PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005.41.00.003417-2/RO
RELATÓRIO
A Exma. Sra. Desembargadora Federal SELENE ALMEIDA (Relatora):
O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM interpôs embargos de
declaração em face de acórdão prolatado por esta Turma, fls. 1.251/1.611, que deu provimento à
apelação do Ministério Público Federal e julgou prejudicado o recurso do DNPM.
O embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso “uma vez que não restaram
devidamente analisadas todas as questões legais debatidas nos autos” e que o julgado foi além do
previsto no texto constitucional sobre o tema
Sustenta violação ao princípio da legalidade (uma vez que não há lei que defina a
impossibilidade de exploração mineral no entorno de reservas indígenas); ao princípio da separação
dos poderes (visto que está claro, no texto constitucional, que a exploração de minérios depende de
autorização legislativa).
Afirma ainda que “é necessário o debate sobre o que se caracteriza como entorno da
reserva indígena.” e que os detentores dos títulos que serão declarados nulos por força do acórdão
não foram chamados para integrar a lide.
Aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais e legais: artigos 2º; 5º,II; 176,
§ 1º e 231, §§ 3º e 6º da Constituição; art. 18, § 1º da Lei nº 6.001/73; artigos 2º, XVIII e 15 da Lei nº
9.985/2000 e art. 472 do CPC.
Requer, ao fim, o provimento de seu recurso, para que seja suprida a omissão
apontada.
É o relatório.
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VOTO
A Exmª Srª Desembargadora Federal SELENE ALMEIDA (Relatora):
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão redigido nestes termos:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MINERAÇÃO EM TERRA
INDÍGENA. REQUERIMENTO DE PESQUISA E LAVRA NA ÁREA DA TRIBO
CINTA LARGA E SEU ENTORNO. INGRESSO NA LIDE DE COOPERATIVA
DE POVOS INDÍGENAS COMO TERCEIRA INTERESSADA INDEFERIDO.
AGRAVO RETIDO COM MESMO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
DEMONSTRANDO QUE AS PESQUISAS E LAVRAS NO INTERNO DA TI
CINTA LARGA TEM SERVIDO PARA INCREMENTO DA CRIMINALIDADE
NA ÁREA.
1. Não é facultado a terceiro ingressar na lide com propósito de inovar a
demanda com pedido não deduzido pelo autor na petição inicial.
2. O agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação da
tutela na parte que excluiu o entorno da terra indígena da proibição de
concessão e cancelamento de títulos de lavra e pesquisa mineraria é bis in
idem ao objeto do recurso de apelação, razão pela qual não se conhece o
agravo.
3. As terras indígenas constituem área de proteção ambiental e tem como
finalidade proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de
ocupação e assegurar o uso de recursos naturais (art. 15 da lei 9.985/2000).
4. O art. 42 do Código de Mineração dispõe que a autorização de lavra será
recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou
comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial.
5. Examinando o conjunto probatório dos autos a r. sentença reconheceu que
"as supostas pesquisas e lavras incidentes nas áreas próximas das terras
indígenas extraídos da reserva, incrementando a criminalidade na região".
6. A solução de apenas determinar a intervenção da FUNAI nos
requerimentos de lavra e pesquisa mineral sobre o entorno de terras
indígenas não garante à comunidade Cinta Larga a proteção para afastar a
criminalidade que a cerca.
7. Segundo apuração da Polícia Federal em Rondônia, relatado em parecer
da douta PRR "a vida dos contrabandistas tem sido facilitada ainda pela
concessão de licenças de pesquisas minerais próximas às áreas indígenas
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, órgão do Ministério das
Minas e Energia" e que "a presença de mineradoras nas áreas circunvizinhas
às terras indígenas fomenta o contrabando e o crime organizado que atua
contrariamente aos interesses indígenas.
8. A r. sentença recorrida na apuração de acervo probatório reportou-se ao
relatório da Polícia Federal na chamada Operação Roosevelt, em 21.05.2005,
que assinala os conflitos gerados no entorno da TI Cinta Larga entre
garimpeiros, minerados e indígenas: Na mesma esteira, à fl. 152, consta
Relatório da Operação Roosevelt, produzido pelo Delegado Mauro Sposito,
em 11.05.2005, onde destaca a atuação das multinacionais na região,
abastecida em grande parte pela concretização da "expectativa" gerada pela
dúbia posição do DNPM: "é em Rondônia que se fazem presentes as
empresas multinacionais que dominam o mercado mundial de diamantes, as
quais, aproveitando-se de lacunas legais, agem por intermédio de empresas
brasileiras que abrigam em seus respectivos contratos sociais a real
identidade de seus proprietários. Diante da perspectiva de liberação da área
para a lavra de diamantes, as empresas mineradoras multinacionais
TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-04

C:\Users\tr300047\AppData\Local\Temp\00033922620054014100_2-1.doc

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005.41.00.003417-2/RO

fls.3/8

promovem ações para demonstrar que a exploração por parte de garimpeiros
e suas cooperativas é predatória e ineficaz, utilizando para tanto ações de
desinformação por meio da imprensa, bem como fomentando conflitos, no
interesse de manterem a situação sob domínio e com isto regular o preço do
diamante a nível mundial (...) a potencialidade criminal da situação expressa
pode ser avaliada por estudos realizados pelas próprias empresas
multinacionais, que afirmam ser a produção do Garimpo Roosevelt em torno
de US$ 20.000.000,00 (vinte milhões de dólares) mensais, sendo que deste
montante, nos últimos quatro anos, não há registro de comercialização lícita
dos diamantes extraídos nas terras ocupadas pelos silvícolas Cinta Larga".
Assim, uma maior proteção do entorno das terras indígenas, com imposição
de firmes restrições e fiscalizações, tendem a minimizar os focos de tensão
na região do Povo Cinta Larga, reduzindo a criminalidade e os conflitos entre
mineradores, garimpeiros e indígenas, eis que, além de se extinguir a
expectativa das mineradoras em legalizar o extrativismo mineral nessas
áreas, os grandes explorados passariam a ter dificuldades em simular
pesquisa e lavra nas proximidades para "lavar" diamante extraído do interior
da unidade de conservação.
9. Inexistem direitos absolutos no ordenamento jurídico brasileiro. Constatada
a incompatibilidade da atividade mineraria e a ordem pública no entorno da TI
Cinta Larga, resta superada a utilidade do aproveitamento mineral na área
sub judice.
10. O interesse na proteção do meio ambiente, as condições de vida da
população indígena local e a neutralização da criminalidade faz emergir os
motivos para a revogação da lavra.
11. Apelação do Ministério Público Federal provida.
12. Recurso de apelação do DNPM prejudicado.” (fls. 1.268/9)
A título de omissão o embargante alega, em síntese, ofensa aos seguintes
dispositivos constitucionais e legais:
a) Constituição, art. 176, § 1º: sobre a propriedade da União das jazidas e demais
recursos minerais e a necessidade de autorização ou concessão para eu sejam exploradas;
b) Constituição, art. 231, §§ 3º e 6º: a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em
terras indígenas só podem se efetivados com autorização do Congresso Nacional; são nulos os atos
que tenham por objeto a exploração das riquezas naturais (...) ressalvado relevante interesse público
da União, segundo o que dispuser lei complementar;
c) Constituição, art. 5º, II: o princípio da legalidade;
d) Constituição, art. 2º: o princípio da separação dos poderes;
e) Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio):
“Art. 18; As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de
qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse
direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas.
§ 1º. Nessas áreas, é vedada a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais
ou comunidades indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim
como de atividade agropecuária ou extrativa.”
f) Lei nº 9.985/2000 (que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da
Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza):
“Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação,
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas,
com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade;
(...)
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Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos,
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o
bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a
diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais.“
g) Código de Processo Civil, art. 472:
“Art. 472: A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.”
As alegações de omissão não merecem acolhimento uma vez que o voto condutor do
acórdão embargado apreciou as questões postas pelo embargante. Transcrevo:
“A Constituição Federal dispõe no parágrafo primeiro do artigo 176 que a
pesquisa e a lavra de recursos naturais ocorrem mediante autorização ou
concessão da União na forma da lei que estabelecerá condições específicas
quando essas atividades se desenvolverem na faixa de fronteira ou em terras
indígenas.
Não se estabeleceu controvérsia nesta demanda sobre o cancelamento dos
requerimentos para mineração dentro da terra indígena Cinta Larga porque o
DNPM reconhece que deve indeferir esse tipo de requerimento tendo em
vista que quem decide sobre a matéria é o Congresso Nacional. A questão
jurídica controvertida diz respeito à proibição de mineração no entorno da
área dos índios.
Em suas razões recursais, isto é na apelação do DNPM, a autarquia alegou
que existem naquele entorno vinte e seis autorizações de pesquisa
concedidas, gastos e investimentos pelos interessados, cuja reparação não é
mencionada na petição inicial.
Vistos esses fatos, não há dúvida que ações de equilíbrio ecológico das terras
indígenas e seu entorno é condição para a sobrevivência física das
populações. Resta claro que se faz necessário controle ambiental das
atividades danosas ao meio ambiente, mesmo aquelas desenvolvidas fora
dos limites das áreas que afetam.
O Decreto 1.141/94 que trata de ações de proteção ambiental, saúde e apoio
às atividades produtivas para as comunidades indígenas refere-se
expressamente ao controle ambiental das atividades potenciais ou
efetivamente modificadoras do meio ambiente, mesmo aquelas desenvolvidas
fora dos limites das terras indígenas que afetam (artigo 9º, III).
O pedido ministerial não inova na ordem jurídica ao tratar da proteção do
entorno das terras indígenas e mais especificamente da TI do povo Cinta
Larga. A Resolução CONAMA 237 já exigia licenciamento ambiental em
empreendimentos e atividade com significativo impacto ambiental localizado
em terra indígena (art. 4º).
A invasão de terras indígenas para exploração ilegal de madeira, minério e
pedras preciosas e caça é uma realidade que causa conflitos e problemas de
sobrevivência de comunidades.
A Constituição dispõe, por exemplo, no que diz respeito ao garimpo, que é
proibido por não índios em áreas indígenas.
É fato público e notório que a TI do povo Cinta Larga tem sido objeto de
invasões de garimpeiros e que a área tem subsolo rico em cassiterita,
diamante e ouros minérios além de estar em conflito permanente.
O conflito é decorrente das conseqüências da mineração nessas áreas com a
inevitável degradação do meio ambiente e isto tem um efeito devastador para
as populações indígenas tais como o assoreamento e contaminação de rios e
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igarapés por mercúrio, transmissão de doenças, como tuberculose, gripe,
lepra e mudança de hábitos tradicionais da comunidade como uso de bebida
alcoólica.
As populações tradicionais sobrevivem dos recursos naturais e a destruição
de seu habitat tem um impacto sobre elas muito mais nefasto do que sobre
outros grupos sociais que são dependentes da prevalência do equilíbrio
ecológico.
È verdade que a Constituição Federal (artigo 176, caput) considera os
recursos minerais estratégicos para o desenvolvimento nacional. Não se
discute este aspecto, nem a existência da norma constitucional sobre o tema.
Todavia, há outros fatos indiscutíveis, no sentido de que são óbvios, ou seja,
a poluição dos rios, do solo, do subsolo por agentes químicos tóxicos, tudo
isso trazendo problemas para a saúde da população que convive com a
mineração além de afetar também a vida da fauna. A sobrevivência das
pessoas é um fator de interesse superior à exploração privada dos recursos
minerais. Nos termos do disposto no artigo 42 do Código de Mineração
vigente, a autorização para a exploração será recusada se a lavra for
considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que
superem a utilidade da exploração industrial, a juízo do governo.” (fls.
1.254/5)
A proteção do entorno das reservas, objeto da Lei nº 9.985/2000, foi igualmente
abordado de forma expressa quando adotado e transcrito o parecer da Procuradoria Regional da
República:
Assim é que, a despeito da escorreita fundamentação, a conclusão extraída
na r. sentença apresenta-se equivocada. Com efeito, a legislação pátria
defere ao entorno das terras indígenas a devida proteção, necessária para
garantir a preservação dos traços culturais dos povos ali habitantes. Por seu
acerto,, peço vênia para transcrever o trecho da inicial, subscrita pelo ilustre
Procurador da República Reginaldo Pereira da Trindade, que bem apresenta
o substrato jurídico para a proteção ao entorno das terras indígenas:
“Resta dizer apenas que a proteção a ser deferida pelo Poder Judiciário
não há de se limitar ao interior das terras indígenas, abrangendo,
igualmente, o entorno das reservas.
Entorno ou zona de amortecimento é definido pela Lei Federal n°
9.985/2000, em seu artigo 2°, inciso XVIII, que, conquanto referente às
unidades de conservação, aplica-se perfeitamente às terras indígenas:
“XVIII — zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de
conservação , onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e
restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos
negativos sobre a unidade,”
Ora, proteger apenas os limites da Terra Indígena pouco adianta. Alias,
se considerado o motivo de minimizar os focos de tensão na região,
reduzindo criminalidade e os conflitos entre os diferentes “atores”
(mineradoras, garimpeiros, atravessadores, etc.) diríamos que até piora
a situação, na medida em que as mineradoras e os grandes
interessados na extração continuarão simulando pesquisa e lavra nas
proximidades das terras indígenas e “lavando” o diamante extraído do
interior da reserva.
O entorno das terras indígenas precisa ser igualmente protegido. É
assim com as unidades de conservação. Tem que ser assim, também,
com as terras indígenas.” (fls.1.256)
E acrescentou o voto:
“A r. sentença apelada também reconheceu que nos termos da Lei
9.985/2000 as terras indígenas são áreas de proteção ambiental (artigo 15) e
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que a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
define zona de amortecimento nas quais pode fazer limitações administrativas
ou impedimento de atividade que ofereçam ameaça aos recursos naturais dos
ecossistemas protegidos.
O texto da decisão de primeiro grau restou bem fundamentado quanto à
proteção do entorno das unidades de conservação, inclusive a extensão
dessa área.” (fls. 1.257)
O entendimento estabelecido no acórdão ficou bem resumido ao fim de seu voto
condutor, do qual se pode extrair:
a) a sobrevivência das comunidades indígenas está acima do interesse da
apropriação privada dos recursos minerais do país. O artigo 42 do Código de Mineração dispõe que
a autorização para exploração será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem púbico ou
comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial;
b) no caso em exame, é preciso se verificar de que interesse público concreto se trata,
se existe e, depois, se ponderar a alegado interesse publico com o interesse em conflito, inclusive, se
analisar qual a natureza do direito defendido pelo autor ministerial;
c) a Constituição Federal adotou a premissa de que os recursos minerais são
estratégicos ao desenvolvimento nacional. É preciso se verificar se no caso dos autos está presente
o interesse do desenvolvimento nacional na lavra de diamantes no entorno da área indígena;
d) a decisão monocrática recorrida constatou que as pesquisas e lavras autorizadas
nas áreas próximas da área dos índios incrementam a criminalidade na região, principalmente por
causa da lavagem de diamantes extraída da reserva indígena. Não houve demonstração por parte
do DNPM, além do exercício de retórica, o quantum de divisas ingressa para a União com o
pagamento de royalties e impostos sobre a lavra de diamantes no entorno da reserva e como os
municípios da área são beneficiados;
e) ainda que lícita a atividade, não se pode descartar a preservação e o equilíbrio do
meio ambiente o qual também tem o sentido de interesse público em face do aspecto social do
interesse protegido. Demonstrado nos autos que presença de mineradores nas áreas circunvizinhas
às terras indígenas, como bem observa o parecer da douta Procuradoria Regional da República,
fomenta o contrabando e o crime organizado, não há interesse público na manutenção de lavra no
entorno.
f) a concessão de lavra na área sub judice é contra o interesse nacional e contra o
direito de sobrevivência do povo indígena.
Quanto à alegação de ofensa ao disposto no art. 472 do CPC, “uma vez que os
detentores dos títulos que serão declarados nulos por força do acórdão não foram chamados para
integrar a lide...”, não assiste razão ao embargante.
Diz o aludido artigo: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não beneficiando nem prejudicando terceiros.”
Todavia, nas ações coletivas a aplicação do referido dispositivo não tem lugar diante
de um sistema diferenciado de limites subjetivos da coisa julgada: o da eficácia erga omnes da
sentença proferida em ação civil pública.1
Juliano Taveira Bernardes, em artigo a respeito do tema, pontua:
“Dessarte, não existe um tipo erga omnes de coisa julgada, pois o efeito erga
omnes não diz com a qualidade desta. É simples artifício jurídico mediante o
qual se obtém a extensão dos limites subjetivos que naturalmente decorrem
da coisa julgada e de outras hipóteses de preclusão. Equivale a dizer, a
eficácia erga omnes constitui um plus que se acresce aos efeitos normais da
coisa julgada. Daí, não atinge indefinidamente a ‘todos’, senão a todos
1

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil e Legislação Extravagante”,
11ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo 2010, pag. 1.473.
TRF-1ª REGIÃO/IMP.15-02-04

C:\Users\tr300047\AppData\Local\Temp\00033922620054014100_2-1.doc

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005.41.00.003417-2/RO

fls.7/8

aqueles a que, embora excluídos dos limites subjetivos originais da
coisa julgada, se devem estender os limites objetivos da decisão.
Portanto, com relação aos sujeitos processuais, órgão judicial incluso, a
imutabilidade decorre da simples preclusão ou da própria coisa julgada, e não
do efeito erga omnes em si. A definitividade das decisões nada tem a ver com
o fato de se lhes atribuir ou não efeito erga omnes, mas com o regime de
preclusões a que se submetem. Enfim, a autoridade que torna a questão
decidida indiscutível para os sujeitos processuais provém mesmo é da coisa
julgada, cujos limites subjetivos já os abrangem naturalmente, sem que seja
preciso recorrer ao efeito erga omnes.”2
Não há, portanto, as alegadas omissões no julgado recorrido.
Na verdade, as alegações formuladas têm objetivos marcadamente infringentes e
deverão ser manejados no recurso próprio. Como se sabe, o caráter infringente dos embargos de
declaração é excepcional, não se justificando, na espécie, em que se busca apenas o reexame do
decisum da forma que mais convém ao embargante.
Conforme ressaltado em julgado desta Corte, “Destinam-se os embargos declaratórios
a aclarar eventual obscuridade, resolver eventual contradição (objetiva: intrínseca do julgado) ou
suprir eventual omissão do julgado, consoante art. 535 do CPC, de modo que, inocorrente qualquer
das hipóteses que ensejam a oposição deles, a inconformidade do embargante ressoa como
manifesta contrariedade à orientação jurídica que se adotou no acórdão, o que consubstancia
evidente caráter infringente, a que não se presta a via ora eleita.” (EDAC 2005.01.99.0398180/MG, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma,e-DJF1 p.322 de
10/10/2008, grifos acrescidos).
Nesse contexto, observo que o recorrente, inconformado com o julgamento do feito
que lhe foi desfavorável, procura de todas as formas, modificar, por meio dos aclaratórios, a decisão
recorrida.
A função judicial é prática, só lhe importando as teses discutidas no processo
enquanto necessárias ao julgamento da causa. Mesmo no caso de embargos de declaração com o
fim de pré-questionamento, não há lugar para o reexame da causa.
Como se sabe, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, nem a ater-se aos fundamentos por elas indicados e, tampouco, a responder um a
um todos os seus argumentos, se tiver encontrado motivo suficiente para sustentar a sua
decisão.
Os embargos de declaração servem como instrumento de aperfeiçoamento do
julgado. Entendendo as embargantes que a decisão não é justa, e pretendendo exatamente
rediscutir as razões de decidir do acórdão, o recurso próprio não são os embargos declaratórios.
Nesse sentido, a propósito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“É entendimento assente de nova jurisprudência que o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes (...)” AI 169.073-SP – Ag Rg_ 1ª Turma.
Rel. Min. José Delgado, j. 04.06.98.
Assim, não há lugar para o reexame da causa. Inexistentes as alegadas omissões e
não sendo os embargos declaratórios sinônimo de embargos infringentes, devem ser rejeitados.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração do Departamento Nacional de
Produção Mineral – DNPM.
2
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É como voto.
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