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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMARCA DE TEIXEIRAS

Vara Única da Comarca de Teixeiras

Avenida: Francisco Pena, 80, Centro, TEIXEIRAS - MG - CEP: 36580-000

PROCESSO Nº 5000468-57.2019.8.13.0685

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA (65)

ASSUNTO: [Revogação/Concessão de Licença Ambiental]

AUTOR: NACAB- NUCLEO DE ASSESSORIA AS COMUNIDADES ATINGIDAS POR
BARRAGENS

RÉU: ESTADO DE MINAS GERAIS, ZONA DA MATA MINERACAO S.A.

“Art. 225. Todos têm  direito  ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações. ”(Constituição  Federal de 1988)

Trata-se de ação civil pública com pedido de liminar ajuizada por Núcleo de Assessoria às Comunidades
Atingidas por Barragens contra o Estado de Minas Gerais e Zona da Mata Mineração S/A ao argumento
que a segunda ré obteve autorização para exploração de minério de ferro nos Municípios de Teixeiras e
Pedra do Anta. Ocorre que, mesmo tendo obtido a autorização de pesquisa e exploração, o segundo réu
deixou de observar uma série de condições necessárias para que pudesse obter tais autorizações, pois não
realizou audiência pública desrespeitando a legislação municipal, não informou a existência de nascentes
e cursos d’água no estudo de impacto ambiental, que existem outros impactos que não foram indicados e
em relação aos quais não foram apresentadas medidas mitigadoras, que existe conflito em relação ao uso
da água e que não foram levados em consideração os contextos socioculturais das comunidades situadas
não entorno do empreendimento. Foi requerido liminarmente, através de tutela de urgência de natureza
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antecipada que a segunda ré paralise imediatamente as atividades relacionadas ao empreendimento sob
pena de pagamento de multa diária e que o primeiro réu, via obrigação de fazer, suspenda a autorização
para lavra da mina. Juntou documentos.

DECIDO.

Como é de conhecimento geral, apesar dos benefícios trazidos com a atividade minerária para o Estado de
Minas Gerais e sua população, principalmente nos últimos tempos ficaram evidentes os transtornos e
perigos trazidos por tal empreendimento, que já causou catástrofes imensuráveis no que diz respeito aos
aspectos sociais, ambientais e econômicos, público e privado. Assim a cautela em se tratando de tais
atividades, o cuidado em analisar seus impactos, problemas e possíveis consequencias deve ser muito
maior,

Como se infere das provas trazidas com a inicial, além de outras irregularidades apontadas que, a meu
ver, apesar de relevantes, são menos importantes, há várias nascentes que não foram levadas em
consideração quando do licenciamento ambiental. Conforme laudos apresentados pelo autor, é grande o
número de nascentes que não foram indicadas pelo segundo réu quando do pedido de exploração da área,
as quais deveriam ter sido expressamente indicadas de forma a verificar o impacto sobre elas e a
possibilidade de se adortar medidas para preservação ou mitigação dos problemas causados.

A autorização de exploração da lavra sem que se tenha levado em consideração a existência dessas
nascentes no local pode causar impactos ambientais irreversíveis não só para a população local mas
também para pessoas que possam residir longe do empreendimento, caso tal nascente sirva para irrigar
rios que cortem outras regiões do Estado ou até mesmo de outros Estados da Federação. Tal situação
somente poderá ser cabalmente esclarecida no caso de se apresentar uma nova autorização ambiental que
leve em consideração toda essa situação.

Outro ponto que merece destaque é a possibilidade de existência de áreas de preservação permanente,
principalmente ao redor dessas nascentes. Dispõe a Lei 12651/2012:

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:

...

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas;

Dessa forma, por definição legal, a área em tono das nascentes e cursos d’água são APP’s, pois
possibilitam a preservação dos recurso hídricos tão importantes para a geração atual e as futuras, e
atualmente já muito escassos.

Dos princípios relativos ao Direito Ambiental.

Dentre os vários princípios que norteiam o Direito Ambiental, para a situação concreta dos autos
merecem ser citados os seguintes:

Princípio do desenvolvimento sustentável
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Tendo em vista a finitude dos recursos ambientais, deve-se buscar a harmonização entre a atividade
econômica e a preservação do meio ambiente, como previsto no próprio art. 170, IV da CF/88.

Princípio do poluidor pagador

Esse princípio deve ser interpretado não apenas no sentido de que aquele que realize uma atividade que
polua o ambiente deva indenizar pelo prejuízo causado, mas principalmente no sentido de que o se devem
tomar medidas prévias e preventivas, relativas à realização de estudos e investimentos em equipamentos
que possam prevenir ou diminuir a ocorrência de danos ao meio ambiente.

Assim deve-se investir em máquinas e equipamentos para que os danos previstos ou previsíveis ao meio
ambiente não ocorram ou ao menos sejam minimizados.

Princípio prevenção

Intimamente ligado ao princípio anterior, é um dos princípios basilares do direito ambiental. Significa que
devem ser adotadas medidas antecipadas para que os riscos previstos e previsíveis não ocorram,
adotando-se medidas para impedi-los ou ao menos minorá-los.

Princípio precaução

Refere-se ao perigo abstrato, ainda não conhecível ou previsto, de acordo com o conhecimento técnico
atual, mas que também deve ser levado em consideração, ainda mais em se tratando de atividade com
grande potencial poluidor, voltado principalmente para o Poder Público quando da autorização para a
exploração de atividades econômicas que afetem o meio ambiente.

Diante dessa situação, toda atividade com grande potencial danoso,  e aí se inclui, e principalmente, a
atividade minerária, deve tomar cuidados redobrados para evitar que, a par do desenvolvimento
econômico que trazem, todos os problemas causados sejam evitados. E, em relação ao Poder Público,
deve agir com o máximo de zelo, critérios e atenção quando autorizar a realização da atividade, o que
parece não ter ocorrido no caso dos autos.

Da liminar pleiteada.

Nas palavras dos nobres juristas Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira:
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“Por medida liminar deve-se entender medida concedida in limine litis, i.e., no início da lide, sem que tenha havido ainda a oitiva da parte contrária. Assim,

tem-se por liminar um conceito tipicamente cronológico, caracterizado apenas por sua ocorrência em determinada fase do procedimento, qual seja, o seu

início. Liminar não é substantivo – não se trata de um instituto jurídico. Liminar é a qualidade daquilo que foi feito no início (in limine). Adjetivo, pois.”

Dispõe o art. 12 da Lei 7347/85:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão
sujeita a agravo.

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir
o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão
fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a
partir da publicação do ato.

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.

São requisitos para a concessão das liminares a fumaça do bom direito e o perigo na demora. No caso dos
autos, tais requisitos se encontram presentes.

Como se depreende da documentação acostada, existem uma série de questões ambientais que, ao que
parece, não foram devidamente examinadas e esclarecidas quando da concessão da autorização para
exploração da lavra. Segundo os laudos, há várias nascentes que não foram devidamente apontadas
quando houve tal concessão, além de existir APP no local a qual, em tese, impediria a realização do
empreendimento. Tal situação precisa ser melhor verificada de forma a impedir que os impactos
ambientais não ocorram ou sejam reduzidos ao mínimo.

Quanto ao risco de demora este se torne evidente em razão dos princípios acima citados, em especial o da
prevenção, já que a possibilidade de degradação da área e contaminação das nascentes poderá ser
posteriormente irreversível. Isso, por si só, já indica a necessidade de paralisação das atividades até que
toda a situação seja esclarecida e devidamente resolvida.

Nesse mesmo sentido já se decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO ECOLÓGICO. MINERAÇÃO CARBONÍFERA. FÓSSIL. INTERESSE

METAINDIVIDUAIS. AÇÃO INTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL. ARGÜIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL,

DISPONDO SOBRE ÁREA DE PRESERVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO QUE ATACA MEDIDA LIMINAR EM

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONCESSIVOS DA ANTECIPAÇÃO VESTIBULAR DA PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. Tratando-se de início de atividade de exploração de carvão fóssil, surge inarredavelmente o perigo de dano

ao meio ambiente, irreversível e de incontornáveis situações deletérias às condições vitais, daí advindo a faculdade conferida ao Magistrado, da tutela que

seccione o mal radicalmente, até mesmo antes que se trave o debate processual, consoante as exposições do art. 12, da Lei nº 7.347, de 24.7.85. E ainda,

consoante determina o disposto no art. 798 do CPC, mormente se a exploração mineralógica subterrânea se trava no subsolo de área declarada de preservação

permanente por Lei Municipal. Assim, legítima é a decisão do Juiz que se esteia em documentos, e neles firma a convicção da plausividade dos prejuízos

referidos ao meio ambiente, que ganham contornos de concretude, dada a sua liquidez, e certeza, que o leva a conceder liminarmente a antecipação da

prestação jurisdicional, fundado nos pressupostos do fumus boni júris e periculum in mora. (TJSC; AI 10.496; Criciúma; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.

Anselmo Cerello; Julg. 06/08/1996).
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DETONAÇÃO
DAS ROCHAS PARA EXTRAÇÃO DE CARVÃO. ESTUDO ACERCA DO IMPACTO
AMBIENTAL. Em razão do princípio de que, em matéria ambiental, a prevenção é mais
importante do que a reconstituição do status quo ante, e tendo em conta que as questões debatidas
demandam extensa dilação probatória, detalhada investigação técnica e instrução processual, por
cautela, há de se manter a decisão que determinou a paralisação das atividades de detonação das
rochas, sobretudo em se tratando da atividade de mineração de carvão, potencialmente lesiva ao
meio ambiente se não observadas as normas técnicas vigentes para a exploração da atividade.
(TRF 4ª R.; AI 2007.04.00.026485-0; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Edgard Antônio
Lippmann Júnior; Julg. 31/10/2007; DEJF 26/11/2007; p. 361).

Dessa forma, em razão da cautela que deve incidir no exame da questão trazida a debate, do risco de
irreversibilidade de eventuais danos e da importância dos bens em discussão, melhor saída é a paralisação
imediata das obras, de forma a que se possa verificar a exatidão dos laudos que serviram de base para
concessão da autorização, da situação real do local e dos impactos que serão e podem vir a ser causados
ao meio ambiente, até mesmo para que sejam apontadas medidas mitigadoras acerca de tais situações.

Quanto ao outro pedido de liminar, tendo em vista a presente decisão que determina a paralisação das
atividades, não há necessidade imediata de se determinar a suspensão da eficácia da licença ambiental,
faltando assim, quanto a ele, o perigo na demora.

Face ao exposto DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar feito na inicial no sentido de que a ré Zona
da Mata Mineração S.A paralise, no prazo de 15 dias, suas atividades na região de São Pedro, Zona Rural
de Teixeiras, devidamente descrita nos laudos anexados com a peça de ingresso, sob pena de pagamento
de multa diária de R$50.000,00. Int.

Tendo em vista a matéria tratada  e o rito especial da Lei 7347/85,  deixo de designar audiência de
conciliação. Citem-se os réus.

Vista ao RMP.

Teixeiras, 12 de agosto de 2019.
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