusive, a
própria Funai traz um esclarecimento do uso indevido da expressão PGE,
erro de utilização acerca do termo plano de gestão econômica em vez de
plano básico ambiental. Esse é o primeiro esclarecimento de fato.
O segundo esclarecimento de fato é que não existe pedido referente
ao valor de sete milhões de reais por mês, que inviabiliza a atividade da
mineradora, porque ela terá que cessar as atividades de qualquer forma.
Então, esses sete milhões, que são um milhão de reais para cada
aldeia, ele não foi pedido, ele foi fixado pelo Tribunal Regional Federal, e
é um dos motivos, inclusive, do recurso. Esse valor, na verdade, ele se
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sobrepõe a tudo que se possa imaginar e, na verdade, com relação às
aldeias Caiapó, que são quatro, o plano básico ambiental já foi
complementado.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Isso
será demonstrado lá, como foi dito. Então, gostaria que Vossa Excelência
se abstivesse à questão de fato.
ADVOGADO - Isso, agora só para concluir, Excelência, esse fato. O
plano, com relação às aldeias Xikrim, a Vale não pode ingressar na área,
eu repiso isso porque é verdade, a Vale não pode ingressar para cumprir
as obrigações dela que remanescem. Todas as outras foram cumpridas,
então, os cento e vinte dias, que é o pedido, inclusive, nos embargos, é
que passem a fluir a partir do momento em que se permitir esse ingresso.
Esses são os dois pontos essenciais, não existe o PGE e a Vale precisa
cumprir. E o remanescente ela já cumpriu. Na verdade, os indígenas têm,
Excelências, eles têm plano de saúde, eles têm todas as medidas...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Eu
gostaria que Vossa Excelência esclarecesse só questões de fato, porque
estamos colhendo...
ADVOGADO - É um esclarecimento de fato.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Agradeço a Vossa Excelência !
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
eu havia atendido o ilustre advogado e acho que as ponderações são
relevantes. Só que não são para serem decididas, aqui, em sede de
suspensão de liminar.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Isso.
Nós estamos em sede de suspensão.
ADVOGADO - Mas restabelecer o depósito de sete milhões de reais
por mês?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Há uma
decisão do Tribunal...
ADVOGADO - Tem pedido?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Perdão
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doutor!
ADVOGADO - Desculpe!
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Há uma
decisão do Tribunal Regional Federal que estabeleceu esse depósito. Em
suspensão liminar, se suspendeu. Nós, agora, estamos dando provimento
e restabelecendo a decisão que poderá ser impugnada da maneira
adequada. O que nós estamos entendendo é que esta matéria tem uma
complexidade fática e envolve saúde e, consequentemente, por
precaução, nós estamos parando o jogo e determinando às instâncias
ordinárias que deliberem. Penso que seja assim o certo a se fazer.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente.
ADVOGADO - Um último ponto, Excelência, que é relativo ao
requerimento que se faz. Na verdade, há um laudo apócrifo que ainda é
objeto de perícia na primeira instância. O pedido da Vale é que se
conceda o prazo de 120 dias e se permita o ingresso na área. O valor para
cumprimento dessa obrigação é bem inferior e são projetos, não são
valores financeiros entregues nas mãos dos indígenas sem qualquer tipo
de contrapartida ou de contraprestação ou de prestação de contas. É um
valor que, realmente, é irreversível. O que a Vale pede é que se conceda
esse prazo para que, efetivamente, se possa cumprir essa obrigação.
Obrigado, Excelências.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente,
retomando ainda. O Ministro Lewandowski concedeu um prazo de 120
dias. Aparentemente, tudo permaneceu inerte.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Agora, como diz Vossa Excelência, as instâncias próprias vão verificar.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Reiterando
aqui a minha solidariedade, o Ministro Lewandowski preocupou-se com
o impacto econômico e social da suspensão e determinou que, em 120
dias, se atendessem às exigências ambientais. Nós nem sabemos se foram
atendidas e o que aconteceu, e nem é papel do Supremo saber se o que o
Ministro Lewandowski determinou foi cumprido. Portanto, eu acho que
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nós estamos devolvendo a matéria para a instância competente.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Claro, mantendo a jurisdição do Supremo.
ADVOGADO - O prazo de 120 dias consta da decisão dessa digna
Presidência.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
não. Foi exatamente isso que o Ministro Vistor agora...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – De qualquer forma,
Presidente, o pleito da Vale poderá ser colocado na origem.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - E
encaminhado à instância competente.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Inclusive considerado
o fato novo, o empecilho quanto às medidas determinadas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE)
-Claro.
ADVOGADO - Então que se assegure daqui esse prazo, Excelências.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Agradeço a Vossa Excelência.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES Senhora Presidente, também eu, pedindo vênia ao ilustre Ministro
Ricardo Lewandowski - apesar de Sua Excelência já ter se manifestado a
favor -, vou acompanhar a divergência inaugurada pelo Ministro Marco
Aurélio e o prejuízo dos embargos, fazendo minhas as observações que
foram feitas pelo Ministro Toffoli em relação à aparente confusão que foi
realizada nas instâncias anteriores, inclusive com manifestação já da
Funai quanto aos planos, mas que foge totalmente à questão de
suspensão de segurança.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente
eminentes Colegas, declaro, inicialmente, que, embora o julgamento
tenha sido iniciado algum tempo antes de ter a honra de adentrar esta
Corte, examinei a matéria e, em termos regimentais, registro que me sinto
em condições de proferir o voto.
A análise que fiz conduziu à conclusão, precisamente esta, que agora
o Ministro Luís Roberto Barroso, em seu denso voto-vista traz à colação e
que vai ao encontro da divergência que houvera sido inaugurada pelo
eminente Ministro Marco Aurélio e também seguida pelo eminente
Ministro Dias Toffoli, a fim de dar provimento ao agravo, restaurar a
decisão que houvera sido proferida pelo Tribunal Regional Federal e, de
consequência, julgar prejudicados os embargos de declaração.
Portanto, estou acompanhando este sentido da decisão e é como
voto.
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VOTO
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER - Senhora Presidente,
cumprimento a todos.
Não preciso pedir vênia ao eminente Ministro Lewandowski, diante
da manifestação de Sua Excelência nesta assentada.
Acompanho a divergência aberta pelo Ministro Marco Aurélio,
acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli, nos exatos termos do voto,
como sempre brilhante, proferido pelo Ministro-Vistor, Ministro Luís
Roberto Barroso, e, em consequência, dou provimento aos agravos
regimentais de modo a indeferir o pedido de suspensão de liminar,
considerando a excepcionalidade dessa medida e os limites estreitos em
que se impõe o julgamento dessa Corte. Isso implica, por óbvio, o
restabelecimento do decidido na origem.
E julgo também, em decorrência, Senhora Presidente, prejudicados
os embargos de declaração.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Senhora Presidente, ilustre
representante do Ministério Público, Senhores Ministros, advogados e
estudantes presentes.
Senhora Presidente, em primeiro lugar, num primeiro momento, a
decisão do Ministro Lewandowski se manteve hígida, sob o ângulo da
legalidade e da legitimidade, porque a suspensão de segurança se dá
quando há manifesto interesse público, flagrante ilegitimidade, ou para
evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia. Então,
naquela oportunidade, Vossa Excelência levou em consideração que a
paralisação das atividades acarretaria um forte impacto na economia do
próprio estado.
Posteriormente, eu também tive o prazer de receber os eminentes
advogados, que ressaltaram alguns aspectos e a impossibilidade desse
cumprimento no prazo de 120 dias. Eu vou realçar isso, porque poucos
talvez tenham tomado conhecimento, porque ainda não se tocou nesse
tema. O novo Código de Processo Civil estabeleceu uma série de
obrigações ao Judiciário para que prestasse a tutela jurisdicional num
prazo razoável, mas, ao mesmo tempo em que impôs muitos deveres,
também estabeleceu inúmeros poderes.
O art. 139 traz nove incisos com os poderes hoje conferidos ao juiz.
Dentre outros que geram um poder implícito, consta, no inciso VII, que é
poder do juiz ao dirigir o processo:
"VII - exercer o poder de polícia, requisitando, quando
necessário, força policial, além da segurança interna dos fóruns
e tribunais;"

Então, aqui, na verdade, é uma modalidade em que o juiz pode usar
força policial para fazer valer a suas decisões. De sorte que essa alegação
da embargante, com a devida vênia, de que não conseguem cumprir,
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porque os índios resistem não merece prosperar. Nós, até hoje, assistimos
à requisição de força para o cumprimento de decisões judiciais em aldeias
indígenas. Este é o primeiro aspecto.
O segundo aspecto diz respeito às astreintes. Ontem, fiquei
impressionado com a alegação de que o foco da demanda teria se
transmudado da proteção do meio ambiente para o objetivo econômico,
porque os índios teriam interesse em resgatar esses depósitos.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Vossa Excelência me
permite só uma observação? Eu não sei se nós estamos levando em conta
que, certamente, com a decisão que estamos tomando - acho que o
Ministro Lewandowski levou isso em conta -, a atividade vai se encerrar.
E com isso também vai perder a razão o pagamento das astreintes.
Certamente os índios voltarão, aqui, ou aos tribunais, para pedir que a
atividade prossiga. Não sei se o Tribunal está atento para o fato de que,
de fato, a atividade vai se encerrar, a atividade de mineração. E, com isso,
também vai cessar a razão para o pagamento, que certamente é o que os
anima nesse momento, esse um milhão de reais que se paga a cada um.
Não sei se nós estamos levando isso em conta.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Acho, Ministro, que nós estamos devolvendo a matéria ao Tribunal
Regional Federal, e isso será discutido lá.
Nós apenas tínhamos determinado a suspensão da decisão deles.
Então, agora, devolvendo-se ao Tribunal Regional Federal esta matéria, se
vai continuar ou não a atividade, será julgado lá, porque eles estavam
congelados processualmente pela suspensão liminar. Então, agora, não
haverá nenhuma decisão que não seja do próprio Tribunal Regional
Federal.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Mas eu só estou
chamando a atenção para isso, porque nós vimos, e Vossa Excelência viu
também, o que aconteceu em Raposa Serra do Sol: encerrou-se uma
atividade de cinco mil hectares de arroz, que tinha lá, e esses índios que
de lá saíram, saíram depois para as favelas de Roraima, de Boa Vista. É o
mesmo quadro que se desenha aqui. Certamente, no momento em que a
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atividade de mineração cessar e ficar proibida, sem nenhum parâmetro, a
empresa vai se desobrigar do pagamento desse um milhão, que está
sendo aqui reivindicado e que ser parece a causa de toda a controvérsia,
aquilo que foi alvo da discussão e da decisão do Ministro Lewandowski, e
nós temos como consequência de fato o encerramento das atividades
econômicas da empresa.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu gostaria de responder a
essa objeção do Ministro Gilmar, mas só para concluir:
Então, em primeiro lugar, se houver resistência, há a utilização da
força policial, que é poder imanente de todo juiz e agora explícito no
Código de Processo Civil. Por outro lado, o art. 537 do Novo Código de
Processo Civil estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento,
modificar o valor e a periodicidade das astreintes, porque elas podem ser
excessivas, sem nenhuma capacidade de persuasão, ou elas podem ser
insuficientes. Então, o juiz hoje fixa de ofício, não há nenhum erro in
procedendo nessa fixação.
Aí, entra essa questão que foi muito bem posta pelo Ministro Gilmar,
quer dizer, a questão hoje sempre constante das decisões judiciais do
Supremo é que deveriam obedecer a um consequencialismo pragmático.
O que isso vai dar? Qual vai ser o resultado dessa decisão?
Então, aqui, fazendo coro com o que a Presidente acaba de sustentar,
o Supremo Tribunal Federal tem inúmeros acórdãos no sentido de que, na
suspensão da segurança, como se cuida de um procedimento sumário de
cognição incompleta, não se reclama, para o deferimento da medida, o
pré-julgamento em favor da entidade pública sobre a questão de fundo.
Então, essa é a regra geral sobre como o Tribunal deve proceder na
suspensão de segurança: ele deve se limitar à observância desses
requisitos necessários para essa medida excepcional.
De sorte que o Ministro Barroso traz um voto que atende esse novel
princípio do desenvolvimento sustentável, mas nós não podemos exercer
essa cognição fático-probatória, com essa amplitude, porque isso não é
um recurso, é uma ação originária; é uma suspensão de segurança. O
caminho correto é exatamente o juiz de primeiro grau avaliar as
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consequências dessa decisão.
Inclusive, também quero destacar que há um argumento ad terrorem
de que os índios pretenderiam embolsar esse dinheiro. Não há nenhuma
defesa - digamos assim - de postura minoritária dos indígenas ou de
quem quer que seja. O Código hoje é claro:
"A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento
provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o
levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença
favorável à parte."

Então, hoje não há mais esse risco de que se possa apropriar de
valores, enquanto não se sabe o resultado da demanda. Assim, o melhor
caminho é o juiz de primeiro grau, que está próximo da coisa, da área de
discussão, para solucionar esse conflito.
Dessa forma, reitero: o Ministro Lewandowski estava absolutamente
correto quando deferiu. E os fatos supervenientes agora recomendam que
seja revogada a segurança.
Por essas razões, eu acompanho integralmente o voto do Ministro
Luís Roberto Barroso.
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VOTO
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Presidente, eu vou
pedir vênia, por conta das consequências, para acompanhar o voto que
agora o Ministro Lewandowski já está até retificando. Vou votar pelo
provimento dos embargos opostos pela Vale, mantendo em parte a
decisão do Ministro Lewandowski e, por consequência, suspendendo
integralmente a decisão do Relator do AI, com o restabelecimento da
medida liminar parcialmente deferida, incluindo as condicionantes
impostas pelo juízo de primeiro grau.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Eu acho
que a Vale não agravou, ela entrou com embargos de declaração. Eu
acredito que Vossa Excelência deve estar os provendo.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Então Vossa Excelência recebe os embargos como agravo e os acolhe. E,
quanto ao agravo das partes, então, Vossa Excelência nega provimento.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - É.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Peço vênia para
aderir à divergência iniciada pelos eminentes Ministros MARCO
AURÉLIO e DIAS TOFFOLI, agora acompanhados, no ponto, pelo
eminente Ministro ROBERTO BARROSO.
Ao assim julgar, tenho em consideração o fato – processualmente
relevante – de que os elementos produzidos nos autos não justificam nem
conferem suporte legitimador à medida de contracautela concedida pela
decisão objeto dos presentes recursos de agravo.
Demais disso, impõe-se ter presente a circunstância, realçada pelo
eminente Ministro ROBERTO BARROSO, de que – segundo sustenta – “Há
indícios de descumprimento pela Vale S/A de medidas preventivas, mitigadoras e
compensatórias previstas na licença ambiental, e, em juízo mínimo de delibação,
há evidências de que a atividade de mineração tem causado graves danos às
comunidades indígenas, tais como: a contaminação da águas do Rio Cateté com
metais pesados, o que afeta o principal recurso hídrico das aldeias; enfermidades
ocasionadas pelo consumo de água contaminada e aumento anormal de casos de
mal formação fetal e deficiências congênitas em recém nascidos da aldeias
indígenas”.
Finalmente, cabe invocar, em favor da pretensão recursal deduzida pelos
ora agravantes, o princípio da precaução, cuja essencialidade, em tema de
preservação da incolumidade do meio ambiente, foi por mim acentuada em
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voto proferido no julgamento plenário do RE 627.189/SP, ocasião em que
pus em relevo esse postulado fundamental, consagrado, como se sabe, na
Declaração do Rio de Janeiro (1992) adotada na ECO/92, que
representou, naquele particular momento histórico, marco significativo no
processo de transição e, sobretudo, de evolução do postulado da prevenção,
então reconhecido pela Declaração de Estocolmo (1972), para o princípio
da precaução:
“4. O princípio da precaução como consequência e
instrumento de proteção ao direito de todos ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
A Constituição da República, ao dispor sobre a proteção ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ela própria
reconhecido como ‘bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida’ (CF, art. 225, ‘caput’), instituiu, entre nós,
verdadeiro ‘Estado de Direito Ambiental’ fundado em bases
constitucionais, em que o princípio da precaução desempenha papel
de fundamental importância, consoante assinalam eminentes
doutrinadores (ANA FLAVIA BARROS, ‘Princípio da Precaução’,
2004, Del Rey; PAULO AFFONSO LEME MACHADO, ‘Direito
Ambiental Brasileiro’, p. 94/117, item n. 6, 22ª ed., 2014,
Malheiros; FREDERICO AUGUSTO DI TRINTADE AMADO,
‘Direito Ambiental Esquematizado’, p. 41/44, item n. 5.3, 2ª ed.,
2011, Método; PAULO DE BESSA ANTUNES, ‘Direito
Ambiental’, p. 30/48, itens ns. 3.2.5 a 3.2.5.6, 14ª ed., 2012, Atlas,
v.g.).
Com efeito, o princípio da precaução, que tem suporte em
nosso ordenamento interno (CF, art. 225, § 1º, V, e
Lei nº 11.105/2005, art. 1º, ‘caput’) e, também, em declarações
internacionais (como a Agenda 21, Princípio 15, que resultou da
Conferência do Rio/92), incidirá, como advertem doutrina e
jurisprudência, sempre que houver probabilidade de concretização
de dano em consequência de atividade identificada por sua
potencialidade lesiva.
Caso tal ocorra, impor-se-á, então, ao Estado, com apoio em
referido postulado, a adoção de medidas de índole cautelar
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destinadas a preservar a incolumidade do meio ambiente e a proteger,
desse modo, a integridade da vida e da saúde humanas.
…...................................................................................................
Vê-se, por isso, que a preocupação tanto com a
intangibilidade da saúde e da vida humanas quanto com a preservação
da incolumidade do meio ambiente não só representa dado relevante
consagrado em declarações internacionais, mas também resulta da
própria compreensão que o Supremo Tribunal Federal tem revelado
em diversos julgamentos, nos quais esse tema vem sendo alçado à
condição de direito eminente e fundamental reconhecido às
formações sociais e às pessoas em geral:
‘A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO
AMBIENTE
REPRESENTA
EXPRESSÃO
CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL
QUE ASSISTE À GENERALIDADE DAS PESSOAS
– Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração
(ou de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero
humano (RTJ 158/205-206). Incumbe ao Estado e à própria
coletividade a especial obrigação de defender e preservar, em
benefício das presentes e futuras gerações, esse direito de
titularidade
coletiva
e
de
caráter
transindividual
(RTJ 164/158-161). O adimplemento desse encargo, que é
irrenunciável, representa a garantia de que não se
instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de
solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem
essencial de uso comum das pessoas em geral. Doutrina.
A ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO PODE SER
EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS
DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO
MEIO AMBIENTE
– A incolumidade do meio ambiente não pode ser
comprometida por interesses empresariais nem ficar
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dependente de motivações de índole meramente econômica,
ainda mais se se tiver presente que a atividade econômica,
considerada a disciplina constitucional que a rege, está
subordinada, entre outros princípios gerais, àquele que
privilegia a ‘defesa do meio ambiente’ (CF, art. 170, VI), que
traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio
ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente
artificial (espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina.
Os instrumentos jurídicos de caráter legal e de
natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela
efetiva do meio ambiente, para que não se alterem as
propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que
provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança,
cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar
graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado
este em seu aspecto físico ou natural.
A
QUESTÃO
DO
DESENVOLVIMENTO
NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO
AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR
DE OBTENÇÃO DO JUSTO EQUILÍBRIO ENTRE AS
EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA
– O princípio do desenvolvimento sustentável, além
de impregnado de caráter eminentemente constitucional,
encontra
suporte
legitimador
em
compromissos
internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e representa
fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da
economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a
invocação desse postulado, quando ocorrente situação de
conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma
condição inafastável, cuja observância não comprometa nem
esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos
direitos fundamentais: o direito à preservação do meio
ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das
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pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras
gerações.’
(ADI 3.540-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
Pleno)”

Sendo assim, e em face das razões expostas, peço vênia para dar
provimento aos presentes recursos de agravo, em ordem a denegar o
pedido de suspensão de eficácia da medida liminar.
É o meu voto.
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PLENÁRIO

SEGUNDO AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 933 PARÁ
ANTECIPAÇÃO AO VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Também peço vênia ao Ministro Ricardo Lewandowski, com o quadro
que então se apresentava a decisão, e também ao Ministro Gilmar
Mendes, que apresenta os fundamentos pelos quais entende em sentido
diverso, mas sigo a divergência no sentido de prover os agravos e julgar
prejudicado, exatamente na linha dos votos do Ministro Dias Toffoli e do
Ministro Marco Aurélio, adotando o princípio da precaução, que levava,
nesse exame próprio e único da liminar, que é objeto da suspensão, à
providência tomada.
Nesse sentido, acompanho a divergência.
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PLENÁRIO

EMB.DECL. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 933 PARÁ
VOTO
A Senhora Ministra Cármen Lúcia (Vogal):
1.
Agravo regimental contra decisão do Ministro Ricardo
Lewandowski que, então Presidente deste Supremo Tribunal, suspendeu
liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o
qual havia determinado
"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 Federal, para essa
especifica 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
muita 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" (pág. 21 do documento eletrônico 23).”

2. Tem-se no relatório do Ministro Ricardo Lewandowski:
“Trata-se de suspensão de liminar proposta pelo Estado do Pará
contra decisão proferida por Desembargador do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, que, nos autos do Agravo de Instrumento
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0042106-84.2015.4.01.0000, deferiu pedido de antecipação de tutela
recursal 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 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” (pág. 21 do documento eletrônico 23).
O requerente alega que
“O art. 4º da Lei nº 8.437/1992 prevê a possibilidade de
suspensão de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou
seus agentes para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas.
No caso dos autos, está-se diante de hipótese em que a liminar
concedida no Agravo de Instrumento nº 0042106-84.2015.4.01.0000
poderá trazer – como de fato já está trazendo – graves prejuízos à
ordem, à segurança e à economia públicas, considerando as
consequências danosas da decisão que determinou a paralisação total e
imediata do Empreendimento de Mineração Onça Puma” (pág. 12 do
documento eletrônico 2).
Acrescenta, em seguida, que
“o Empreendimento Mineração Onça Puma, com base central
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no município de Ourilândia do Norte/PA, é responsável pela geração
de 850 empregos diretos e aproximadamente 11.000 empregos
indiretos, sendo o principal pilar de sustentação da economia local. A
determinação para a paralisação imediata e total das atividades do
empreendimento, sem observar as cautelas devidas, certamente
conduzirá ao desemprego e ao caos social na região, com aumento nos
índices de criminalidade e piora nos indicadores sociais e humanos.
É fato público e notório que a instalação de grandes
empreendimentos na Amazônia vem sempre acompanhada de um
crescimento no fluxo migratório, causando inchaço populacional nas
cidades que recebem tais projetos e o aumento da demanda por
serviços públicos (saúde, educação, segurança etc.). Em regra, a
arrecadação proveniente de tais projetos serve diretamente à melhora
na qualidade de vida da população.
O município de Ourilândia do Norte, especificamente,
apresentava IDHM (índice de desenvolvimento humano municipal)
correspondente a 0,309 em 1991. Em 2000 este índice passou a 0,438
e em 2010 alcançou o patamar de 0,6242 – um aumento de mais de
40% em menos de uma década, devido, em grande parte, à instalação
do Empreendimento de Mineração Onça Puma, que criou empregos,
aumentou a arrecadação e levou o desenvolvimento a uma região
esquecida pelo resto do país.
E a situação afigura-se ainda mais grave ao considerar a crise
econômica pela qual passa o Brasil, com retração do PIB, aumento da
inflação e do desemprego. A possível extinção de cerca de 12.000 vagas
de empregos diretos e indiretos trará consequências nefastas ao
município de Ourilândia do Norte e ao Estado do Pará! E tudo isto
com base em meras ilações contrárias às provas técnicas produzidas
nos autos e à análise conduzida pelos órgãos ambientais competentes,
conforme será demonstrado no tópico seguinte” (págs. 12-14 do
documento eletrônico 2).
O Estado do Pará destaca, ademais, que o
“ Empreendimento Mineração Onça Puma no município de
Ourilândia do Norte possibilitou também a instalação do Instituto
Pitágoras – instituição de ensino de referência naquela região –, que
atende, atualmente, mais de 120 alunos bolsistas e mais de 400 alunos
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filhos de empregados do Projeto Onça Puma. A paralisação total do
empreendimento por tempo indeterminado certamente inviabilizará
também a permanência da referida escola no município.
Não fosse bastante, destaca-se que o Empreendimento de
Mineração Onça Puma recolheu o montante de R$2.539.103,20 (dois
milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cento e três reais e vinte
centavos) a título de TFRM (Taxa de Fiscalização de Recursos
Minerários) no ano de 2014 e mais R$2.523.721,68 (dois milhões,
quinhentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e um reais e sessenta e
oito centavos) a título de CFEM (incluindo os repasses estadual e
municipal), conforme dados obtidos junto à Secretaria de Estado da
Fazenda, documentos em anexo.
(...)
Neste contexto, considerando o cenário atual da economia e a
vocação natural do Estado do Pará para a exploração minerária,
determinar a paralisação imediata de um dos maiores
empreendimentos instalados no interior do estado é agravar ainda
mais a situação da já tão combalida economia paraense, impondo
sofrimento e danos efetivos à população.
Tais aspectos não são desimportantes e dizem respeito
diretamente ao interesse público. A paralisação imediata e por tempo
indeterminado das atividades do empreendimento impactará
negativamente na vida de milhares de cidadãos paraenses, que
dependem direta ou indiretamente do referido projeto, especialmente
ao se considerar a incerteza quanto à duração do processo até o
julgamento final de mérito: mais de 03 anos após o ajuizamento da
Ação Civil Pública, o processo ainda aguarda a realização de audiência
de conciliação!
Assim, também sob o aspecto do risco de lesão grave e
irreparável à ordem, à segurança e à economia públicas se justifica o
presente pedido de Suspensão de Liminar exclusivamente no que se
refere à determinação para suspensão imediata das operações do
Empreendimento de Mineração Onça Puma” (pág. 23 do documento
eletrônico 2).
Quanto à suposta poluição do Rio Cateté, o requerente
argumenta que
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“o Projeto Mineração Onça Puma foi instalado e passou a
operar após o cumprimento de todos os requisitos legais, inclusive com
a elaboração dos estudos de impacto ambiental necessários
(EIA/RIMA) – nos quais foi analisada a qualidade da água do Rio
Cateté –, o que não pode ser simplesmente ignorado pelo Ministério
Público Federal e pelo Poder Judiciário, até porque não há qualquer
alegação de equívoco ou vício material no processo de licenciamento.
O Princípio da Precaução assume, na proteção ao meio
ambiente, uma função nitidamente preventiva: não havendo certeza
quanto à ocorrência de possível dano ao meio ambiente, exige-se a
realização de estudos e a adoção de medidas aptas a eliminar ou
minorar tais danos. Conforme o ordenamento constitucional vigente,
uma das principais traduções do Princípio da Precaução consiste
exatamente na exigência dos estudos prévios de impactos ambientais,
que visam justamente a analisar os possíveis impactos ambientais
decorrentes da atividade proposta, com a identificação de medidas
capazes de mitigar ou compensar os potenciais danos.
Todo este procedimento foi observado antes do licenciamento do
empreendimento Mineração Onça Puma, com a elaboração de
detalhados estudos (EIA e RIMA, em anexo). Agora, com o
empreendimento já em operação, não se discute apenas os potenciais
ou possíveis danos, havendo, em verdade, que se perquirir sobre a
ocorrência concreta do dano de modo a justificar a medida drástica de
paralisação completa da atividade econômica – o que não está
demonstrado nos autos, uma vez que as provas produzidas apontam,
em verdade, para a INOCORRÊNCIA do dano aventado.
(...)
Por todo o exposto, diante das provas técnicas produzidas até o
momento, tanto pelo Ministério Público Federal quanto pela Vale S/A,
pode-se concluir pela inocorrência de contaminação do Rio Cateté em
virtude do projeto de exploração minerária, de modo que a paralisação
imediata do empreendimento é medida inadequada e desnecessária,
especialmente considerando a ausência de risco de lesão grave e
irreparável ao meio ambiente e à saúde da população indígena, pelo
que se requer, portanto, a suspensão da decisão guerreada,
especificamente no que concerne suspensão total e imediata do
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Empreendimento Mineração Onça Puma” (págs. 30-31 do documento
eletrônico 2).
Em 3/11/2015, determinei a oitiva dos interessados e da
Procuradoria-Geral da República, nos termos do § 2º do art. 4º da Lei
8.437/1992 (documento eletrônico 25).
A VALE S/A manifestou-se no sentido de que seja julgado
procedente o pedido para suspender integralmente a decisão
combatida, de forma que, além dos termos aduzidos pelo Estado
requerente, sejam conhecidas de ofício as lesões ocasionadas pelo
decisum também no que toca à obrigação da empresa em compensar
financeiramente os indígenas, uma vez que considera a quantia
exorbitante e sem nenhum parâmetro razoável para sua aplicação, por
se tratar de matéria de ordem pública (documento eletrônico 27).
A Fundação Nacional do Índio – FUNAI apresentou
manifestação em que requereu a extinção da petição inicial da
suspensão ou o indeferimento do pedido (documento eletrônico 38).
Posteriormente, o Procurador-Geral da República, Rodrigo
Janot Monteiro de Barros, opinou pelo indeferimento do pedido de
suspensão. A ementa de sua manifestação é a seguinte:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE
LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO DE
MINERAÇÃO.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL.
CONDICIONANTE. DESCUMPRIMENTO. COMUNIDADES
INDÍGENAS XIKRIN DO CATETÉ E KAYAPÓ. IMPACTOS
ETNOAMBIENTAIS.
PARALISAÇÃO
DA
ATIVIDADE
MINERÁRIA. LESÃO À ORDEM, À SEGURANÇA E À
ECONOMIA PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA. RISCO DE DANO
INVERSO.
1. Tem competência o Supremo Tribunal Federal para a
apreciação de pedido de suspensão de liminar em que o núcleo de
direito material debatido apoia-se em fundamento constitucional,
gravitando em torno da proteção reconhecida aos índios pelo art. 231
da Constituição da República.
2. Não representa grave risco à ordem, à segurança ou à
economia públicas a decisão judicial que, reconhecendo o
descumprimento de condicionante exigida no licenciamento ambiental
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de empreendimento de mineração, gerador de impactos etnoambientais sobre comunidades indígenas, determina a paralisação das
atividades do empreendimento, até que sejam implementadas todas as
medidas previstas na condicionante previamente exigida pelo poder
público.
3. Numa justa e adequada ponderação de valores, o bem vida
sobrepõe- se aos eventuais prejuízos econômicos decorrentes da
paralisação do empreendimento, devendo ser prestigiada, em situações
tais, a medida que implicar a mitigação dos riscos de
perecimento do bem maior em disputa, representado, no caso, pela
subsistência física e cultural das comunidades indígenas Xikrin do
Cateté e Kayapó.
4. Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão” (pág. 1-2
do documento eletrônico 44).
É o relatório necessário.”

3. Ao deferir a suspensão da liminar, o Ministro Presidente não
vislumbrou risco de “dano imediato ao meio ambiente”, pelo que a
paralisação das atividades poderia “causar prejuízos econômicos vultosos
imediatos e de difícil reparação ao Estado do Pará e também ao Município de
Ourilândia do Norte/PA, inclusive com a possível e indesejável demissão de um
grande número de trabalhadores que nela são empregados, direta ou
indiretamente”.
Estes os fundamentos da decisão agravada:
“Com efeito, o deferimento do pedido de suspensão de liminar
exige a presença de dois requisitos: (i) o fundamento de índole
constitucional e (ii) a ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à
segurança ou à economia públicas.
Muito bem. Examinados os autos, verifico, preliminarmente,
que se encontra bem demonstrada a natureza constitucional da
controvérsia (Rcl 475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti; Rcl 2.252AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; e SS 2.504-AgR/DF, Rel. Min.
Ellen Gracie), uma vez que se discute na origem a proteção ao meio
ambiente combinado ao desenvolvimento econômico, ambos previstos
na Constituição Federal.
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Registre-se, também, que, embora a contracautela revista-se de
caráter excepcional, tenho que o caso dos autos permite o seu
deferimento, tendo-se em perspectiva a jurisprudência firmada por
esta Suprema Corte no sentido de que “(...) na análise do pedido de
suspensão de decisão judicial, não é vedado ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das
questões jurídicas presentes na ação principal, conforme tem
entendido a jurisprudência desta Corte, da qual se destacam os
seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272-AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso,
DJ 18.5.2001” (STA 322/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
Nesse sentido, a proteção ao meio ambiente está intrinsecamente
associada ao desenvolvimento econômico e social, e este é um dos
maiores desafios de nossa atual sociedade: manter o equilíbrio de seus
ecossistemas para a gestão racional dos recursos naturais de que
dispomos. A exploração de recursos naturais, portanto, deve se dar de
maneira sustentável, de modo a preservar o ecossistema e sua
biodiversidade para as presentes e futuras gerações.
Entretanto, na espécie, a paralisação das atividades do
Empreendimento Mineração Onça Puma, como fartamente
documentado nos autos e tal como ocorreu, poderá causar prejuízos
econômicos vultosos imediatos e de difícil reparação ao Estado do Pará
e também ao Município de Ourilândia do Norte/PA, inclusive com a
possível e indesejável demissão de um grande número de trabalhadores
que nela são empregados, direta ou indiretamente.
O retorno de suas atividades, contudo, não significa desobrigar
a empresa exploradora de realizar o Plano de Gestão Econômica,
tampouco exime o Estado requerente da atuação rigorosa na
preservação do meio ambiente e do cuidado com as populações
estabelecidas na região.
In casu, analisadas as alegações expostas na inicial e
considerando que, nestes autos, não se cogita de dano imediato ao
meio ambiente, entendo estar configurada a grave ofensa à ordem
econômica, alegada pelo requerente, a justificar a concessão de medida
extrema.
Isso posto, defiro parcialmente o pedido para permitir a
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continuidade das atividades de mineração do Empreendimento
Mineração Onça Puma, sem prejuízo de implementação do Plano de
Gestão Econômica e das demais medidas compensatórias para as
aludidas comunidades indígenas, que deverão ser finalizadas em até
120 (cento e vinte) dias, sob pena de que, a partir desse prazo, 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.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 11 de dezembro de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente”

4. Contra essa decisão foram interpostos agravos regimentais pelas
associações indígenas interessadas e pelo Ministério Público Federal.
As associações indígenas alegam, preliminarmente, supressão de
instância pelo Estado do Pará que estaria "utilizando duas vias recursais, ao
mesmo tempo, quais sejam o Agravo Regimental interposto nos autos da SS
2796/PA-STJ e a presente Suspensão de liminar".
Quanto ao mérito, argumentam que "o fato de a SEMA/PA ter
concedido licença de operação não obsta que se tome as providências cabíveis no
sentido de determinar a paralisação do empreendimento Onça Puma, pois seu
funcionamento, conforme já evidenciado, está causando danos irreversíveis ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e às comunidades indígenas".
Acrescentam que "a contaminação das águas do Rio Cateté pelas
atividades de mineração, sobrevieram casos de malformação de fetos e de
deformidades em recém-nascidos. Sem investimentos em instrução e
infraestrutura, por meio da imediata implementação de medidas preventivas,
mitigadoras e compensatórias, os Xikrins e os Kayapós poderão desaparecer (...)
além disso, há o risco concreto de que a contaminação se estenda em relação a
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outros cursos d'águas".
Aduzem haver "uma decisão do STJ, do Ministro Francisco Falcão, que
continua em vigor, determinando a paralisação das atividades do
empreendimento, o que deixa as comunidades indígenas confusas, diante de tanta
insegurança jurídica".
5. O Ministério Público Federal alega que "a decisão agravada
extrapolou os contornos do pedido feito pelo Estado do Pará", restrita à
suspensão da ordem de paralisação, não abrangendo a decisão proferida
no agravo de instrumento que determinou o pagamento de quantia
pecuniária.
Ressalta que não se trata "de impedir a atividade de exploração mineral
em definitivo, mas, tão somente, de impor que sua realização obedeça às
condicionantes exigidas no licenciamento prévio do projeto, cujo implemento
deveria ter ocorrido antes mesmo de iniciada a operação do empreendimento".
6. A Vale S/A opôs ainda embargos declaratórios contra a decisão
agravada, alegando ter havido omissão "quanto à especificidade da obrigação
exigível, de forma que a r. decisão seja integrada para constar expressamente que
a obrigação que cabe à VALE, sob pena de multa, é a implementação dos Planos
Básicos Ambientais (PBA) já aprovados pela FUNAI, e não de qualquer Plano de
Gestão Econômica".
7. Iniciado o julgamento dos agravos regimentais, em 15.6.2016, após
o voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), negando
provimento aos agravos regimentais, e os votos dos Ministros Marco
Aurélio e Dias Toffoli, que os proviam, pediu vista dos autos o Ministro
Roberto Barroso.
Para o Relator os Agravantes não teriam apresentado argumentos
novos capazes de infirmar sua decisão, mantida por seus próprios
fundamentos.
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Abrindo a divergência, o Ministro Marco Aurélio não vislumbrou os
requisitos autorizadores para a suspensão da liminar, pelo que a matéria
teria sido suficientemente analisada pela instância originária, no que foi
acompanhado pelo Ministro Dias Toffoli.
8. De se realçar, diante do que manifestado da tribuna, pelo
advogado das comunidades indígenas, que o prazo de cento e vite dias,
determinado pelo Ministro Ricardo Lewandowski na suspensão da
liminar, teria se esgotado sem a implementação do Plano de Gestão
Econômica e das demais medidas compensatórias. Esta situação, segundo
o Relator, prejudicaria os agravos com o restabelecimento da liminar de
suspensão das atividades, deferida na origem.
Sobre o descumprimento do prazo para a implementação das
medidas ambientais, assim se manifestou o Ministro Ricardo
Lewandowski, dirigindo-se ao advogado das comunidades indígenas:
“O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(RELATOR): Vossa Excelência tem que comunicar ao juízo a quo,
pois a minha atividade jurisdicional já se encerrou, para que a liminar
vigore novamente. Assim, até entendo que nossa discussão está
prejudicada porque volta a vigorar, evidentemente, a liminar atacada
originalmente” (sessão de julgamento, 15.6.2016, degravação
livre).

Também o Ministro Marco Aurélio asseverou o descumprimento
prévio de um segundo prazo (inicialmente fixado, na origem), para a
tomada de providências protetivas, pela empresa Vale S/A:
“O
SENHOR
MINISTRO
MARCO
AURÉLIO:
Anteriormente já tinha sido assinado um prazo para a efetividade
desse plano econômico. Prazo que se exauriu sem as providências”
(sessão de julgamento, 15.6.2016, degravação livre).

9. Embora a Vale S/A alegue ter sido impedida de adentrar as terras
indígenas para o cumprimento das medidas e estudos ambientais, a
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questão resvala para o plano fático, a depender de produção probatória
de competência da Justiça Federal, exorbitando o alcance da presente
suspensão de liminar, cujos efeitos se teriam exaurido no prazo de cento e
vinte dias demarcado. Nesse sentido, a palavra do Relator, dirigindo-se
ao patrono da Agravada:
“O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: O
prazo de cento e vinte dias por mim delimitado foi exatamente para
possibilitar que a Vale do Rio Doce S/A desse seguimento às medidas,
pois na medida que as obras fossem paralisadas e a empresa afastada
do local, ela não teria condições de retomar essas medidas exigidas
judicialmente” (sessão de julgamento, 15.6.2016, degravação
livre).

10. A discussão quanto ao descumprimento do prazo para a
implementação do Plano de Gestão Econômica e demais medidas
compensatórias e à respectiva possibilidade de levantamento dos de
depósitos judiciais vinculados à Ação Civil Pública n. 000238385.2012.4.01.3905, constitui causa de pedir da Reclamação n. 25.225, neste
Supremo Tribunal, em que a Vale S/A suscita o descumprimento da
presente Suspensão de Liminar n. 933.
11. Por medida de prudência, deferi a liminar (Dje 22.9.2016)
impedindo o levantamento dos depósitos judiciais até que ultimado o
julgamento destes agravos regimentais, cujas análises conduzem ao
restabelecimento da decisão judicial que paralisou as atividades da
mineradora e autorizou a compensação financeira dos indígenas,
considerado o descumprimento do prazo assinado na própria suspensão
de segurança.
Como condicionado pelo Ministro Relator, ao deferir a suspensão, a
implementação do Plano de Gestão Econômica e das demais medidas
compensatórias para as aludidas comunidades indígenas, deveriam ter
sido finalizadas em até cento e vinte dias, “sob pena de que, a partir desse
prazo, a Companhia Vale do Rio Doce S/A proceda ao depósito mensal de quantia
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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”.
Anote-se que aquela decisão data de 11.12.2015, tendo sido,
portanto, há mais de dois anos ultrapassado o prazo imposto na decisão.
12. Originariamente, a suspensão das atividades foi determinada à
luz do conjunto probatório, pelo Tribunal Regional Federal da Primeira
Região com fundamento no princípio da precaução, pela ausência de
estudos de impacto ambiental suficientemente precisos para o
prosseguimento da atividade e indícios de graves danos às comunidades
indígenas:
“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
vale S/A, juntados aos anexos I, lI, III, 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
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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 de impactos ocasionados ao meio ambiente e às
comunidades indígenas dependentes destes bens naturais. Já a fumaça
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”.
(...)
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, S 7°, 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
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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 dele´terio de uma determinada ação sobre o ambiente, tomase 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 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
W. 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. $ 3°. da
Constituição Federal. "0 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 n° 169 - OIT'. (AG 0076857-68.2013.4.01.0000 / MT,
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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” (decisão
da lavra do Desembargador Souza Prudente no Agravo de
Instrumento n. 0042106-84.2015.4.01.0000, objeto da presente
Suspensão de Liminar).

Persistindo essa situação fática, reverte-se em favor dos indígenas a
tutela constitucional, pelo risco de lesão à ordem, à saúde e à segurança
daquelas comunidades e, ainda, à própria ordem econômica que,
constitucionalmente definida em sua principiologia, põe o meio ambiente
como um dos fundamentos a serem respeitados (Constituição da
República, art. 170, inc. VI).
13. Nessa mesma linha, proferi voto no julgamento da Ação por
Descumprimento de Preceito Fundamental n. 101, ressaltando a direta
vinculação do princípio da precaução (art. 225, § 1º, incs. I, IV e V) aos
conceitos “de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de
segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras,
tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas”:
“Na “Declaração do Rio de Janeiro”, tirada na ECO/92,
constam 27 princípios, dentre os quais o Princípio 15, pelo qual se tem
que: “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução
deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas
capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis,
a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como
razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para
prevenir a degradação ambiental.”
O texto com que se expôs aquele princípio demonstra,
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expressamente, a intenção dos participantes daquela Conferência
privilegiar atos de antecipação de riscos de danos, antes do que atos de
reparação, porque é sabido que, em se tratando de meio ambiente, nem
sempre a reparação é possível ou viável.
Avançou-se, assim, para além do princípio da prevenção. Ensina
Paulo Affonso Leme Machado que “Em caso de certeza do dano
ambiental este deve ser prevenido, como preconiza o princípio da
prevenção. Em caso de dúvida ou incerteza, também se deve agir
prevenindo. Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A
dúvida científica, expressa com argumentos razoáveis, não dispensa a
prevenção”.
O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos
de necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de
segurança os procedimentos adotados para garantia das gerações
futuras, tornando-se efetiva a sustentabilidade ambiental das ações
humanas. Esse princípio torna efetiva a busca constante de proteção
da existência humana, seja tanto pela proteção do meio ambiente como
pela garantia das condições de respeito à sua saúde e integridade
física, considerando-se o indivíduo e a sociedade em sua inteireza.
Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual,
iminente e comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho
de uma atividade para que se imponha a adoção de medidas de
precaução ambiental. Há de se considerar e precaver contra riscos
futuros, possíveis, que podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo
princípio da prevenção, previnem-se contra danos possíveis de serem
previstos. Pelo princípio da precaução, previnem-se contra riscos de
danos que não se tem certeza que não vão ocorrer.
17.1. Na nova ordem mundial, o que se há de adotar como
política pública é o que se faça necessário para antecipar-se aos riscos
de danos que se possam causar ao meio ambiente, tanto quanto ao
impacto que as ações ou as omissões possam acarretar.
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17.2. Nem se há negar a imperiosidade de se assegurar o
desenvolvimento econômico. Especialmente em dias como os atuais,
nos quais a crise econômica mundial provoca crise social, pelas suas
repercussões inegáveis e imediatas na vida das pessoas. Mas ela não se
resolve pelo descumprimento de preceitos fundamentais, nem pela
desobediência à Constituição.
Afinal, como antes mencionado, não se resolve uma crise
econômica com a criação de outra crise, esta gravosa à saúde das
pessoas e ao meio ambiente. A fatura econômica não pode ser
resgatada com a saúde humana nem com a deterioração ambiental
para esta e para futuras gerações.
17.3. Como posto no art. 170, inc. VI, da Constituição
brasileira, a ordem econômica constitucionalmente definida em sua
principiologia, fixa o meio ambiente como um dos fundamentos a
serem respeitados (art. 170, inc. VI).
E é do Professor Eros Roberto Grau a lição, segundo a qual:
“Princípio da ordem econômica constitui também a defesa do
meio ambiente (art. 170, VI). Trata-se de princípio constitucional
impositivo (Canotilho), que cumpre dupla função, qual os
anteriormente referidos. Assume, também, assim, a feição de diretriz
(Dworkin) – norma objetivo – dotada de caráter constitucional
conformador, justificando a reivindicação pela realização de políticas
públicas. Também a esse princípio a Constituição desde logo,
especialmente em seu art. 225 e parágrafos – mas também nos seus
arts. 5º, LXXIII; 23, VI e VII; 24, VI e VIII; 129, III; 174, § 3º; 200,
VIII e 216, V – confere concreção.
A Constituição, destarte, dá vigorosa resposta às correntes que
propõem a exploração predatória dos recursos naturais, abroqueladas
sobre o argumento, obscurantista, segundo o qual as preocupações
com a defesa do meio ambiente envolvem proposta de ‘retorno à
barbárie’. O Capítulo VI do seu Título VIII, embora integrado por um
só artigo e seus parágrafos – justamente o art. 225 – é bastante
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avançado. ... O princípio da defesa do meio ambiente conforma a
ordem econômica (mundo do ser), informando substancialmente os
princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno emprego. Além
de objetivo, em si, é instrumento necessário – e indispensável – à
realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência digna.
Nutre também, ademais, os ditames da justiça social. Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo – diz o art. 225, caput.
O desenvolvimento nacional que cumpre realizar, um dos
objetivos da República Federativa do Brasil, e o pleno emprego que
impende
assegurar
supõem
economia
auto-sustentada,
suficientemente equilibrada para permitir ao homem reencontrar-se
consigo próprio, como ser humano e não apenas como um dado ou
índice econômico” (A Ordem Econômica na Constituição de 1988.
Malheiros: São Paulo, 2007, ps. 250/1).
As medidas impostas nas normas brasileiras, que se alega terem
sido descumpridas nas decisões judiciais anotadas no caso em pauta,
atendem, rigorosamente, ao princípio da precaução, que a
Constituição cuidou de acolher e cumpre a todos o dever de obedecer. E
não desacata ou desatende os demais princípios constitucionais da
ordem econômica, antes com eles se harmoniza e se entende, porque
em sua integridade é que se conforma aquele sistema constitucional”
(ADPF n. 101, de minha relatoria, Pleno, Dje 4.6.2012).

Como reafirmado em recente julgamento do Recurso Extraordinário
com repercussão geral n. 627.189, Relator o Ministro Dias Toffoli:
“O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser
aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a
possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio
ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado
analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final,
execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões
universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e
proporcionais” (RE-RG n. 627.189, Relator Ministro Dias Toffoli,
Dje 3.4.2017).
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14. Pelo exposto, voto pelo provimento dos agravos regimentais
para, cassando a liminar, restabelecer a decisão do Tribunal de origem,
antes suspensa, com todos os consectários jurídicos nela definidos,
prejudicados os embargos declaratórios.
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PLENÁRIO

SEGUNDO AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 933 PARÁ
ESCLARECIMENTO S/ MATÉRIA DE FATO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Pois
não.
O SENHOR ADVOGADO - Excelência, por final, um requerimento
para que se conste essa questão do art. 537, § 3º, com relação ao
levantamento do valor da multa, para que não haja efetivamente uma
medida irreversível, como muito bem salientou o excelentíssimo Ministro
Fux.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente,
antes de enfrentar o tema eventualmente posto pelo advogado, Vossa
Excelência acabou de proclamar o resultado. Apenas para que possa
entender, a maioria do Tribunal está dando provimento...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Dando provimento aos agravos regimentais, vencidos os Ministros
Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que negavam provimento.
A maioria do Tribunal considerou prejudicados os embargos e deu
provimento ao agravo, negado, no entanto, pelo Relator e pelo Ministro
Gilmar.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Muito obrigado.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Senhora Presidente, o eminente advogado trouxe um pleito a
respeito do momento da eficácia dessa decisão. Eu gostaria de ouvir os
advogados. Não estou aqui pretendendo mudar ou alterar meu voto - ele
está dado. Estou bem certo e convicto dele, com a devida vênia dos que
dele divergem. Desde que foi dada a suspensão de segurança, como que
essa ação ficou? Ela ficou parada? Não andou mais? Seja no Tribunal, seja
na primeira instância?
O SENHOR ADVOGADO - Excelência, Ministra-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, cumprimento os outros Relatores, esse prazo
de 120 dias nunca foi cumprido. Esse descumprimento foi evidenciado
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pela Corte-Revisora. E com grande sabedoria todos deixaram claro que o
mérito da questão deve ser analisado pelas instâncias ordinárias, tanto
pelo juízo de redenção, quanto pelo Tribunal Regional da Primeira
Região.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Já houve decisão em colegiado?
O SENHOR ADVOGADO - Tem 120 dias. Eles não cumpriram...
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Não,
não houve decisão.
O SENHOR ADVOGADO - Não houve decisão. De fato, não houve
decisão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Nós
estamos devolvendo para que haja decisão.
O SENHOR ADVOGADO - Até hoje não houve decisão. É uma
verba de natureza alimentar.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Doutor Diego, muito obrigada, mas já foi esclarecido que não houve
decisão.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
O que parece que ocorre é que o Tribunal deu a suspensão e tudo
ficou parado depois.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Quando houve aqui a suspensão, ele parou, exatamente.
O SENHOR ADVOGADO - Em primeira instância, está em fase de
perícia, exatamente a perícia que vai apurar.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) Exatamente, mas no TRF não houve decisão. Nós estamos devolvendo
isso.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
A minha preocupação seria de, eventualmente, analisarmos ou não
aqui o pleito de se dar mais algum prazo, independentemente da decisão.
O SENHOR ADVOGADO - E foi requerido ao juiz de primeira
instância, Excelência.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Era
uma liminar e a proclamação é neste sentido.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Ministro, a jurisdição
do Tribunal cessa com o provimento. A ideia é deixar a definição para o
Juízo e o Tribunal Regional Federal.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Eu até diria que, a rigor, a minha decisão se esgotou
quando o prazo de 120 dias se completou. Essa é a verdade.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Foi
em 2015.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Eu estou mantendo o meu voto em homenagem e
solidariedade ao eminente Ministro Gilmar Mendes, que vem com
argumentos muito sólidos agora, em abono a uma tese alternativa, mas
eu disse que não me oporia à solução alvitrada pelo eminente Ministro
Barroso.
No momento em que deferi a liminar, tive que sopesar a proteção do
meio ambiente de um lado e uma eventual, possível, grave lesão aos
interesses econômicos não só do estado, mas também das populações do
entorno da mineração de ouro. E concedi 120 dias para regularizar a
situação.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Ou seja, o que nós estamos decidindo aqui não é determinação de
encerramento das atividades. Isso é um problema das instâncias
ordinárias. Só para ficar bem claro isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Nós
estamos devolvendo para que eles resolvam isso.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É para ficar bem claro isso. Nós não entramos no mérito do
funcionamento ou não.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - E também é bom ficar
claro na observação do Ministro Fux que Sua Excelência diz que esse
valor não poderá ser levantado. Mas esse valor está sendo fixado pelo
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TRF. Se for mantido, a instância de primeiro grau não poderá alterar.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Parece-me que são um milhão de reais por aldeia.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - É, por
aldeia.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Quantas aldeias são?
O SENHOR ADVOGADO - Foi requerido, em primeira instância, o
ingresso às terras indígenas, e o digníssimo magistrado entendeu por
bem indeferir, aguardando a decisão dessa Suprema Corte. Então, na
verdade, essa fluência do prazo de 120 dias, a Vale não teve. A Vale não
teve o prazo para cumprir a decisão conforme foi proferido aqui,
Excelências.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
É, porque se determinou um prazo, mas depois o juiz, o próprio
Ministro Luiz Fux levantou isso, as tutelas e a determinação inclusive de
ordem para que se entre e se cumpram as obrigações.
O
SENHOR
MINISTRO
RICARDO
LEWANDOWSKI
(RELATOR) - Ou seja, foi ineficaz a tutela dada pelo Supremo Tribunal
Federal.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:
Pois é, porque o que me parece é que as instâncias ordinárias, uma
vez dada a suspensão aqui, pararam de exercer a jurisdição. E a
suspensão aqui é só suspensão de segurança. O processo tem que ter seu
curso normal.
O SENHOR ADVOGADO - Mas foi determinada a suspensão da
atividade e o levantamento dos recursos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Isso
agora está devolvido ao TRF.
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EXTRATO DE ATA

SEGUNDO AG.REG. NA SUSPENSÃO DE LIMINAR 933
PROCED. : PARÁ
RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE
REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. MARCO AURÉLIO
AGTE.(S) : ASSOCIAÇÃO INDÍGENA BAYPRÃ DE DEFESA DO POVO XIKRIN DO Ô-ODJÃ
E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S) : JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA (0016448/PA)
ADV.(A/S) : LUIZ ALEX MONTEIRO DOS SANTOS (0001341/AP, 022772A/PA)
AGTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AGDO.(A/S) : ESTADO DO PARÁ
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
INTDO.(A/S) : FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL FEDERAL
INTDO.(A/S) : VALE S/A
ADV.(A/S) : MIGUEL PEREIRA NETO (105701/SP) E OUTRO(A/S)
Decisão: Após o voto do Relator, Ministro Ricardo Lewandowski
(Presidente), negando provimento aos agravos regimentais, e os votos dos
Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli, que lhes davam provimento, pediu
vista dos autos o Ministro Roberto Barroso. Ausentes, justificadamente,
os Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e, para participar do XXII
Encontro
de
Presidentes
e
Magistrados
de
Tribunais
e
Salas
Constitucionais da América Latina, na Cidade do México, a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 15.06.2016.
Decisão: O Tribunal, por maioria, deu provimento aos agravos
regimentais, para indeferir o pedido de suspensão de liminar e
restabelecer a antecipação de tutela recursal deferida pelo Desembargador
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região nos autos do Agravo de
Instrumento 0042106-84.2015.4.01.0000, vencidos os Ministros Ricardo
Lewandowski (Relator) e Gilmar Mendes, que aos agravos regimentais
negavam provimento. Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio.
Presidiu o julgamento a Ministra Carmem Lúcia. Plenário, 31.05.2017.
Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os
Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson
Fachin e Alexandre de Moraes.
Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.
p/ Doralúcia das Neves Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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