
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAPÁ
Av. Ernestino Borges, 535, Centro, Macapá/AP, CEP: 68.908-198, Telefones: (96) 3213-7840/7800

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ___ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ.

Ref.: Notícia de Fato nº 1.12.000.001167/2017-78

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da República infra-

assinado, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro nos arts. 129, III e 

225, §3°, da Constituição da República; art. 1º, I; art. 3º; art. 5º, I e art. 12, da Lei nº 7.347/1985 e 

art. 300, CPC, vem perante Vossa Excelência ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM

PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA

em desfavor de UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno,  representada judicialmente 

pelo Advogado da União, nos termos do art. 75, I, CPC, o qual pode ser citado em Macapá/AP na 

Av. FAB, nº 1374, Centro, telefone (96) 2101-4350; e

DA AGÊNCIA NACIONAL DE  MINERAÇÃO  -  ANM,  autarquia  federal,  vinculada  ao 

Ministério de Minas e Energia, criada pela MP nº 791/2017, presentada em juízo pelo Procurador 

Federal no Estado do Amapá, nos termos do art. 75, IV, do CPC, o qual pode ser citado em 

Macapá/AP na Av. FAB, nº 1374, Centro, telefone (96) 3101-7800, em razão dos fatos a seguir 
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expendidos:

1. DO OBJETO DA DEMANDA 

O Ministério Público Federal ajuíza a presente demanda visando à  concessão de 

tutela de urgência, em caráter antecedente, para suspender os efeitos do Decreto nº 9.142, de 

22/8/2017, publicado do Diário Oficial da União nº 162, de 23/8/2017, seção 1, p. 13, sustando 

a  extinção  da  Reserva  Nacional  do  Cobre  e  seus  Associados e  eventual  licenciamento, 

concessão de lavra e pesquisa minerária em sua área nos Estados do Pará e Amapá.

Como pedido principal requer a anulação do Decreto nº 9.142, de 22/8/2017, 

de modo a manter a Reserva Nacional do Cobre e seus Associados e impedir licenciamentos 

minerários nos Estados do Pará e Amapá, que ameacem a integridade do patrimônio ambiental 

daquela região, das unidades de conservação federal e estadual e o modo de vida dos povos 

indígenas  e  população  tradicional  lá  existentes,  tendo  em  vista  os  grandes  impactos 

socioambientais decorrentes das atividades minerárias.

Salienta-se,  por oportuno, que as páginas anexas à petição inicial  referem-se a 

documentos constantes na  Notícia de Fato nº 1.12.000.001167/2017-78.

2. DOS FATOS.

A Reserva Nacional do Cobre e Associados (RENCA) foi instituída pelo Decreto 

N° 89.404, de 24 de fevereiro de 1984, como área de regime de exploração mineral especial,  

onde somente a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM poderia pesquisá-la e, 

porventura, conceder sua exploração a terceiros.

A RENCA corresponde a uma área de aproximadamente 4,6 milhões de hectares 

entre  os  paralelos  01°00’00”  latitude  norte  e  00°40’00”  de  latitude  sul,  e  os  meridianos 

052°02’00” e 054°18’00”. Pouco menos da metade da área da RENCA está localizadas na porção 

sudoeste do Estado do Amapá, abrangendo os municípios de Laranjal do Jari, Mazagão, Pedra 
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Branca do Amapari e Porto Grande (Diagnóstico do setor mineral do Estado do Amapá, 20101).

A  RENCA  encontra-se  encravada  em  região  de  inúmeras  áreas  legalmente 

protegidas (Figura 1), com destaques para Terra Indígena Waiãpi, Parque Nacional Montanhas do 

Tumicumaque, Floresta nacional do Amapá, Floresta Estadual do Amapá, Reserva Extrativista do 

Cajari, Reserva do Desenvolvimento Sustentável do Uiratapuru, Estação Ecológica do Jari e no 

Pará das Terras Indígenas Rio Paru D'Este e TI Parque Tumucumaque no Pará, que congregam as 

etnias Aparai Waiãpi Wayana, Ararai Katxuyana e  Tiryó Wajãpi Wayana.

Figura 1

Fonte: Reprodução G1 Amapá, 2017.

Ainda que sua instituição tenha sido para proteger o patrimônio mineral da União, 

é inconteste que também criou uma  área de proteção ambiental qualificada, a qual, a partir da 

1 Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents/1138775/1732815/Diagn
%C3%B3stico+do+Setor+Mineral+do+Estado+do+Amap%C3%A1/baf8b84f-2fa5-4b6e-91c0-ee8bdad01e63?
version=1.0>. Acesso em: 23 ago 2017.
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Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988, passou a ter um regime jurídico 

próprio para supressão ou alteração, nos termos da norma inserta no inciso III do §1º do art. 225 

da CF/88, isto é, de unidade de conservação sui generis.

Nessa  senda,  a  extinção  da  RENCA por  meio  do  Decreto  nº  9.142/2017,  de 

22/8/2017, para a promoção da atividade minerária ameaça a diversidade biológica, o ambiente 

natural, a integridade das unidades de conservação federal e estadual e ao modo de vida dos 

povos indígenas e da população tradicional daquela região, tendo em vista os grandes impactos 

socioambientais decorrentes das atividades minerárias.

Com efeito,  conforme  fundamentação  jurídica  abaixo,  a  extinção  via  Decreto 

presidencial  representa invasão da competência legislativa do Congresso Nacional,  dado que 

apenas a este caberia desafetar ou restringir os limites de uma unidade de conservação, por meio 

de  lei  específica,  no  exercício  do  mais  legítimo  processo  democrático,  além de  inaceitável 

retrocesso ambiental. Caracteriza, ainda, impensada intervenção da União nos Estados do Pará e 

Amapá e seus Municípios, uma vez que o ato normativo do poder público não foi discutido e 

avaliado pelos representantes destes entes federativos.

Por fim, o ato de fomento da mineração naquela região do Amapá, precisaria ser 

previamente submetido às regras da consulta prévia, livre e informada aos povos indígenas e 

população  tradicional  interessados  e  diretamente  atingidos  pela  medida,  nos  termos  da 

Convenção OIT 169.

3. DO DIREITO

3.1  DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O Decreto nº 9.142/2017 veicula ato de efeitos concreto que enseja lesão ao meio 

ambiente, motivo pelo qual pode ser atacado por ação civil pública julgada na Primeira instância, 

vez que, apesar de ser ato do Presidente da República, não consta no rol exaustivo do 102, inciso 
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I, da CF/88.

Nessa  linha,  é  pacífico  no  Supremo  Tribunal  Federal  que  “não  compete  ao 

Supremo Tribunal  Federal,  originariamente,  processar e julgar Ação Popular,  mesmo quando 

eventualmente dirigida contra ato do Presidente da República (v.  art.  102, I,  da Constituição 

Federal”)2.

Por  conseguinte,  na  linha  do  STF,  os  tribunais  têm  entendido  que  não  são 

originariamente  competentes  para  processar  e  julgar  ações  civis  públicas  cujos  réus  sejam 

autoridades (ainda que integrante do mais alto escalão da hierarquia administrativa).

Destarte,  o  STF  não  tem  competência  para  ações  civis  públicas  em  que  o 

Presidente da República seja réu: “Nos termos do art. 102 e incisos da Magna Carta, não detém 

esta  Suprema  Corte  competência  originária  para  processar  e  julgar  ações  movidas  contra  o 

Presidente  da  República,  exceto  quando  se  tratar  de  feitos  criminais  e  de  mandados  de 

segurança.” (Pet 3.087-AgR/DF, Pleno, rel. Min. Ayres Britto, j. 24.06.2004, DJ 10.09.2004).

Com  efeito,  “a  competência  originária  do  Supremo  Tribunal  Federal,  por 

qualificar-se  como  um  complexo  de  atribuições  jurisdicionais  de  extração  essencialmente 

constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a 

possibilidade  de  ser  estendida  a  situações  que  extravasem  os  limites  fixados,  em  numerus 

clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, Constituição da República.”3

Por todo o exposto, resta evidente que compete aos juízes federais processar e 

julgar a presente demanda, nos termos do art. 109, incisos I e XI, da Constituição Federal de 

1988.

3.2.  DA  PROIBIÇÃO  DA  MODIFICAÇÃO  OU  SUPRESSÃO  DE  ESPAÇOS 

TERRITORIAIS  ESPECIALMENTE  PROTEGIDOS  POR  INSTRUMENTO 

2 (Pet 1282 AgR, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/1997, DJ 27-06-1997 
PP-30242 EMENT VOL-01875-02 PP-00310).

3 (Pet 1.738-AgR/MG, Pleno, rel. Min. Celso de Mello, j. 01.09.1999, DJ 01.10.1999).
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NORMATIVO DE HIERARQUIA INFERIOR À LEI.

A Constituição da República de 1988 assegurou, em seu art.  225, o direito de 

todos ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, definindo este como bem de uso comum 

povo e essencial  à sadia  qualidade de vida,  de forma a relacionar  tal  direito  com a própria 

dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, 

III, CF). De tal modo, impôs ao Poder Público e à coletividade o dever solidário de defendê-lo e 

preservá-lo para as futuras gerações.

Para  assegurar  esse  direito  fundamental  multidimensional  fixou,  entre  outros 

deveres  do  Poder  Público,  o  dever  de  definir,  em todas  as  unidades  da  Federação,  espaços 

territoriais  e  seus  componentes  a  serem  especialmente  protegidos,  sendo  a  alteração  e  a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção, consoante norma inserta no inciso III do 

§1º do art. 225 da CF/88.

Nessa senda, a RENCA se amolda ao conceito de espaço territorial especialmente 

protegido, motivo pelo qual, com a vigência da CF/88, sua alteração ou supressão exige, prima 

facie, instrumento normativo primário que tenha o condão de inovar no Ordenamento jurídico 

Pátrio.  Por  conseguinte,  sua  supressão  por  meio  de  decreto  presidencial  é 

INCONSTITUCIONAL, vez que há proibição expressa no art. 225, §1º, III, da Constituição 

Federal de 1988.

Registre-se que a não inserção da RENCA na tipologia positivada pela  Lei nº 

9.985/2000 não obsta a incidência da norma inserta art.  225, §1º, III, da CF/88, vez que sua 

criação se deu por meio do Decreto nº 89.404/1984, ou seja, antes de sua vigência.

De mais a mais, o art. 225, §1º, III, da CF/88 não fixa, em numerus clausus,  os 

espaços  territoriais  especialmente  protegidos  e,  por  consequência,  não  pode  a  Lei  Ordinária 

restringir seu âmbito de incidência.

A partir do exposto, verifica-se que o Decreto nº 9.142/2017 – que veicula ato de 

efeitos concretos – é de todo incompatível com a Constituição Federal de 1988, motivo pelo qual 
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deve ser anulado pelo Poder Judiciário.

3.3  DA  PROIBIÇÃO  CONSTITUCIONAL  DE  PROTEÇÃO  AMBIENTAL 

INSUFICIENTE

A Constituição da República de 1988 assegurou, em seu art.  225, o direito de 

todos ao “meio ambiente ecologicamente equilibrado”, definindo este como bem de uso comum 

povo e essencial  à  sadia  qualidade de vida,  de forma a relacionar  tal  direito  com a própria 

dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, 

III, CF). De tal modo, impôs ao Poder Público e à coletividade o dever solidário de defendê-lo e 

preservá-lo para as futuras gerações.

Especificamente  ao  Poder  Público,  a  Constituição  atribuiu  os  deveres  de 

“preservar  e  restaurar  os  processos  ecológicos  essenciais  e  prover  o  manejo  ecológico  das 

espécies  e  ecossistemas”  e  “exigir,  na  forma  da  lei,  para  instalação  de  obra  ou  atividade 

potencialmente  causadora  de  significativa  degradação  do  meio  ambiente,  estudo  prévio  de 

impacto ambiental, a que se dará publicidade”.

Nessa linha, a proteção do meio ambiente é uma garantia ao direito fundamental 

multidimensional – essa garantia, classicamente, é vista como de terceira geração, todavia, ela é 

imprescindível para o gozo de direitos de primeira  e segunda gerações, vida e saúde, v.g., motivo 

pelo qual o MPF a vê como uma garantia de várias gerações/dimensões –  previsto no art. 225 da 

Constituição.

Com  efeito,  o  reconhecimento  material  do  direito  fundamental  ao  ambiente 

justifica-se na medida em que tal direito é extensão do direito à vida, sob os aspectos da saúde e 

da existência digna com qualidade de vida, ostentando o status de cláusula pétrea, consoante 

entendimento do STF (ADI nº 4029 e ADI nº 3540).

Assim,  o  espaço  de  conformação  do  Chefe  do  Executivo,  por  meio  de 

instrumentos normativos secundários, tem balizas restritas, fixadas na própria Constituição, vez 
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que não pode violar seu núcleo essencial, devendo sempre observar seu regime jurídico peculiar.

Entre os princípios que regem os direitos fundamentais, tem-se o princípio do não 

retrocesso, segundo o qual o nível de promoção e proteção de um direito não admite diminuição 

ou enfraquecimento, é uma conquista já sedimentada da teoria dos direitos fundamentais e não 

lhe prestar a devida atenção constitui, por si, um retrocesso.

Dessa forma, qualquer ato estatal que incida sobre os direitos fundamentais deve 

observar esse princípio sob pena de inconstitucionalidade, inclusive os decretos presidenciais, 

posto não estarem acima da Constituição. Demais disso, não há primazia do Poder Executivo 

que, por conseguinte, deve observar seu âmbito de conformação.

Nessa senda,  o Decreto nº 9.142/2017, ao aniquilar a RENCA nos Estados do 

Amapá e do Pará, violou a dimensão negativa do princípio do não retrocesso.

De fato, a dimensão negativa do princípio do não retrocesso ambiental tem por 

desiderato  proteger  o  ambiente  contra  ameaças  ou  agressões  que  atinjam  o  nível  atual  de 

proteção jurídica conferido. Assim, o princípio do não retrocesso ambiental considera o direito 

fundamental ao ambiente ecologicamente equilibrado principalmente como um direito de defesa. 

Decerto,  a  formulação não é  adiabática,   pois  foi  necessária  a  atuação de um 

sujeito externo para o estabelecimento dos contornos atuais do direito ao ambiente – o Decreto nº 

89.404/1984, o qual estabelece espaço territorial especialmente protegido –, de modo que se pode 

considerá-lo,  nesses  termos,  como um direito  prestacional.  A violação a  esse direito,  porém, 

ocorre por atuação ou omissão contrária ao nível de proteção já atingido, no caso presente, o 

inconstitucional Decreto nº 9.142/2017.

Assim, vê-se que esse preceito normativo não se adéqua à Constituição vigente, 

pois  esvazia  direito  fundamental  e,  por  conseguinte,  deve  ser  reconhecida  sua 

inconstitucionalidade incidental.

Em caso análogo a este, o Ministro Herman Benjamin firmou o entendimento de 

que "o novo Código Florestal  não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito,  direitos 
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ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias 

compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas 

de  extinção,  a  ponto  de  transgredir  o  limite  constitucional  intocável  e  intransponível  da 

'incumbência'  do  Estado  de  garantir  a  preservação  e  restauração  dos  processos  ecológicos 

essenciais (art. 225, § 1º, I)."4 Ou seja, de forma implícita, reconheceu a proibição do retrocesso 

ambiental.

Nessa vereda, vê-se que ato infralegal não pode esvaziar o direito fundamental ao 

meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  motivo  pelo  qual  o  decreto  vergastado deve  ser 

anulado.

Se é certo que os recursos naturais podem ser empregados em prol das atividades 

econômicas, não menos certo é que essas atividades impactem o menos possível o meio ambiente 

físico,  biótico,  socioambiental,  devendo-se  preservar  os  recursos  naturais  e  permitindo  a 

renovação destes em prol da qualidade de vida de todos os seres vivos.

É de bom alvitre ressaltar que, embora a  RENCA não esteja na tipologia de 

Unidade de Conservação ambiental positivada pela Lei nº 9.985/2000, é possível classificá-

la espaço territorial especialmente protegido, nos termos do art. 225, §1º, III, da CF/88, em 

face da função conservacionista de recursos naturais que possui.

Com efeito,  nos  termos do Decreto  nº  89.404,  de  24  de fevereiro de  1984,  a 

RENCA foi  instituída  visando  a  preservação  de  potencial  minerário,  cuja  pesquisa,  lavra  e 

exploração  seria  controlada  diretamente  pela  União,  dada  a  relevância  estratégica  dos  bens 

envolvidos.

Por outro lado, dada a inserção da RENCA numa região de inúmeras reservas e 

áreas  naturais  legalmente protegidas,  de significativa  singularidade e  ambientes  sensíveis,  os 

princípios ambientais são de observância obrigatória.

É dizer, o princípio da proibição do retrocesso ambiental implica na vedação 

4 STJ. AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
15/08/2013, DJe 26/08/2013.
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ao patamar anterior de  proteção,  com retirada de medidas legais  de  proteção do meio 

ambiente.

 Segundo  Edson  Carvalho  (2013,  p.  262-2635),  dada  a  natureza  de  direito 

fundamental, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado prescrito no art. 225, 

CF,  admite apenas padrões de proteção sempre superiores ao do patamar anterior. É um 

caminhar para frente,  sem retornos, em que o crescimento econômico deve ser atingido sem 

degradação, com preservação dos valores ecológicos. 

Edis  Milaré  ressalta  em  sua  obra6 as  eméritas  lições  do  Ministro  Herman 

Benjamin no sentido da impossibilidade de inovações legislativas retrocederem na proteção 

do meio ambiente. Vejamos:

Ao discorrer sobre o tema, Antonio Herman Benjamin anota que os 
controles  legislativos  e  mecanismos  de  salvaguarda  dos  direitos 
humanos  e  do  patrimônio  natural  das  gerações  futuras  devem 
“caminhar somente para a frente”. É sob essa ideia, diz, que surge o 
“princípio jurídico da  proibição do retrocesso,  que expressa uma 
‘vedação  ao  legislador  de  suprimir,  pura  e  simplesmente,  a 
concretização  da  norma’,  constitucional  ou  não,  ‘que  trate  do 
núcleo essencial de um direito fundamental’ e, ao fazê-lo, impedir, 
dificultar  ou  inviabilizar  ‘a  sua  fruição,  sem que  sejam criados 
mecanismos equivalentes ou compensatórios’.  Princípio esse que 
transborda da esfera dos direitos humanos e sociais para o Direito 
Ambiental”.Nessa  linha,  defende  que  a  proibição  do  retrocesso 
deve integrar o rol de princípios gerais do Direito Ambiental, “a ser 
invocado na  avaliação da  legitimidade  de  iniciativas  legislativas 
destinadas a reduzir o patamar de tutela legal do meio ambiente, 
mormente naquilo que afete em particular a) processos ecológicos 
essenciais,  b)  ecossistemas  frágeis  ou  à  beira  de  colapso,  e  c) 
espécies ameaçadas de extinção”. 

Ademais,  o  princípio da prevenção  orienta o agir  antecipadamente,  tendo em 

vista o conhecimento prévio sobre os riscos e consequências para o meio ambiente da atividade 

humana em questão. Para o jurista Paulo de Bessa Antunes7, o princípio é aplicado a impactos 

5 Curso de direito florestal brasileiro: sistematizado e esquematizado. Curitiba: Juruá, 2013.
6 Direito ambiental. São paulo: Revista dos Tribunais, 2016
7 Direito ambiental.16. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 
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ambientais já conhecidos, e que deles se possa, com segurança, estabelecer nexos de causalidade 

suficientes para a identificação dos impactos futuros mais prováveis. Nesse sentido, sabedores 

dos riscos para o meio ambiente e para a saúde e dignidade humana, é dever do Estado sustar o 

dano,  providenciando  a  solução  técnica  imediatamente,  qual  seja,  a  efetivação  da  política 

estadual de recursos hídricos (Lei nº 9433/1997).

Além  dessa  meta  princípio  ambiental,  é  enumerado  como  Princípio  15,  da 

Declaração da ECO 92, o princípio da precaução que significa o dever de agir antecipadamente 

diante  do  risco,  do  perigo  e  da  incerteza  científica  destes.  Representa  a  tutela  preventiva  e 

acautelatória contra a degradação ambiental. O jurista Paulo Affonso Leme Machado8 entende 

que  esse  dispositivo  determina  ao  Poder  Público  tutelar  as  atividades  humanas  (métodos, 

técnicas e substâncias) que ensejem risco para a saúde humana e o meio ambiente. Entende que 

tal atividade de controle e monitoramento não possa ser delegada, sendo um  múnus  do Poder 

Público, que deverá exercê-lo diretamente.

Ambos os princípios  apresentam como característica a obrigatoriedade do 

Poder Público exercer controle sobre as atividades que apresentem riscos para a qualidade 

de vida e para o meio ambiente. Eis o seguinte precedente:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIREITO  CONSTITUCIONAL. 
AMBIENTAL.  PRINCÍPIOS  DA  PRECAUÇÃO  E  DA 
PREVENÇAO.  TUTELA JURISDICIONAL.  NECESSIDADE  DE 
DAR EFETIVIDADE À NOÇÃO DE MEIO AMBIENTE SADIO E 
EQUILIBRADO  PARA  AS  PRESENTES  E  FUTURAS 
GERAÇÕES.AGRAVO  IMPROVIDO.  […]  II  –  "a  tutela 
constitucional, que impõe ao Poder Público e a toda coletividade o 
dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o 
meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,  essencial  à  sadia 
qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de 
uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus 
comandos  normativos,  o  princípio  da  precaução  (quando  houver 
dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o 
ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e 
a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma 
certa  atividade possa ser  danosa,  ela  deve ser  evitada)." Idem III - 
Considerando os princípios da precaução e da prevenção, há perigo da 

8 Direito ambiental brasileiro. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2010. 
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demora contrário ao Agravante, uma vez que a área em litígio é de 
preservação permanente,  sobre a qual há notícia de degradação por 
ocupação apontada como irregular.   (TRF1, 4ª  Turma Suplementar, 
Relator  Juiz  Federal  Grigório  Carlos  dos  Santos,  Agravo  de 
Instrumento 2004.01.00.055849-0,  decisão de 23/8/2011, e-DJF1 de 
1/9/2011, p. 270)

A prevenção e precaução, igualmente, orientam as ações do Poder Público, no 

sentido  de  criar  os  instrumentos  legais  e  institucionais  para  a  gestão  sustentável  do  meio 

ambiente,  controlando e monitorando as atividades humanas,  em verdadeiro exercício de um 

munus publicum.

No  caso,  fica evidenciada  a  necessidade  do  poder  público  agir 

cautelarmente, antevendo os perigos que a extinção da RENCA pode ocasionar às unidades 

de conservação e terras indígenas vizinhas, ao permitir a instalação de empreendimentos 

minerários que notoriamente causam grandes impactos ambientais.

Dessa  forma,  nosso  ordenamento  jurídico  não  comporta  restrição  de 

direitos  fundamentais,  cerceamento  de  direitos  essenciais  à  dignidade  humana,  com 

implicações sobre o direito à vida, à saúde, ao bem-estar. Portanto, no presente caso, a extinção 

da  RENCA por meio  do  Decreto  nº  9.142/2017  implica  afronta  clara  ao  princípio  da 

proibição de retrocesso ambiental, com inaceitável redução de direito fundamental ao meio 

ambiental equilibrado, pelo que sobejamente inconstitucional. Carece, portanto, de fundamento 

essencial de validade no ordenamento jurídico nacional, pelo que deve ser prontamente anulado.

3.4 DO ECOCÍDIO

No âmbito internacional, o Estado brasileiro igualmente encontra-se vinculado a 

deveres de proteção do meio ambiente,  sendo signatário de inúmeros acordos ambientalistas, 

dentre os quais a Agenda 21, programa de ações para o desenvolvimento sustentável, firmado 

durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – ECO 

92, realizada no Rio de janeiro em 1992.
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Nessa  linha,  a  extinção  da  RENCA  na  Amazônia  legal  viola  diversos 

compromissos internacionais firmados pela República Federativa do Brasil, configurando-se um 

verdadeiro “ecocídio”, vez que causará a destruição em larga escala do ecossistema amazônico, 

com a maximização da exploração mineral de área preservada.

Com efeito, por ocasião da edição do “P  olicy Paper on Case Selection and   

Prioritisation  ”, a Procuradora do Tribunal Penal Internacional (TPI) decidiu, no final de   

2016, reconhecer o “ecocídio” (termo que designa a destruição em larga escala do meio 

ambiente) como 'crime contra a Humanidade', sujeitando seus autores a jurisdição do TPI.

Neste contexto,  o Escritório da Procuradora do TPI dará atenção especial  para 

processar crimes do Estatuto de Roma que são cometidas por meio de exploração ilegal dos 

recursos naturais ou a desapropriação ilegal de terras ou que resultam em destruição do meio 

ambiente. 

Essa ampliação da interpretação dada aos crimes contra a humanidade previsto no 

Estatuto  de  Roma  demonstra  a  relevância  dada  a  proteção adequada aos  recursos  naturais, 

rectius,  meio  ambiente,  cuja  aniquilação  implica,  necessariamente,  na  extinção  dos  seres 

humanos.

Ressalte-se que o Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado é 

verdadeira Norma    jus cogens  , isto é, Norma Imperativa do Direito Internacional, a qual   

não admite derrogação, seja pela Ordem Interna, seja pela Ordem Internacional.

Assim, a  ampliação não planejada de exploração mineral  em área de proteção 

ambiental qualificada na Amazônia, como a RENCA, ensejará grave lesão ao meio ambiente e, 

consequentemente, a toda humanidade, razão pela qual o ato impugnado deve ser anulado.

3.5 DA INVASÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL

A Lei nº 9.985, de 18/7/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza – SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 
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gestão de unidades de conservação, além de conceituar termos e definir objetivos básicos das 

unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável.

A Lei do SNUC, em seu art. 22, caput, define que as unidades de conservação são 

criadas por ato do Poder Público, mas a desafetação de sua área ou redução de seus limites só 

podem ser feitas por meio de lei específica( § 7º do citado artigo).

Art.  22.  As  unidades  de  conservação são criadas  por ato  do 
Poder Público.
§ 1o (VETADO)
§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida 
de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar 
a  localização,  a  dimensão  e  os  limites  mais  adequados  para  a 
unidade, conforme se dispuser em regulamento.
§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é 
obrigado  a  fornecer  informações  adequadas  e  inteligíveis  à 
população local e a outras partes interessadas.
§ 4o Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é 
obrigatória a consulta de que trata o § 2o deste artigo.
§  5o As unidades  de  conservação  do  grupo  de  Uso  Sustentável 
podem ser  transformadas  total  ou  parcialmente  em unidades  do 
grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os 
procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo.
§ 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem 
modificação  dos  seus  limites  originais,  exceto  pelo  acréscimo 
proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível 
hierárquico  do  que  criou  a  unidade,  desde  que  obedecidos  os 
procedimentos de consulta estabelecidos no § 2o deste artigo.
§ 7o A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de 
conservação só pode ser feita mediante lei específica.

Significa  dizer  que  a  Administração  Pública  até  pode  criar  unidades  de 

conservação por Decreto,  obedecidos os trâmites definidos  na LEI do SNUC, mas não pode 

extingui-la  por  tal  instrumento  normativo,  restando  ao  Congresso  Nacional,  por  meio  do 

processo legislativo e de participação democrática, discutir e avaliar a conveniência, utilidade e 

constitucionalidade da extinção ou redução dos limites de uma unidade de conservação. 
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Ao  Parlamento,  legítimo  representante  do  povo,  corresponde  o  fiel  papel  de 

exercer o controle social das políticas públicas do Estado. Ao parlamentar é dada a missão de 

proteger os reais interesses da sociedade, discutindo por ocasião do processo legislativo, os prós 

e contras das propostas da Administração Pública. 

In casu, a extinção da Reserva Nacional do Cobre e seus Associados por meio de 

Decreto feriu essa atribuição do Parlamento Nacional, retirando-lhe a oportunidade de conferir a 

exatidão  da  medida,  a  conveniência  da  transferência  de  acesso  à  particulares  de  minérios 

diversos, numa açodada privatização de bens da União (art. 20, IX, CF), na desesperada tentativa 

de aumentar as receitas públicas da União num cenário de caótica recuperação econômica do 

Brasil.

Resta, claro, portanto, que o Congresso nacional foi flagrantemente excluído de 

importante processo legislativo ambiental e de instituição de política pública minerária.

3.6 DA VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO NOS ESTADOS E MUNICÍPIOS

O ato normativo presidencial a um só tempo também infringiu o disposto no art. 

34, caput, da Constituição Federal, que diz:

Art.  34.  A União  não  intervirá  nos  Estados  nem no  Distrito 
Federal, exceto para:
I - manter a integridade nacional;
II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em 
outra;
III - pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades 
da Federação;
V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que:
a) suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos 
consecutivos, salvo motivo de força maior;
b)  deixar  de  entregar  aos  Municípios  receitas  tributárias  fixadas 
nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
VII  -  assegurar  a  observância  dos  seguintes  princípios 
constitucionais:
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a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos 
estaduais,  compreendida  a  proveniente  de  transferências,  na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços 
públicos de saúde.

Embora a União seja detentora dos bens do subsolo, não pode intervir nos Estado 

e Municípios e fomentar atividade potencialmente poluidora,  sem que haja ampla discussão 

sobre a pretensão com os entes federados diretamente afetados, desprezando-se os impactos 

notórios da atividade minerária e repercutem diretamente sobre os Estados e Municípios. 

Os projetos minerários devem ser discutidos previamente com os Estados do Pará 

e Amapá e com os municípios em que serão instalados os empreendimentos, sopesando-se os 

impactos sociais (aumento súbito de população, em geral sem qualificação e renda com reflexos 

na segurança pública, moradia, saúde, por exemplo) e ambientais (áreas degradas, desmatamento, 

escavação do solo, etc.) deles decorrentes para a população local. 

O Amapá não é mais  um Território Federal,  autarquia de natureza especial  da 

União, sobre o qual esta pode livremente dispor. Não é mais possível a instituição de projetos 

como  o  da  ICOMI  (Manganês  em  Serra  do  Navio,  de  1954-1997),  sem  que  antes  toda  a 

população e estâncias políticas, econômicas e comunidade científica local possam intervir.

Segundo  Helena  Simões9,  os  estudos  existentes  apontam  a  Amazônia  como 

detentora de reservas minerais de grande valor, em especial  os Estados do Pará e Amapá: O 

Amapá figura como “pioneiro na produção industrial de manganês no Brasil, cuja exploração  

durou aproximadamente quarenta anos, encerrando-se em 1997 de uma forma tumultuada e  

abalando a sociedade de Serra do Navio, município berço da extração [...]”

Além do manganês, já esgotado, outros minérios passaram a ser 
explorados em território amapaense como o cromo em Mazagão e 
o caulim em Vitória do Jari, cuja extração ocorre até os dias atuais. 

9 Artigo “A história e os efeitos sociais da mineração no Estado do Amapá”, Revista Eletrônica de Humanidades do 
Curso de Ciências Sociais da UNIFAP, Nº 2. Dez. 2009. Disponível em: 
<http://periodicos.unifap.br/index.php/pracs/article/viewArticle/32>. Acesso em 10 nov 2015.
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Somados  a  estes,  o  Estado  voltou  a  sediar  grandes 
empreendimentos  minerários,  que  já  apresentaram  forte 
alteração na estrutura social  do novo município  minerador, 
Pedra Branca do Amapari.

Embora tenhamos exemplos recentes – Projeto Ferro e Ouro Amapari, Projetos 

Hidroenergéticos no Rio Araguari – em que houve imposição de atividade econômica pela União 

em  território  local,  sem  a  devida  participação  da  população  diretamente  atingida,  nem  dos 

gestores locais, é fato que essas medidas não encontram respaldo constitucional.

A União não pode intentar auferir recursos, incrementar seus cofres ao arrepio das 

regras  constitucionais,  impondo  aos  demais  entes  da  federação  que  suportem  o  ônus  de 

empreendimentos  econômicos  notoriamente  impactantes.  Os  Estados  não  podem  arcar  com 

onerosas  medidas  em  segurança  pública,  saúde  pública,  moradia,  transporte  e  urbanização, 

quando da instalação dos empreendimentos minerários, que são grande atrativo populacional, ao 

passo que a União aufere renda com impostos.

Estados e Municípios não podem mais suportar desmatamento, poluição dos rios 

por  metais  pesados,  prostituição  infantil,  roubos  e  homicídios,  fomento  de  moradias  e 

aglomerados subnormais  (favelas e invasões  de áreas margens de rios e lagos)  por conta de 

atividades e projetos econômicos que, diretamente, apenas acarretam renda para a União. 

Nesse sentido, são os excertos do artigo publicado na Revista Brasil Mineral sobre 

os impactos socioambientais da atividade minerária em Pedra Branca do Amapari10:

Quanto  aos  impactos  sociais  em  Pedra  Branca  do  Amapari,  o 
crescimento  acelerado  da  população  causou  o  aumento  da 
criminalidade,  do  consumo  e  tráfico  de  drogas,  bem  como  da 
prostituição.  Sem contar com o aumento no número de casos de 
Doenças  Sexualmente  Transmissíveis  (DST)  /  Síndrome  da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e de adolescentes grávidas. A 
concentração populacional tem se dado com maior frequência no 
perímetro  urbano  do  município,  porém  reflexos  também  já  se 
fazem notar no entorno da BR 210 (Perimetral Norte), dentro das 
terras indígenas Waiãpi (GONÇALVES, 2009). 
Com  o  crescimento  da  população,  os  problemas  de  coleta  e 

10 Disponível em: <http://verbetes.cetem.gov.br/verbetes/ExibeVerbete.aspx?verid=18>. Acesso em 25 ago 2017.
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disposição  do  lixo  também  aumentaram,  pois  o  município  não 
possuía aterro sanitário. O lixo urbano começou a ser depositado 
em lixão a céu aberto, enquanto o lixo hospitalar era encaminhado 
para Serra do Navio para ser incinerado. O problema se estendeu 
até  meados  de  2009,  quando,  por  força  de  um  Termo  de 
Ajustamento  de  Conduta  (TAC),  a  Anglo  Ferrous  Brazil  se 
comprometeu, no Ministério Público Estadual, a investir na criação 
de um aterro sanitário controlado. Em 15 de agosto de 2009, foi 
inaugurada  a  Central  de  Tratamento  de  Resíduos  Sólidos  do 
município de Pedra Branca do Amapari. Segundo informações dos 
agentes públicos municipais, as mineradoras vêm realizando outros 
projetos voltados ao meio ambiente, mas a maioria se desenvolve 
somente através de palestras, cursos e campanhas para a sociedade 
(GONÇALVES, 2009).

Sobre a mineração implementada no Município de Pedra Branca do Amapari – 

PBA, no Amapá, eis as seguintes conclusões de Rodson Juarez11:

Depois das instalações do empreendimento mineral em PBA, houve 
aquecimento na economia local, que passou a observar aumento de 
fluxos  na  sua  espacialidade,  que  produziu  tempos  cada  vez 
menores. Essa relação também se reflete no espaço urbano, assim 
como  nas  redes  locais.  Esse  aumento  do  fluxo  de  negócios  no 
município acaba por construir um dilema. Ao mesmo tempo em que 
a  cidade  fica  mais  economicamente  ativa,  a  municipalidade  não 
consegue prover minimamente a condição da cidade, mesmo com 
aumento  mais  que  proporcional  de  suas  receitas  em  relação  à 
população,  pois  a  sociabilidade  que  se  constrói  serve  ao 
atendimento  de  necessidades  específicas  e  isoladas  de  entes  da 
comunidade, não àquelas planejadas e que atendam à coletividade. 
A formatação  da  cidade  apresenta  ruas  sem asfalto,  a  coleta  de 
águas pluviais fica comprometida, mesmo no bairro central,  pois 
não há calçamento do passeio público nem linha d’água na maioria 
das vias. Praças, escolas e igrejas não se conectam entre si através 
de  vias  integradas.  A  expansão  urbana  se  dá  de  forma 
descontrolada,  através  de  aterros  e  construção  de  unidades 
habitacionais  que  desobedecem  regras  básicas  de  segurança  da 
construção  civil,  formatando  uma  paisagem  de  peculiar  e 
desordenada,  que  passam  a  significar  a  cultura  do  local  e  a 
internalização de condições precárias como naturais do local.

11 UNIFAP, Dissertação de Mestrado em Desenvolvimento Regional, Mineração em Pedra Branca do Amapari 
(AP) e os aspectos do pós-fordismo na produção do espaço urbano. 2015. Macapá. Disponível 
em:<http://www2.unifap.br/ppgmdr/files/2011/07/DISSERTA%C3%87%C3%83O-MDR-RODSON-JUAREZ-
VERS%C3%83O-FINAL-AP%C3%93S-DEFESA.pdf>. Acesso em: 25 ago 2017.
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Relativamente  ao  Projeto  ICOMI,  Maurílio  de  Abreu  Monteiro,  em  artigo 

intitulado “A ICOMI no Amapá: meio século de exploração mineral”12 apresenta as seguintes 

considerações:

Para  ele,  o  ritmo  da  extração  (considerado  muito  rápido)  e  a 
destinação  do  minério  (destinado  a  atender  somente  interesses 
internacionais)  eram  contrários  aos  interesses  nacionais, 
especialmente  no  que  se  refere  ao  fortalecimento  da  indústria 
siderúrgica  brasileira  (PINTO,  1977,  p.  96).  No  que  tange  à 
contribuição da empresa para o desenvolvimento do Amapá, Pinto 
(1977, p. 97) também não indica avanços, minimizando os efeitos 
do pagamento de royalties na socioeconomia do Estado: 

Entre  1956 e 1966,  a  ICOMI conseguiu  nas  suas 
exportações 240 milhões de dólares e a maior parte 
dos royalties que pagaria ao governo do Território 
foram  empregados  para  a  construção  de  uma 
pequena  hidrelétrica  (que  começa  a  funcionar  no 
próximo ano com 40 mil kw e chegará no máximo a 
80  mil  kw),  da  qual  a  própria  ICOMI  será 
beneficiada  [ página 162]

[...]
Constata-se, de fato, entre outros aspectos, que, do valor adicionado 
pela atividade, apenas 12,69% foram convertidos em salários e que 
tão-somente 10,72% foram destinados a reinvestimentos na própria 
região. Houve, portanto, limitada capacidade de internalização do 
valor  gerado  pela  mercantilização  do  minério  de  manganês.  Os 
royalties pagos como compensação social pela mercantilização das 
jazidas de manganês da Serra do Navio foram os que tiveram as 
mais elevadas alíquotas em relação aos demais empreendimentos 
responsáveis pela valorização industrial de minérios na Amazônia 
brasileira. [página 165-166]

De fato, não há no histórico nacional nenhum caso de efetivo sucesso que alie a 

atividade minerária à proteção da natureza, restando inegáveis prejuízos à população do entorno 

e ao meio ambiente local.

Portanto, a simples instalação de empreendimento minerário, pesquisa e lavra não 

significa  desenvolvimento  econômico  e  social  de  uma região.  Urge  que  a  Constituição  seja 

12 Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/3158/1/Artigo_IcomiAmapaMeio.pdf>. Acesso 
em 25 ago 2017.
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resguardada e o pacto federativo preservado para que empreendimentos de vulto que se pretenda 

instituir na Amazônia sejam previamente discutidos com os Amazônidas, cada vez mais cônscios 

de seus direitos e dos deveres da União.

3.7  DA CONSULTA PRÉVIA,  LIVRE E  INFORMADA DOS  POVOS  INDÍGENAS  E 

POPULAÇÃO TRADICIONAL – CONVENÇÃO OIT 169

As  informações  sobre  a  política  pública  pretendida  pela  União  (no  caso 

mineração)  devem ser  o  mais  claras  possível,  esclarecendo-se as  partes  diretamente afetadas 

sobre os riscos, impactos, bem como sobre os retornos financeiros, compensações e medidas 

preservacionistas.

O direito  de consulta  prévia  é  assegurado pela  Covenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho, que consagra direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais 

de forma sistemática. Abrange os direitos territoriais, laborais, culturais e consagra o direito à 

participação das decisões administrativas e legislativas que possam afetá-los. Preceitua o art. 6º:

Artigo 6º. 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os 
governos  deverão:  a)  consultar  os  povos  interessados,  mediante 
procedimentos  apropriados  e,  particularmente,  através  de  suas 
instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas 
legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente; 
b)  estabelecer  os  meios  através  dos  quais  os  povos  interessados 
possam participar livremente,  pelo menos na mesma medida que 
outros setores da população e em todos os níveis,  na adoção de 
decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e 
de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes 
sejam  concernentes;  c)  estabelecer  os  meios  para  o  pleno 
desenvolvimento  das  instituições  e  iniciativas  dos  povos  e,  nos 
casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse fim. 
2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão 
ser efetuadas com boa fé e de maneira apropriada às circunstâncias, 
com  o  objetivo  de  se  chegar  a  um  acordo  e  conseguir  o 
consentimento acerca das medidas propostas.

A convenção 169 da OIT foi incorporada à ordem jurídica nacional pelo Decreto 
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5051/2004.  Destaca  que  o  dispositivo,  por  veicular  direitos  humanos  próprios  dos  povos 

indígenas  e  comunidades  tradicionais,  possui    status   de  norma supralegal   no  Ordenamento 

Jurídico brasileiro.

Desse  modo,  o  diploma  internacional  traz  dispositivos  sobre  o  direito  de 

participação  das  comunidades  tradicionais,  que  deve  ser  exteriorizado  por  meio  de  consulta 

prévia nas demandas que envolvam assuntos de seu interesse. A aplicação do direito à consulta 

prévia se dá quando houver medidas que interfiram diretamente nos interesses de determinada 

comunidade  tradicional,  devendo  o  Estado  criar  meios  pelos  quais  esses  povos  possam 

participar livremente não apenas da fase de execução de um projeto, mas necessariamente 

dos estudos e planejamentos, bem como das etapas subsequentes.

A participação em todas as fases do processo se faz necessária para tornar possível 

a  avaliação  dos  impactos  sociais,  espirituais,  culturais  e  ambientais  da  implementação  das 

atividades planejadas, sendo que o resultado dessa análise seja considerado critério fundamental 

para a aprovação ou não da medida. 

Ademais, a consulta deve ser instruída com todas as informações necessárias à 

análise da viabilidade da medida, e de uma maneira adequada às circunstâncias, no idioma dos 

povos  interessados,  a  fim  de  que  acordo  ou  consentimento  seja  alcançado,  com  base  nas 

definições  das  próprias  prioridades  de  desenvolvimento  econômico,  social  e  cultural  das 

comunidades tradicionais consultadas.

No caso dos autos, conforme se expôs, a extinção da RENCA e disponibilização 

da área para atividades minerárias privadas, em área vizinha às terras indígenas - TI Waiãpi no 

Amapá e TI Rio Paru D'Este e TI Parque Tumucumaque no Pará, que congregam as etnias Aparai 

Waiãpi Wayana, Ararai Katxuyana e  Tiryó Wajãpi Wayana13, foi feita à revelia da vontade da 

comunidade e das lideranças locais. Igualmente foram desprezados os castanheiros, seringueiros, 

ribeirinhos,  pescadores  artesanais,  agroextrativistas  e  demais  comunidades  tradicionais  que 

residem na região da RENCA.

Não  houve  a  preocupação  de  informar  os  povos  indígenas  e  comunidades 

13 Disponível em: http://www.institutoiepe.org.br/area-de-atuacao/povos-indigenas/. Acesso em: 25 ago 2017.
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tradicionais  quanto  à  proposta  de  extinção  da  RENCA  e  de  concessão  da  área  para 

empreendimentos  minerários  particulares,  a  finalidade da atividade,  as  consequências  de sua 

instalação  ou  a  forma  de  funcionamento  e  manutenção.  Não  houve  o  cuidado  de  solicitar 

anuência ou de propiciar à comunidade manifestação quanto ao local de intervenção. 

Em  verdade,  ocorreu  flagrante  violação  ao  direito  de  consulta  prévia, 

estabelecido pela Convenção 169 da OIT, pelo que cabível a tutela de suspensão dos efeitos 

do Decreto nº 9.142/2017 até sua anulação ao final da instrução processual, de maneira a ser 

preservada a função ambiental e cultural das terras da RENCA, a qual é circunvizinha das terras 

indígenas  e  unidades  de  conservação  que  congregam população  agroextrativista  e  ribeirinha 

sensível a intervenção pretendida.

Nessa  linha,  a  Corte  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  no  caso  Pueblo 

Saramaka vs. Suriname, decidiu que:

El  Estado  debe  adoptar  las  medidas  legislativas,  administrativas  o  de  otra 

índole que sean necesarias para reconocer y garantizar el derecho del pueblo 

Saramaka a ser efectivamente consultado, según sus tradiciones y costumbres, 

o en su caso, el derecho de otorgar o abstenerse de otorgar su consentimiento 

previo, libre e informado, respecto de los proyectos de desarrollo o inversión 

que puedan afectar su territorio, y a compartir, razonablemente, los beneficios 

derivados de esos proyectos  con el  pueblo Saramaka,  en el  caso de que se 

llevaren a cabo, en los términos de los párrafos 129 a 140, 143, 155, 158 y 

194(d) de esta Sentencia.

Assim,  a não observância desse direito  fundamental  das povos tribais  ensejará 

responsabilidade internacional da República Federativa do Brasil.

4.  DA TUTELA DE URGÊNCIA 
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A tutela de urgência, prevista no art. 300 do novo Código Processual Civil, visa 

resguardar a ocorrência de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis:

Art.  300.   A tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver 
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme 
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os 
danos que a outra parte possa vir a sofrer,  podendo a caução ser 
dispensada  se  a  parte  economicamente  hipossuficiente  não 
puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 
após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Conforme observado,  o  referido artigo do CPC prevê alguns requisitos  para a 

concessão da tutela de urgência, que se encontram presentes no caso em concreto.

No caso em tela,  os  elementos  que evidenciam a probabilidade do direito  são 

proporcionados pela simples leitura da Constituição Federal de 1988, a qual obsta a supressão ou 

alteração de espaços territoriais especialmente protegidos por meio de instrumentos infralegais.

Ademais,  a  ausência  de consulta  prévia as  comunidade tradicionais  demonstra 

patente  violação  a  Convenção  nº  169  da  Organização  Internacional  do  Trabalho,  a  qual  foi 

incorporada ao Ordenamento Jurídico Brasileiro com status supralegal.

Não bastasse, o Decreto nº 9.142/2017 viola manifestamente Norma de natureza 

jus cogens, sendo tal fato inadmitido na seara Internacional.

 Outrossim, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo são evidentes, 

uma vez que constam 58 pedidos de exploração minerária na área da RENCA.

Nessa linha, a não suspensão dos efeitos o Decreto nº 9.142/2017 ensejará dano 

significativos e irreversíveis, vez que a atividade minerária causa grandes impactos ambientais.

Assim, no caso sob análise, faz-se necessário a concessão da tutela de urgência 

liminarmente, preservando, assim, o direito fundamental coletivo ao meio ambiente equilibrado.

Por conseguinte, a presente demanda comporta tutela provisória de urgência, nos 
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termos do art. 300, do CPC e art. 12, da Lei 7.347/1985, tendo em vista o risco ao resultado útil 

do processo.

Isso porque a manutenção dos efeitos do Decreto nº 9.142/2017, que extingue a 

RENCA,  põe em risco a integridade das terras indígenas e das unidades de conservação 

existentes  na  área  da  RENCA,  fragilizando  sobremaneira  as  funções  ecológicas  e 

conservacionistas dessas áreas legalmente protegidas.

Uma vez deflagrado o processo de concessão, pesquisa e lavra minerária na região 

estará irremediavelmente impactada a integridade ecológica e ambiental  daquela região,  dada 

magnitude das interferências da mineração do meio físico, biótico e social do entorno.

Portanto, imprescindível que seja imediatamente sustado os efeitos do Decreto nº 

9.142/2017 para impedir a liberação da área da RENCA para atividades minerárias.

5. DOS PEDIDOS.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

5.1) em sede de tutela provisória de urgência:

5.1.1) a suspensão dos efeitos o Decreto nº 9.142, de 22/8/2017 para sustar a 

extinção da Reserva Nacional do Cobre e seus Associados;

5.1.2) a imposição de obrigação de não fazer, consistente na interrupção de 

eventual disposição, licitação, cessão da área da RENCA e/ou licenciamento, autorização de 

lavra ou pesquisa de atividade minerária em área da RENCA, até que seja anulado o Decreto 

nº 9.142, de 22/8/2017;

5.2) a citação dos réus para que, querendo, contestem a presente demanda sob 

pena de revelia;

5.3) ao final, a procedência do pedido para confirmar o item 4.1. e anular o 

ato de efeitos concretos veículado pelo Decreto nº 9.142, de 22/8/2017, publicado do Diário 

Oficial da União nº 162, de 23/8/2017, de modo a manter a Reserva Nacional do Cobre e seus 

Associados e impedir licenciamentos minerários na sua área nos Estados do Pará e Amapá.
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Requer, ainda, a produção de todas as provas admitidas em direito.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00.

Macapá/AP, 27 de agosto de 2017.

JOAQUIM CABRAL DA COSTA NETO
Procurador da República
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