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Processo nQ 92.i210-8 

O'INSTITUTD BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, Autarquia FeclE~ral criada. 

pela Lei n9 7.735, de 22.02.89, alterada p~la Lei nQ 8.028, de 12. 

04.90, vinculada à Secretaria do M~ia Ambiente da Presid~ncia da 

Rep~blica, com 5ede à SAIN - Avenida L-4 Norte, Quadra 603, nesta 

Capital, por intermédio de seu Procurador que esta subscreve, ten- 

do em vista a A~ão Ordinária proposta pela Comunidade Indígena 

Nambiguara, 110s autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamen- 

te, à presen~a de V.Exa. apresentar PYlê~sente 
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• adurindo para tanto e seguinte: 

Pretende a autora que o IBAMA elabore e 

execute praj~to para a recupera~io ambiental da área indígena Sa- 

rar~ dcgradüda pelo garimpo. 

P R E L I M I N A B M E N I E 
• 

DA ILEGITIMIDADE DE P~RTE 

O IBAMA n~a é "parte legítima ad causa~ 

pnssiva'' nc feito, uma vez que, sob o aspecto da responsabilidade 

civil ob.i e'l:iv.:-:t çl r·ecuperaç:ão do meip ambiente dr:=:,gra.dadi::, por e-,q;jla- 

rador-es de rec:un;os naturais é daquere q1_1e explora . 

.. Com efeito, preceitua a nossa Lei Maior 

nos§§ 2Q e 3Q dn Art. 225, in verbis: 

Art. 225 ·- .. 

§ 2Q ·- Aquele gu>=> e><Rlorar recurso~ mine- 

rais flca·obrigado a reclfperar o meio am- 

biente qecn-adado, de a co r-do cm,; s<.Jluç::ão 

t~cnica exigida pelo 6rgão pGblico compe- 

tente, na forma da Lei" 
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§ 82 - As condutas e atividades conside- 
.! 

•• radas lesivas ao meio ambiente sujeitarão 

os infratores, pessoas físicas cu juridi- 

cas, a sanç5es penais e administrativas 

independentemente da obriga~3c de reparar 

os danos causados. 

No mesmo sentido.a Lei 6.938 de 31.08.81, 

alterada pela Lei 7.804, .de 18.07.89, nos artigos ii, 14 e 18 

amsim determina, verbis: 

·"Art.11 - Compete ao IBAMA propor ao CO- 

NAMA <Con!:.H-..•lhQ i\lad.rmal do Meio Ambiente) normas e padr·ões para 

impl~intaç::ãcJ, ac·ompanhamentr.Js e fiscal i 2ac;:ão do 1 i c:enciarne1ito pre- 

visto nc artigo"ante~ior, além d~s ~ue forem oriundas do pr6prio 

Cot\!AMA. 

~ 19 - A fiscalizaçlo e o controle de 

aplica~io de critérios, normas e padr5es 

pelo IBAMA, em caráter supletiva da atua- 

~iodo 6rg~o~sta~ual e municipal c:ompe- 

l<"!?ntes. 
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§ 29 - Inclui-se na competência da {isca- 

liza~io e controle a análise. de projetos 

•• de entidades, p~blicas e privadas objeti- 

vando à preserva~io ou a recupera~ãc de 

recursos ambientais, afetados por preces- 

sos de exploraçio predat6rias ou poluida-· 

Art - 14 - Sem prejuizo das penalidades 

• 
definidas pela legisla~io federal, estadual e municipal, o não 

cumprimento das medidas necessarias a preserva~io ou. corr~~5c dos 

inconvenientes e danes causados pela degradaçic da qualldade am- 

biental sujeitará os transgressores: 

Ari: - 18 . 

I 

II 

Paragr~fc ónico - As pessoas físicas e 

jurírHc:as CJl!e, rje ciu,sd.(!l.l.c~,- modo, degra.d~.rem reservas ou estac.:ões 

ecol6sicas, bem como outras ,reas declaradas come de relevante in- 

teresse ecol6gico, estio sujeitas às penalidades previstas no art. 

i •l desta. L.t:2 i 11 

Assim, na qualidade de Autarquia Federal, 

c.o.n a fin,;i.lid;;i.de de e:l!::,f::iessorar a Secn.::-taria do Meio Ambieinte bem 

corno e><ecutar e f..;12f.~Y- e><ec:utar a política nac:io.nal do meia ambien- 

. ·• v 
ca l i :z'.ar,;:;,;.o, 

t.i:2 · e : da ·' . preservac;:âic, conservaç:ã e uso racional, fis- 

c:ontrcjle e r~c::ursos naturais 

1 
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não pode ser parte como sujeito passivo na .presente a~ão, umf vez 

que a recomposi~ãc e recupera~ão do mnic ambiente cabem sem d~vida . 
•• 

~os garimpeiros que degradaram a área em questão . 

v@-se, portanto, que nâo cabe , ' .., a p .•. 1. ca~c-10 

das LEi.•tr·as "a" e "b " do art. 29 do Decreto nº 24, de 04 feve- 

reiro c:h.? 199i, par.:~ o pedido em espÉcj:e, conso.:t.nte in-forma.~Zo dada 

a pe~• vestibular. 

~essa forma,. requer se digne V.Exa. ex- 

c Lu í r' o Inst.5.tub::i Brasil~?ircJ du Meio Ambiente e cios Recursr.Js Natu- 

rais Renováveis - IBAMA, deste feito, coma medida que s,~ impÕ<~, 

nos ter-mm~ doss ~1r·ti gcJs 267-·VI, 30i--X do Códi 90 de Processo Ci vi 1. 

NO MÉRITO: 

Não obstante, sendo.outn, o entendimento 

U .. 07. i989, 

inic:ir.'l.1mente que o Decreto 97. 1?46, de d~?. V . Ex a . , 

autora está revogada pelo 

7F3, dr~ m:i de abri 1 de 1991 que c:rinu a Estrutura Regim1:?;·.ta.l do 

IBAMA, que especifica: 

11 Art. i9 

·-. 
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VIII - fazer cumprir a legislação, 
J 
dire-· 

tr i zes e no rrnass para a consecw;:ão dos ob- 
.. 

jetivos estabelecidos na Política Nacio- 

nal do Meio Ambiente e dos Recursos Natu- 

rais Renováveis e prestar assistincia 

at.u ancío supletivamente .. quando não sa der 

o c:umpr imento da 1E?9 is laç:ão vigente; 

(grifamos) . 

• 
D~ntro desse principio, o IBAMA, em ai;:ão 

conjunta com a FUNAT e a Polícia Federal, elaborou o Plano de Ope- 

ra~io de retirada dos garimpeiros d~ area Indígena Sararé, confor- 

me relatorio da opera~ão em anexo. Para isso, o 6rgio repassou à 

Policia Federal do Estado do Mato Grosso a impartânci~-i de cr$ 

l::.i. 752. i48, 00 (sessenta e um milh5es, . setec1::mtos e e 

dois mil, cento e quarenta e oito cruzeiros), recursos suficiente 

com ou t rme órgãõ's responsáveis procurando fazer cumprir .as deter- 

mi11ai;ões legais, ressalta-se independent.e de qualquer medirJ2. judi~ 

c:ial. 
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Sendo, entretanto, irreconhecidas as ali- 

FH-=<"l!3 "h "· e 11c" do item VII - DO PEDIDO, haja vi st.a, con+orrne foi 

dito ~ demcmstradr.:i na preliminar não é da respcrnsa.bilidade do IBA- 

NA a rec:Ltperaç:ão do meio ambiente nas degradações causadas par ex- 

ploradores minerais particulares. 

Face o exposta, pelos fatos e fundamentos 

' a.cima acíuz í cíos , e, protestando por tcJdos os meios de provas em di- 

reito admitidos pede seja julgada Improcedente quanto.o requerido • 
aqui mencionado, por total carincia da Açlo, pois, assim decidin- 

do, V,Exa. estará fa2endo 

JUS TI C A. 
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PER!ODO: 11/05/92 a 21/05/92 

OBJETIVO: Retirada do Garimpo da Reserva !ndigena do Sararé 

PARTICIPANTE: IBAMA - 15 

Polícia Fetleral - 11 

•. 

' .___, 

VIATURAS/IBAMA:-02 Toyotas 

-02 Caminhões 

-02 Barcos 

-02 Motor de Popa 25HP 

DPF:-01 D-20 

-01 T_oyota 

RELATO: 

Deslocamento de Cuiabá/MT, no dia 11/05/92 com destino a R~ 

reserva tndigena do Sararé, objetivando o cumprimento da rnissãoe!rt 
i 

__ •...• ~ questão, com pernoite em Cárceres, tendo em vista a • necessidade 

de proceder a manutenção dos veículos. 

Dia 12/05/92 

Montagem da base de apoio na Fazenda Papagaio, com a insta- 

lação de rádio de comunicaç~o da Polícia Federal para contato cog 

a DPF de Cárcere e Cuiabá. 

Deslocamento para área do Garimpo Sararé, objetivando o le 

vantarnento da situação; ·contato c/FUNAI e montagem de barreira fi 

xa no posto da FUNAI próximo a entrada da Reserva !ndigena <lo 

Sararé,.ãs margens do Rio Sararé. Quanto ao contato com a FUNAI, 

representada pelo Sr. Eustáquio, na ocasião, foi extremamente de 

·-...,~- 
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·sagradavel, uma vez que a servidor em tela destratou ó IBAMA ~~. gJ __ ~ _ ..... · ~·· . .. -- 
como a· Polícia Federal, chegando haver um desentendimento entr~;·~~ . .:.:.~ 

~ ,r;·b .•.. ·; -er::x~x "@1:- 
De legado da Polícia Federal Dr. Justino e a Sr. Eustáquio que se ' 

! 
·, 
/ 

negou a colaborar com a missão, afirmando inclusive que não colo- 

caria nenhum servidor da FUNAI a disposição da Policia Federal e 

" .do IBAMA para percorrer a Reserva !ndigena. No dia seguinte 13/ 

05/92 tivemos conhecimento através dos servidores da FUNAI, ADÃO 

e ARNOLD, que o Sr. Eustáquio teria se deslocado para Vilhena 

sua unidade de lotação. "Nos dias que seguiram a missão transcor 

reusem alterações com a saída dos garimpeiros, inclusive com a 

colaboração do IBAMA, no transporte de equipamentos.Quanto aos 

equipamentos existentes na área de garimpagem foram todos distri 

buídos. Fato que nos preocu'pa é a quantidade de produtos de Lxado s , 

tais como: seringas desca~táveis utilizadas, remédios para 

ria (vencidos), uma enorme quantidade de comprimidos, resto 

malá 

de 

combustível, imensa quantidade de equipamentos mecânicos, mangue! 

ras, roupas velhas, e outros. 

Quanto a questão florestal detectamos grande 

madeira (mogno) retirada da reserva. 

quantidade 

Com referência aos danos causados na Reserva !ndigena do . v Sararé, não f~i necessário nenhum especialista para concluir que . 
os danos causados ao meio ambiente são irreversíveis, uma vez que. 

as clareiras deixadas pela ação ao garimpo, se assemelham as era 

l 

teras lunares. No que tange aos garimpeiros retirados da área 

os mesmos est~o acampados no entorno do município de Pontes e La 

cerda, mais especialmente às margens do Rio Guaporé, (600 pessoas) 

aguardando a decisão do Estado de Mato Grosso para uma nova ~5rea 

de garimpo. Quanto as autoridades municipais, tómamos conhecimen- 

to ~través da programação da ~ádio local do descontentamento, fa 

CE AO fechamento do garimpo, uma vez que o comércio da Pontes e 

~ 
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Lacerda está sendo pr~judicado. 

Í 
GARIMPO DA VI0VA 

• 

Situa-se às mergens do Rio Sararé, limite natural da Reser 

va 1ndigena do Sararé. Ocorre que o garimpo em questão está situ~ 

do na Fazenda Papagaio de propriedade do Sr. RICARDO CUNHA FERRE! 

RA, onde o mesmo tem um contrato com 25 (vinte e cinco) garimpei 

ros (autorizados) a explorarem ouro na sua propriedade. 

No contrato em questão os garimpeiros se comprometem a p~ 

gar 4,5 gramas de ouro por semana ao proprietário da fazenda. 

J 

'\._..· 

No mesmo contrato os garimpeiros assumem que ao final da 

atividade de garimpo será e~ecutada a recuperação da área, atra - 

vês de reflorestamento em uma área de 30ha. 

ESTRAT~GIA ~-AÇÃO 

- Uma barreira fixa na entrada da Reserva do Sararé, para 

controle de pessoal, equipamentos e trânsito de madeiras. 
r . 

Equipe Fluvial (02) 

- Patrulhamento do entorno da Reserva 

- Equipe Terrestre (03) 

'-·' Incurcões na reserva, objetivando detectar possíveis fo 

cos de garimpo ainda existentes, através de caminhadas de 

·.•• 06 a 12km/dia. 

/ SUGESTÃO 

Apôs~o término da missão da Area 1ndigena Sararé, deverá 

ser realizado o acompanhamento e fiscalização.periódica da situa 

ção na região, em meses alterna~os através de equipes, interinsti 

tucionais (!BAMA, FUNAI, FEMA, DPF e PM}. 

D!RCOF/D~, 21 / ~ 

~~1,t,. 
/ -'~ln1~,,.~0, , ·-----~ r.,n,..o, 300:, 

"'----' " ,,' ~- .•. · 

~ •... ··-~·~.~~ 
·- 

f -·, 



1 .._ t I J l • } - J 

'\ 

SERVIÇO FEDERAL 

r· f v,, . '• .• ~- 1 C:- '· e 9f 

.~,. 8/1 __ --~ 
1 ~'.y':·:~ p--- L::u.._ -~-·:~:·-·• ••u•--- 

~ 
l ,· 

r 
{: 

! INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUf,,'505 NATURAIS RENOVáVEIS 

PR O C LIRA ç·~ O 

P~lo presente instrumento de mandato, o INSTITUTO BRA 
SILEIRO DO MEIO AMBIENTE~ DOS RECURSOS NATURAIS RENOVáVEIS, ~n 
tici~~e autárquica federal, ~m regime-especial, cria~a pela Lei 
n9 7~735, de 22/02/89, dotadd de personalidade jurídica própria, 
com s&de 2 foro am Brasilia, Distrito Federal, neste ato repre 
s~11t~do por sua Presiden~e, Dra. MARIA TEREZA JORGE P~DUA, car 
teira de identidade n9 3.171.296-SSP/SP, C.I.C. 046.589.577-87, 
constitui seu bastante procurador, o Dr. VICENTE GOMES DA SILVA - 
DAB/4804/DF, NILVANDA DA SILVA ALVES DE LIMA - OAB/710-A/DF, T~ 
NIA MARIA PESSOA DE DEUS FONSECA - OAB/3657/DF, IZABEL GOUViA 
OAB/706/DF, VICENTE TEIXEIRA DE FREITAS - OAB/6014/DF, ANTONINO 
DA SILVA FILGUEIRA OAB/4210-DF, Procuradores Autárquicos, da Ta 
hela Permanente deste 6rgão, residente e domiciliado em 8rasi 
lia-DF, cem escrit6ria situado na sede da Administraçio Central, 
Procur8dorJa Geral, Setor de dreas r~oladas Norte, Via L/4 Norte, 
sitGadd n~sta Capital, outorgando-lhe poderes da Cl~usula AD JU 
DICIA, para o foro Ym g~ral, em qualquer Jui20, Instinci~ cu Tri 
bu na L, 1:iodt'u1d1:i propor• ,a<;:ues, contf':'star -ãiS que contra a Outorgante 
foi-e,n propoii ta~-;, a r r az tia \-, · pi-odu,~ ir pi-ovas, interpor 1-ecursos, 
prcmo~8r notificaç5es judiciais e extrajudiciais, exigir, rece 
ber, dar qulta~ic, firmar compromissos, assinar termas, requerer 
e def~nder perante todas e quais~uer repartições. p~bli~as fede 
rais, ~stdduai~ ou municipais, podendo praticar todos os atos que 
se tornem nec8ssários ao bom e fiel cumprimento da pres~nte man 
da tr::·, 

Bra~ília, 26 de mar~a de 1992 

c~ílTnina uo 2Q ll, .~ u ..... 7 .. TJ' 1,Jl:. 
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RECO N H :;: e 11,1 EN TO 

l\,ccr,l,~.7", 1 r ~~r. ,/l,.,1·ç.1 com o(s)~e · (sJ 

\Lfulli. ~ .s.i~·íl~~~ . 
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~ "fÊR~Z J ÂoRGE PÁDUA 
PRESIDEN~ DO IBAMA 

MOD.- 01~ 

-- ·- tÍ/.MIU)0 SÍM(J(::;-1:·u:i:,ÊA 
VlMt:IUS 81:ílQUO I l:f:'.iEIHA 

.....-,NIL TOI\I DA l!OUI,\ GAMA 
ISAC PIHES MOHAé.!i 
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