
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA VARA ÚNICA DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE BOM JESUS DA LAPA,

Ref.: Inquérito Civil nº 1.14.000.000810/2005-38

PROCESSO: 0002666-93.2016.4.01.3315

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL , pelo  Procurador  da

República  abaixo  subscrito,  com  amparo  no  artigo  129,  incisos  II  e  III,  da

Constituição Federal, vem propor AÇÃO CIVIL PÚBLICA  contra

1)  INSTITUTO  NACIONAL  DE  COLONIZAÇÃO  E

REFORMA AGRÁRIA – INCRA , autarquia federal vinculada

ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, representada pela

Procuradoria Federal Especializada, devendo ser citada na

pessoa  do  Procurador-Chefe  no  Estado  da  Bahia,  com

endereço  na  Avenida  Ulisses  Guimarães,  nº  640,  Centro

Administrativo da Bahia, Salvador/BA; 

2) FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES – FCP ,  fundação

federal vinculada ao Ministério da Cultura, inscrita no CNPJ

sob  o  nº  32.901688-0001-77,  representada  por  seu

Presidente, devendo ser citada na Quadra 02, Bloco C, nº

256 - Edifício Toufic, Setor Comercial Sul – SCS, Brasília/DF;

3)  UNIÃO,  pessoa  jurídica  de  direito  público  interno,

representada pela Advocacia da União, com endereço para

citação  na  Avenida  Luís  Viana  Filho,  nº  2155,  Paralela,

Salvador/BA.
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I – OBJETIVO DA DEMANDA E QUESTÕES PROCESSUAIS

 1. Pretende-se  com  a  presente  ação  civil  pública  garantir  a

finalização  da  titulação  coletiva  do  território  da  comunidade  remanescente  de

quilombo de Lagoa das Piranhas , situada no Município de Bom Jesus da Lapa/BA,

bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em razão da

mora  injustificável  no  cumprimento  desse  dever  legal,  em  consonância  com  a

Constituição Federal e com o Decreto nº 4.887/2003.

 2. Não se pretende proteger o direito à posse da terra deste ou

daquele indivíduo, mas de toda a comunidade, coletivamente considerada. Almeja-

se, ademais, garantir a sobrevivência da própria comunidade, de acordo com a sua

cultura e modus vivendi, que depende da posse do seu território tradicional.

 3. Cumpre  ressaltar,  neste  ponto,  a  natureza  coletiva  e

indivisível do direito à posse das áreas ocupadas por remanescentes de quilombo,

como se infere do art. 17 do retromencionado Decreto, que estabelece que o título

de propriedade respectivo deve ser coletivo, pró-indiviso, com obrigatória inserção

de cláusula de inalienabilidade e de impenhorabilidade.

 4. Por  outro  lado,  a  preservação  da  cultura  da  comunidade

quilombola também se qualifica como interesse difuso de todos os brasileiros, das

presentes e futuras gerações. Afinal, trata-se de preservar o patrimônio cultural do

país, que abrange os "modos de de criar, fazer e viver" dos grupos formadores da

sociedade brasileira (art. 216, II, CF), dentre os quais figuram os remanescentes de

quilombo. Portanto, é inequívoco o cabimento da presente ação civil pública, eis que

voltada para a tutela de direitos coletivos e difusos.

 5. A legitimidade ativa do Parquet federal, por sua vez, afigura-

se incontestável,  na medida em que compete ao Ministério  Público  da União “a

proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos […]

às minorias étnicas” (artigo 6º, VII, 'c', da Lei Complementar nº 75/93). 
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 6. Além  disso,  a  legitimidade  decorre  também  do

enquadramento do reconhecimento e titulação das comunidades quilombolas nas

competências  do  INCRA e  da  UNIÃO,  de  modo  que  as  ações  que  discutam o

respectivo processo administrativo são, naturalmente, da alçada do MPF.

 7. A respeito da legitimidade ad causam da União, menciona-se

tanto  a  atuação  insuficiente  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  e  da

Superintendência  do  Patrimônio  da  União  –  SPU,  esta  por  não  destinar  à

comunidade a área federal já demarcada, quanto o dever da Secretaria Especial de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial  – SEPPIR de buscar a agilização do

procedimento  administrativo  de  regularização  das  terras  legitimamente  ocupadas

pela minoria étnica representada pela comunidade quilombola1 (artigo 4º do Decreto

4.887/2003).

 8. A seu turno, incumbe à Fundação Cultural Palmares assistir

e acompanhar o INCRA na regularização fundiária das Comunidades Quilombolas

(artigo 5º do Decreto nº 4.887/2003), sem descurar do importante papel, extraído do

art. 1º do seu Regimento Interno, de mediador de conflitos entre quilombolas e não

quilombolas,  com  a  finalidade  de  resguardar  os  valores  culturais,  sociais  e

econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira.

 9. No que diz respeito à competência da Justiça Federal, esta

decorre não só da presença do Ministério  Público  Federal  -  órgão que integra a

estrutura da União -, no polo ativo do feito, como do INCRA, da FCP e da própria

UNIÃO no seu polo passivo (CR, art. 109, I). Não bastasse, tal competência pode

ser  também justificada pelo  fato  de  que  um dos fundamentos desta  ação é  um

tratado internacional de direitos humanos (art. 109, III, CF) - a Convenção 169 da

OIT, que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais.

II – DO QUADRO FÁTICO

1TRF1, Apelação 2009.43.00.007547-1, e-DJF1 de 30.07.2015.

Procuradoria da República em Guanambi
Rua Benjamim Viera Costa, nº 1014 – Vomita Mel, Guanambi/BA – CEP: 46.430-000 – Telefone: (77) 3451-8300

3/54



 10. No  ano  de  2005,  o  MPF  instaurou  o  procedimento  em

epígrafe, para acompanhar o processo de regularização territorial da Comunidade

Quilombola  de Lagoa das Piranhas ,  no Município  de Bom Jesus da Lapa/BA,

especialmente  diante  dos  conflitos  fundiários  na  região,  inclusive  com relato  da

tentativa de assassinato de liderança quilombola no dia 08.09.2005.

 11. O  território  da  referida  comunidade  situa-se  à  margem

esquerda do Rio São Francisco, perfazendo área de 9.951,7097 hectares, na qual

estão  inseridos  imóveis  particulares,  posseiros  e  áreas  da  União  (estas,

correspondentes a 5.243,9462 hectares, cf. f. 521).

 12. O  autorreconhecimento  de  tal  Comunidade  Quilombola

restou certificado pela Fundação Cultural Palmares em 21.07.2005, com publicação

no Diário Oficial da União de 12.09.2005.

 13. Em 2004, o INCRA deflagrou o Processo Administrativo nº

54160.003688/2004-16,  destinado ao reconhecimento,  delimitação, demarcação e

titulação das terras ocupadas pelos remanescentes do Quilombo2.

 14. No  ano  seguinte,  em  2005,  foi  finalizado  o  Relatório

Técnico  de  Identificação,  Delimitação  e  Levantamento  Ocupacional  e  Cartorial  -

RTID da Comunidade de Lagoa das Piranhas, o qual restou aprovado pela Portaria

nº 71/2005, publicada no Diário Oficial da União dos dias 09 e 11.11.2005 (f. 95-97).

 15. Por meio do ofício nº 561/2006, de 20.02.2006, o INCRA

informou que, após a conclusão do RTID, foi formalizado o Processo Administrativo

nº  54160.005093/2005-78,  que se encontrava na fase de consulta aos órgãos e

publicação  do  edital  de  notificação  dos  ocupantes  e  confinantes,  detentores  de

domínio ou não, identificados no território pleiteado, para possibilitar a apresentação

de contestações (f. 114).

2A exigência do pré-requisito da certificação perante a Fundação Palmares está prevista na Instrução Normativa
nº 49/2008. Antes dela, a inexistência de certificação não obstaculizava o prosseguimento do procedimento no
INCRA. Veja-se o que dispunha a IN 20/2005: Art. 7º. §3º. O processo que não contiver a Certidão de Registro
no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombos da FCP será remetido pelo INCRA, por
cópia, àquela fundação para as providências de registro,  não interrompendo o prosseguimento administrativo
respectivo. 
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 16. Na oportunidade, o Superintendente Regional informou que

o INCRA já  teria  aberto  Processo Administrativo  de Desapropriação da Fazenda

Barra,  que  seria  o  maior  imóvel  pertencente  ao  território,  “iniciando  assim  os

trabalhos de arrecadação das terras” (f. 114).

 17. No ano seguinte,  em 31.08.2007, o INCRA informou que

haviam sido respondidas todas as contestações apresentadas e que se estava na

“fase de reconhecimento definitivo do território pleiteado pela referida comunidade, e

posterior obtenção dos imóveis pertencentes ao território” (of. 2461/2007 – f. 162).

 18. Colheu o ensejo, o Superintendente, para informar que o

INCRA  havia  disponibilizado  à  Gerência  Regional  do  Patrimônio  da  União

(GRPU/SPU), técnico da área de agrimensura para a demarcação da Linha Média

de  Enchentes  Ordinárias  LMEO  (f.  162)  –  etapa  necessária  para  a  correta

identificação das áreas da União no interior do Território Quilombola.

 19. Após  o  decurso  de  quase  um  ano,  o  MPF  oficiou

novamente ao INCRA, requisitando fossem apontadas as providências necessárias

ao reconhecimento definitivo da área quilombola (f. 171).

 20. A resposta da autarquia agrária foi desalentadora. Por meio

do ofício nº 2034/2008, de 20 de junho de 2008, o Superintende Regional informou

que o Processo Administrativo estaria “em fase de produção de novo Relatório

Técnico  de  Identificação  e  Delimitação  –  RTID,  face  a  necessidade  de

adequação aos marcos da Instrução Normativa nº. 20/ 2005 do Incra ”. Consoante

informado, o reinício dos trabalhos em campo se deu no dia 27.05.2008 (f. 177).

 21. A falha do serviço público é evidente. 

 22. Note-se  que  a  Instrução  Normativa  nº  20/2015  teve  sua

vigência iniciada em 26.09.2005 (data de sua publicação no DOU) e dispunha, em

seu artigo 25, que “Os procedimentos administrativos de titulação das áreas das

comunidades remanescentes dos quilombos em andamento, em qualquer fase em

que se encontrem, passarão a ser regidos por esta norma, aproveitando-se, no que
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couber,  os atos praticados em consonância com as disposições e requisitos ora

instituídos”.

 23. O primeiro RTID, embora tenha decorrido de trabalho em

campo realizado no período de 22.08 a 03.09.2005, foi publicado no Diário Oficial da

União nos dias 09 e 11.11.2005 (f. 95-97), ou seja, já após a vigência da IN 20/2005.

 24. Após  sua  publicação,  foram  observadas  as  fases  de

consulta  aos  outros  órgãos  e  de  notificação  editalícia  dos  interessados,  com  o

posterior exame das contestações apresentados, tudo “nos termos do Decreto 4887

de 20 de novembro de 2003, e Instrução Normativa Nº 20 de 19 de setembro de

2005”, conforme enfatizado pelo INCRA no ofício nº 561/2006 (f. 114).

 25. Não houve, portanto, justificativa plausível para a anulação

do  RTID  publicado  no  mês  de  novembro  de  2005;  aliás,  dado  o  deficit de

transparência, o INCRA nem mesmo preocupou-se em esclarecer os motivos de se

ter, no ano de 2008, determinado o retorno à fase inicial do trabalho de regularização

deflagrado em 2005.

 26. Eis que em 20.07.2009, a autarquia agrária informou, por

meio  do  ofício  nº  2645/2009,  que  a  publicação  do  novo  RTID  estava  na

dependência  da  “ demarcação  da  Linha  Média  de  Enchentes  Ordinárias  –

LMEO,  procedimento  este  que  já  está  sendo  realizado  por  equipe  de  campo,

constituída por técnicos desta Autarquia e da Gerência Regional do Patrimônio da

União” (f. 185).

 27. Abra-se um parêntese para relembrar que o INCRA já havia

disponibilizado corpo técnico para a demarcação da LMEO desde agosto de 2007

(vide ofício nº 2461/2007 – f. 162), de modo que a informação, prestada em julho de

2009, de que a publicação do novo RTID estaria na dependência de tal mensuração

evidencia grave falta do serviço, pela inobservância do princípio da eficiência.

 28. Aliás, a ausência de evolução progressiva do processo de

regularização  e  a  pouca  fidedignidade  das  informações  prestadas  pelo  INCRA
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parecem ter sido a tônica do Processo Administrativo, em prejuízo da Comunidade

Quilombola. 

 29. Em  27.11.2009,  o  INCRA  comunicou  ao  MPF  que  tal

demarcação já havia sido ultimada, e que o RTID estaria em fase de conclusão (f.

188).  Considerando  a  informação,  prestada  4  meses  antes,  de  que  a  única

pendência para a publicação do RTID era a demarcação da LMEO, esperava-se que

tal etapa ocorresse sem demora, mas não foi o que aconteceu.

 30. O novo RTID somente veio a ser publicado no Diá rio

Oficial  do  dia  14.07.2011 ,  e  mesmo  assim  com  imperfeições  que  obstaram  o

prosseguimento  do  processo  de  regularização  fundiária  e  acarretaram  sua

republicação [o que só viria a ocorrer no DOU de 11.03.2015]. Vejamos.

 31. Sabe-se que o RTID tem por objetivo identificar o território

quilombola  bem como  a  situação  fundiária  daquela  terra,  sendo  compostopelos

seguintes  documentos:  relatório  antropológico;  levantamento  fundiário;  planta e

memorial  descritivo;  cadastramento  das  famílias  quilombolas;  levantamento  da

eventual sobreposição a terrenos de marinha, terras públicas federais etc; e parecer

conclusivo da área técnica e jurídica sobre a proposta de área a ser titulada.

 32. Mesmo após o decurso de 3 longos anos entre o início do

novo RTID, em junho de 20083, e o momento de sua publicação, em julho de 2011, o

INCRA evidenciou problemas quanto ao levantamento fundiário.

 33. É o que consta do ofício nº 1153/2013, de 30 de abril de

2013, segundo o qual

(…) em razão de novas informações oriundas da Serventia
Registral do município, sobre os verdadeiros titulares dos
imóveis  rurais  inseridos  no  território  delimitado,  fez-se
necessário novo levantamento fundiário .
Os  trabalhos  de  individualização  dos  imóveis  rurais
inseridos no território já estão em curso, e tão logo sejam
concluídos,  novo  Edital  deverá  ser  publicado com  o
consequente  prosseguimento  do  processo  administrativo,
de acordo com as normativas vigentes (f. 208).

3Após a invalidação do RTID de 2005 - vide ofício nº 2034/2008-INCRA, de 20 de junho de 2008 (f. 177).
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 34. Por  intermédio  do  ofício  nº  24/2014,  de  07.01.2014,  o

INCRA informou que “os trabalhos de individualização dos imóveis rurais inseridos

no  território,  em razão  das  dificuldades  operacionais  desta  Autarquia,  só  foram

concluídos  no  mês  de  agosto  de  2013”  (f.  516-517).  Apontou,  ainda,  o

Superintendente uma nova pendência: a dificuldade de acesso, perante a Serventia

Registral  de  Bom  Jesus  da  Lapa,  à  documentação  cartorial  necessária  para  o

fechamento do levantamento fundiário (f. 516).

 35. O  fato  é  que,  após  a  interveniência  do  MPF  com  a

expedição de sucessivos ofícios ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Bom Jesus da Lapa (f. 535, 539, 547, 671, 672-673 e 691), o INCRA obteve acesso

à documentação cartorial4.

 36. É  oportuno  registrar,  por  ser  absolutamente  plausível,  a

explicação da Oficial  da Serventia Registral  de Bom Jesus da Lapa, de que “as

dificuldades  ocorrem  quando  as  solicitações  por  parte  desse  órgão  [Incra] não

trazem  quaisquer  especificações,  apenas  nomes  de  possíveis  proprietário,  ou

localidades, sendo obrigatória a busca de livro por livro, haja vista que o cartório não

é digitalizado, o que faz demandar maior tempo” (f. 702).

 37. De fato, os ofícios enviados pelo INCRA ao referido Cartório

de Imóveis são imprecisos e lacônicos. De forma exemplificativa, nota-se a ausência

de uniformidade na grafia do nome dos supostos proprietários dos imóveis rurais nos

ofícios enviados em  27.08.2013 (f.  519) e 29.11.2013 (f.  520),  o que certamente

contribuiu para o retardamento do atendimento do pleito pelo Cartório.

 38. E mais: se o RTID pressupunha o levantamento fundiário, e

se tal tarefa já havia sido realizada por ocasião da versão publicada em 2005 e,

posteriormente, com o novo RTID, publicado em 2011, causa espécie que somente

em agosto de 2013 o INCRA tenha concluído os trabalhos de individualização dos

imóveis rurais compreendidos no Território Quilombola.

4
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 39. O caso dos autos parece estar situado na interseção entre

a manifesta ineficiência administrativa do INCRA e a inconstitucional opção política

de  eternização  dos  procedimentos  de  regularização  territorial  das  comunidades

remanescentes de quilombo.

 40. Tanto é que o novo RTID, contendo o edital de notificação

dos  ocupantes  e  confinantes  identificados  no  território,  somente  veio  a  ser

republicado no Diário Oficial da União de 11 de mar ço de 2015 , possibilitando,

então, a apresentação de contestações ao teor do RTID pelo prazo de 90 dias [aliás,

reabrindo tal possibilidade, uma vez que, na sequência do RTID elaborado em 2005,

os interessados foram notificados por edital e chegaram a apresentar contestações,

que foram devidamente enfrentadas – vide ofício nº 2461/2007, na f. 162).

 41. Não  houve  avanço  desde  então,  estando  o  Processo

Administrativo  distante  do  desfecho;  lembra-se  que  o  prazo  para  análise  das

contestação é de 180 dias, e que das decisões cabe recurso no prazo de 30 dias.

 42. Conforme levantamento feito pela analista pericial do MPF

junto  a  antropólogos  do  Serviço  Quilombola  da  Superintendência  Regional  do

INCRA no  dia  14.07.2016,  “o  procedimento  se  encontra  na  fase  de  análise  de

recursos  administrativos  interpostos  por  ocupantes  não  quilombolas,  inclusive

daqueles localizados na área da União. Os antropólogos do Incra não souberam

afirmar se os ocupantes não quilombolas da área da União serão indenizados pelo

Incra ou pela SPU” (Anexo II – Volume I). 

 43. De outro lado, observa-se que a área da União incidente

sobre o Território Quilombola de Lagoa das Piranhas perfaz o total de 5.243,9462

hectares (f. 521), área essa já demarcada e registrada no Cartório de Registro de

Imóveis de Bom Jesus da Lapa (f. 521 e 703-705). 

 44. A Secretaria  do  Patrimônio  da  União  –  SPU  editou  a

Portaria de Declaração de Interesse do Serviço Público nº 107/20135, com o objetivo

de gravar a utilização do imóvel, impedindo que este seja destinada a outros fins que

não a ocupação tradicional pela Comunidade Quilombola Lagoa das Piranhas:

5Publicada no DOU de 11.04.2013 – Seção 1 – P. 81.
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 45. Ocorre que tal medida tem efeitos práticos muito reduzidos,

sendo imperiosa a imediata Concessão do Direito Real de Uso - CDRU da área da

União  em  favor  da  Comunidade  Quilombola,  seguida,  em  prazo  razoável,  da

transferência  do  domínio  pleno  dos  terrenos  rurais,  por  meio  do  Título  de

Reconhecimento de Domínio.

 46. No ponto, mesmo que a União emita a CDRU, vale advertir

que isto não desobriga a concessão do Título de Reconhecimento de Domínio em

favor do Quilombo (art. 24, § 2º, da Instrução Normativa nº 49/2008)6.

 47. Convém  lembrar  que,  embora  se  trate  de  dever  do

Ministério do Planejamento, por meio da SPU, a Portaria Interministerial nº 210, de

13  de  junho  de  2014 delegou  ao  Ministro  do  Desenvolvimento  Agrário  e  ao

Presidente do INCRA a competência para outorgar  a grupos remanescentes das

comunidades dos quilombos a Concessão de Direito Real de Uso - CDRU ou a

transferência do domínio pleno de terrenos rurais da União (arts. 1º e 2º).

 48. Pois  bem.  No  dia  20  de  novembro  de  2015  (Dia  da

Consciência  Negra),  o  Ministério  Público  Federal  realizou  Audiência  Pública  em

Guanambi/BA  com  o  objetivo  de  discutir,  dentre  outros  temas,  a  questão  da

regularização  territorial  das  Comunidades  Quilombolas  situadas  nos  municípios

6Instrução Normativa INCRA nº 49/2008. Art. 24. (…) §2º. A emissão do Título de Concessão do Direito Real de
Uso não desobriga a concessão do Título de Reconhecimento de Domínio.
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afetos  à  Procuradoria  da  República  em  Guanambi,  dentre  eles  Bom  Jesus  da

Lapa/BA.

 49. Durante  a  Audiência,  inúmeras  lideranças  expuseram os

problemas  vivenciados  pelas  comunidades  da  região,  enfatizando  a  omissão  do

Poder Público e a morosidade dos órgãos públicos em regularizar seus territórios,

bem  como  a  consequente  desagregação  da  comunidade,  contribuindo  para  o

agravamento dos conflitos internos e externos.

 50. Nota-se que o arcabouço normativo tem sido deixado de

lado.  Embora  se  esteja  diante  de  direito  fundamental  cuja  implementação  foi

determinada no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) em 1988,

tem  prevalecido  a  inconstitucional  opção  política  por  seu  esvaziamento,  com  a

postergação indefinida da regularização fundiária quilombola.

 51. No caso  dos  autos,  depreende-se  que  as  idas  e  vindas

narradas ao norte evidenciam a eternização do processo de titulação do Território

Quilombola  de  Lagoa  das  Piranhas.  Outrossim,  não  há  qualquer  perspectiva  de

desfecho  do  processo  administrativo  em  curto  ou  médio  prazo,  o  que  torna

indispensável a prestação jurisdicional.

 52. É  a  repetição  do  ilícito  (mora),  portanto,  que  alicerça  o

pedido do Ministério Público Federal para que os réus observem fielmente os prazos

legais e concluam, assim, o procedimento que se arrasta por mais de uma década.

 53. Diante desse panorama de indefinição fundiária, em razão

da  morosidade  estatal  –  o  processo  administrativo  de  titulação  coletiva  da

Comunidade de Lagoa das Piranhas iniciou-se em 2004, tramitando já há 12 anos –,

aliado à falta de medidas efetivas por parte dos órgãos para garantir a integridade do

Território  Quilombola,  impõe-se  a  invocação  da  atividade  jurisdicional  para  a

satisfação dos interesses eminentemente coletivos envolvidos.
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III  –  DOS  GRAVES  CONFLITOS  NO  TERRITÓRIO  DE  LAGOA  D AS

PIRANHAS DECORRENTES DA INDEFINIÇÃO FUNDIÁRIA

 54. Há  clara  animosidade  na  região,  em  que  alguns  dos

fazendeiros que  possuem terras na comunidade quilombola fazem uso da força,

ameaça  e  violência  –  consubstanciada  em tentativas  de  homicídio,  ameaças  de

morte,  destruição de plantações,  matança de animais – contra os integrantes da

comunidade,  visando  impedir  o  reconhecimento da área  como remanescente  de

quilombo e a ocupação das terras pelos quilombolas.

 55. Em  12.09.2005,  o  Sr.  Cláudio  Pereira  da  Silva  (então

Presidente  da  Associação  Comunitária  de  Lagoa  das  Piranhas)  relatou  ao  MPF

serem constantes  as ameças e  agressões do Sr.  Augusto  Rodrigues da Silva  e

irmãos contra os integrantes da comunidade quilombola, “em razão da disputa pelas

terras”, o que o tornou alvo de atentado ocorrido no dia 08.09.2005.

 56. Segundo  o  relato,  “o  depoente  trafegava  de  moto  pela

estrada quando recebeu dois tiros de espingarda calibre doze, desferidos por duas

pessoas que estavam de tocaia; (…) que no dia seguinte ao atentado o depoente

recebeu uma ligação, a mando de Augusto, dizendo que iriam encontrá-lo onde ele

estivesse e matá-lo” (f. 3-4). Acrescentou temer pela vida de sua sobrinha, Thieze

Santos do Nascimento, que trabalhava na casa de Augusto e já teria sido por este

ameaçada.

 57. O episódio da tentativa de assassinato foi confirmado pela

Diretora de Proteção do Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares,

Maria Bernadete Lopes da Silva, em declarações prestadas ao MPF também em

12.09.2005 (f. 5-6). Vejamos o relato: 

Que após seu retorno a Brasília recebeu a notícia de um
atentado  sofrido  por  Cláudio  Pereira  da  Silva,  uma  das
lideranças  da  comunidade;  que  após  essa  notícia  a
declarante  retornou  à  área  da  comunidade;  lá  pôde
constatar que todos estão apavorados com as ameaças e
com o atentado sofrido por Cláudio; que ‘José Salviano dos
Santos’,  um dos  integrantes  da  comunidade,  afirmou  ter
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ouvido dois tiros na mesma hora e local em que Cláudio
sofreu o atentado; que há um temor especial com relação a
duas pessoas: Raí, que mora na área da comunidade, e um
homem conhecido como ‘Vinte e Oito’, que mora em uma
das fazendas que fazem parte do território a ser estudado;
que  os  dois  fariam  parte  de  um  grupo  liderado  pelos
fazendeiros  que  fazem oposição  aos  quilombolas,  e  que
estariam  passando  informações  a  eles  e  poderiam,
também, agir a mando deles; que os dois são conhecidos
na região como pistoleiros;  (…)  que a declarante foi  ao
local  onde  ocorreu  o  atentado  e  fotografou  a  árvore
onde  ficou  alojada  a  bala  que  foi  desferida  contra
Cláudio e da cabana onde possivelmente os pistoleir os
se  abrigariam do  sol ;  a  declarante  entregou  cópia  das
fotografias,  que  passam  a  fazer  parte  integrante  deste
depoimento;  que  no sábado,  dia  10.9.2005,  a declarante
estavam  em  Bom  Jesus  da  Lapa  quando  recebeu
telefonemas  de  duas  pessoas  da  comunidade,  Thiese,
sobrinha de Cláudio  Pereira  da Silva,  e  Ivanilda  Teixeira
Félix, informando que homens armados teriam sido vistos
na estrada de acesso da comunidade (…)

 58. Oportuno  registrar  que,  em  razão  de  tal  atentado,  o  sr.

Cláudio  Pereira  da  Silva  permaneceu  “  sob  a  proteção  da  Fundação  Cultural

Palmares  ”,  conforme  atesta  o  documento  de  f.  87  (IC  310/2006-87  –  Apenso),

oriundo da Procuradoria Federal junto à Fundação Cultural Palmares.

 59. A certidão da ocorrência policial referente ao atentado e as

fotografias  acima  mencionadas  estão  juntadas  nas  f.  7-10.  Refere-se  ainda  ao

atentado o ofício nº 35/2005, de 19.09.2005, da AATR – Associação de Advogados

de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (f. 11-15).

 60. Após requisição do Promotor de Justiça de Bom Jesus da

Lapa (f. 43-44 e 71-74), instaurou-se o Inquérito Policial nº 84/06  pela Polícia Civil

(f.  178),  tendo  chegado  a  ser  iniciada  apuração  também  no  âmbito  da  Polícia

Federal, no bojo do Inquérito Policial nº 1-2114/2005  (vide f. 174 e 181).

 61. Em razão do atentado, o Procurador Regional dos Direitos

do Cidadão (MPF/BA) notificou o sr. Augusto Rodrigues da Silva ainda no ano de

2005,  instando-o a  se abster  de ameaçar ou agredir  integrantes da comunidade

quilombola, sob as penas da lei (f. 47).
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 62. Em  29.05.2006,  a  Fundação  Cultural  Palmares  ajuizou

Ação Civil Pública em defesa da comunidade quilombola, objetivando a demolição

do estabelecimento comercial mantido pelo Sr. Augusto Rodrigues da Silva na área

de APP da Lagoa das Piranhas, bem como a condenação do réu a não mais invadir

a  comunidade  quilombola  (f.  129-152).  A limitar  pleiteada  restou  concedida  em

10.08.2006 (processo nº 2006.33.09.001954-5 - f. 165). 

 63. Observa-se que, na petição inicial,  a Fundação Palmares

mencionou a tentativa de assassinato de Cláudio Pereira da Silva (08.09.2005) e a

prática de estupro contra Maria do Socorro Santos da Silva, irmã de Cláudio, em

02.03.20067, relacionando ambos os episódios aos conflitos por terra na região.

 64. Ainda segundo a Fundação Palmares na exordial da ACP,

na  tentativa  de  expulsar  os  integrantes  da  comunidade  de  sua  área,  ações

gravíssimas teriam sido  praticadas  por  fazendeiros  ou  pessoas  a  seu  mando,  a

saber:  “pistoleiros  apontam revólveres  para  a  testa  de  crianças;  cenas  de  sexo

explícito na presença de menores e familiares; turismo sexual à margem do lago;

construção de estabelecimento comercial à margem da lagoa; ameaças de morte;

emboscada com disparos de arma de fogo” etc.

 65. Em  27.05.2008,  o  Ministério  Público  Federal  ofereceu

denúncia  contra  Augusto  Rodrigues  da  Silva,  em  razão  da  prática  dos  crimes

previstos  nos  arts.  50  e  54  da  Lei  de  Crimes  Ambientais,  por  ter  construído

estabelecimento comercial,  com supressão de mata ciliar,  em área de APP sem

autorização do órgão  ambiental,  bem como em razão do despejo  de dejetos de

fezes e urina diretamente na Lagoa das Piranhas (f. 172-173).

 66. Os autos noticiam, ainda, a instauração do IPL 1-763/2007,

destinado a apurar a extração ilegal de madeira da APP da Lagoa das Piranhas,

bem como a consequente comercialização (f. 180).

 67. Tais episódios não são, contudo, isolados. No decorrer de

mais de uma década de mobilização da comunidade em busca da regularização do

7Também sobre o episódio do estupro: f. 229-232, inclusive certidão de ocorrência policial (f. 230).
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Território Quilombola, foram registrados inúmeros conflitos entre os comunitários e

fazendeiros da região. A título exemplificativo, tem-se os seguintes registros:

a) missiva enviada pelos quilombolas à Fundação Cultural

Palmares, datada de 05.08.2005, com o relato de conflitos

havidos com o fazendeiro  da região (“Chico Vaqueiro”)  e

um dos seus filhos, Augusto Rodrigues da Silva (f. 18-19).

b) ofício oriundo da Polícia Federal, datado de 14.09.2005,

em que a autoridade policial mencionaa que a Fundação

Palmares  teria  informado  que  “crianças  estão  sendo

ameaçadas por fazendeiros com moto serras ” (f. 71 dos

autos do Inquérito Civil 310/2006-87 - apensado aos autos

do IC principal).

c) ofícios datados de 02.11.2005 e 17.02.2006, da lavra do

Ouvidor  Agrário  Nacional  e  Presidente  da  Comissão

Especial  de  Combate  à  Violância  no  Campo,

Desembargador Gercino José da Silva Filho, mencionando

a  existência  de  conflito  na  Comunidade  de  Piranhas  e

participando que solicitara aos órgãos de segurança pública

a deflagração de uma operação de desarmamento na área

do Quilombo (f. 86-87 e 111).

d) ofício nº 4528/2005, de 23.11.2005, por meio do qual o

INCRA reporta ao MPF a denúncia de envenenamento de

animais  pertencentes  a  moradores  da  comunidade  por

parte do Sr. Ivaldo Costa, ocupante de terra no interior do

Território Quilombola, em 27.10.2005 (f. 92-94). Tal episódio

também foi relatado pelo Conselho Nacional de Combate à

Discriminação (f. 102-104).

e) missiva da Associação Comunitária Quilombola da Lagoa

das Piranhas, datada de 18.10.2006, narrando os conflitos
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instalados em derredor da questão fundiária, mencionando

que  os  fazendeiros  têm soltado  centenas  de  animais  na

comunidade, causando peturbações, jogado veneno de alta

toxidade  para  os  animais  domésticos,  além  de

amendrontarem os  comunitários por  transitarem portando

ostensivamente armas de fogo (f. 155-156).

f)  por  meio  do  ofício  nº  022/2008,  de  20.06.2008,  a

Associação  Comunitária  Quilombola  Lagoa  das  Piranhas

noticiou  a  interdição  de  estradas  por  fazendeiros,

impossibilitando o acesso dos quilombolas a mantimentos e

produtos artesanais,  bem como informou ser  frequente o

trânsito  de  pessoas  armadas  (pistoleiros)  a  mando  dos

fazendeiros, a fim de atemorizar a comunidade (f. 175-176).

Na  oportunidade,  o  Presidente  da  Associação  noticiou

também a ocorrência de desmatamento e comercialização

ilícita  de  madeira  e  carvão,  além  de  registrar  que  as

lideranças Miguel Antonio de Souza e Cláudio Pereira da

Silva foram ameaçadas de morte pelo fazendeiro Francisco

Antonio Rodrigues em plena reunião da comunidade com a

equipe de antropologia do INCRA, no dia 06.06.2008. 

E  acrescentou:  “Os  nossos  direitos  constitucionalmente

estabelecidos aqui não existem, estamos à mercê da sorte

e do destino, pois as ações administrativas paliativas feitas

pelas  autoridades  nesta  comunidade  não  estão  sendo

suficientes para resolver a causa dos Quilombolas. (…). Se

as lideranças morrerem morre também a Comunidade ,

que já está vulnerável  aos ataques destes senhores que

arbitram seus poderios desde que brutalmente usurparam

essas  terras  ocupadas  a  centenas  de  anos  pelos

quilombolas” (sic, f. 176).

g)  por  meio  do  ofício  nº  04/2013,  de  17.04.2013,  a

Associação  Comunitária  Quilombola  Lagoa  das  Piranhas
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informou que os fazendeiros continuavam a atemorizar os

integrantes da comunidade, com ameaças de morte, além

de impedir o acesso a passagens nas estradas históricas

da comunidade e proibir a pesca e a extração de produtos

naturais  que  sempre  foram  utilizados  pela  comunidade.

Acrescentou o Coordenador da Associação que,  no início

de 2013, o fazendeiro Bruno Henrique do Nascimento teria

atacado o quilombola Adalberto Rocha da Silva com golpes

de  faca,  e  que  sempre  que  um fazendeiro  encontra  um

quilombola nas estradas, tenta atropelá-lo (como exemplo,

citou  o  fazendeiro  Nilton  Costa  do  Nascimento).  Disse,

ainda,  que  no  final  de  2012  o  fazendeiro  Irineu  Junior

circulou  armado  na  comunidade,  atemorizando  os

quilombolas.  E  que  em  2012  houve  a  tentativa  de

assassinato  de  um  marido  de  uma  quilombola  pelo

indivíduo de prenome Arnaldo. Segundo o Coordenador da

Associação, os fazendeiros arrastam até mesmo os animais

que  morrem  nas  áreas  por  eles  detidas,  jogando-os

próximos às residências dos quilombolas e dentro da lagoa

que abastece a comunidade (f. 194-195). Tais fatos foram

levados a conhecimento da Promotoria de Justiça de Bom

Jesus da Lapa por meio do ofício MPF 1523/2013 (f. 303).

h) mais recentemente,  a própria Secretaria de Patrimônio

da  União  -  SPU,  no  ofício  nº  067/2014,  fez  menção  ao

“contexto  local  de  conflito  vivido  pela  comunidade

quilombola,  de  violação  de  direitos  humanos  e  de

crimes ambientais cometidos por fazendeiros ” (f. 522).

 68. Destaca-se que a tutela empreendida pela legislação não

se esgota com a mera expedição de títulos de propriedade, senão com o desígnio

de  respeito  a  comunidades  que  compõem  o  Estado  Brasileiro  Democrático  e
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Pluriétnico,  viabilizando  a  perenização  das  tradições  culturais  e  cumprindo  a

promessa constitucional de uma sociedade plural, justa e solidária.

 69. É  nessa  perspectiva,  considerando-se  especialmente  os

conflitos  noticiados ao norte  em face da Comunidade Quilombola  de Lagoa das

Piranhas, que deve ser compreendido o dever já mencionado artigo 15 do Decreto

nº 4.887/2003, in verbis:

Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa
dos  interesses  dos  remanescentes  das  comunidades  do s
quilombos nas questões surgidas em decorrência da t itulação das
suas terras .

 70. Não  se  pode  olvidar,  nesse  particular,  que  incumbe  à

Fundação Cultural Palmares – FCP assistir e acompanhar o INCRA na regularização

fundiária das Comunidades Quilombolas (artigo 5º do Decreto nº 4.887/2003), sem

descurar  do importante  papel,  extraído  do art.  1º  do seu  Regimento  Interno,  de

mediador  de conflitos  entre  quilombolas e  não quilombolas,  com a finalidade de

resguardar  os  valores  culturais,  sociais  e  econômicos  decorrentes  da  influência

negra na formação da sociedade brasileira.

 71. E  para  tanto,  pode  a   FCP  invocar  a  participação

cooperativa da Ouvidoria Agrária Nacional (Ministério do Desenvolvimento Agrário),

a fim de diagnosticar as tensões e os conflitos sociais incidentes sobre o território da

Comunidade de Lagoa das Piranhas, e propor soluções pacíficas8.

IV – RÁPIDAS NOTAS SOBRE A REGULARIZAÇÃO DOS TERRIT ÓRIOS

QUILOMBOLAS NO BRASIL E NO ESTADO DA BAHIA

 72. Como se sabe, o direito dos remanescentes de quilombos à

propriedade  definitiva  de  suas  terras  foi  estabelecido  com  a  promulgação  da

Constituição da República, em 5 de outubro de 1988.

8As atribuições do Departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflitos estão previstas no art. 5º da Es-
trutura Regimental do Ministério do Desenvolvimento Agrário, definida pelo Decreto 6.813/2009.
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 73. Passados 28 anos desta a CR/1988, apenas 33 territórios

foram parcial ou integralmente titulados pelo INCRA 9, devendo-se lembrar que

atualmente  existem  1.533  processos  abertos  na  autarquia  federal  com  tal

finalidade. Ou seja, o INCRA concluiu apenas 2,15% da tarefa de regularização dos

territórios quilombolas.

 74. Em termos de orçamento público, é oportuno dest acar

que as metas de regularização fundiárias das Comuni dades Quilombolas têm

sido sistematicamente inobservadas . Frisa-se que o Plano Plurianual (PPA) 2008-

2011 previu como meta a titulação de 264 territórios quilombolas (anexo), mas no

período o INCRA limitou-se a 10 territórios titulados.

 75. A seu turno, o PPA 2012-2015 estipulou metas ambiciosas

como emitir 120 Decretos de Desapropriação, publicar 140 portarias reconhecendo

64 mil hectares, publicar 190 RTIDs e vistoriar e avaliar 520 mil hectares de terras

inseridos nos territórios quilombolas, indenizando 250 mil hectares (anexo).

 76. Abaixo  segue  um  quadro  que  evidencia  o  ritmo  das

titulações  de  territórios  quilombolas  ao  longo  do  tempo,  analisando-se  o

desenvolvimento a partir das principais fases dos processos de titulação:

Fonte: <http://terradedireitos.org.br/>. Acesso em 29.10.2016

9Isoladamente ou em conjunto com os Institutos Estaduais de Terras, como ITERPI, ITERJ e ITESP. Registra-se,
todavia, a existência de inúmeros outros casos de titulação promovidos por outros órgãos, como o ITERPA.
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 77. Segundo Guilherme Andrade de Paula, “atualmente, 88%

dos processos em curso no Incra não foram alvo de qualquer providência pelo órgão

fundiário  além de  receber  um número  de  protocolo”10.  Tal  assertiva  certamente

desconsidera o esforço diuturno de determinados servidores do INCRA, mas bem

sintetiza o estágio da questão quilombola no País.

 78. Ainda quanto ao tema, chama-se a atenção para a  Nota

Técnica nº 158/2010, por meio da qual o Instituto de Estudos Socioeconômicos –

INESC realizou o  estudo “Orçamento Quilombola  2008-2010 e a maquiagem na

titulação”11.  Tal  publicação  contém dados  interessantes  sobre  a  execução  do

orçamento do INCRA para efeito de regularização fundiária quilombola. Vejamos:

Não  obstante  essa  rede  de  atores  institucionais  envolvidos  nesse
Programa Brasil Quilombola, em 2008 e em 2009 o valor total liquidado
não  alcançou a  marca de 24% do  orçamento  autorizado,  repetindo
resultado semelhante de anos anteriores. 
Pesou  nessa  baixa  performance  financeira  do  Programa  o
desempenho do Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário  (MDA)  e  do
Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agrária  (INCRA),  que
alcançaram utilizar somente 13,26% do recurso autorizado em 2008 e
15,02% do autorizado em 2009.

A principal ação que pesou nesse resultado foi a de “indenizações aos
ocupantes das terras demarcadas e tituladas aos remanescentes de
quilombos”.  Dos  cerca  de  R$  33,672  milhões  orçados  em 2008,
nada  foi  utilizado,  retornando  para  o  Tesouro  Nacio nal  o  valor
integral .  Em  2009,  dos  R$  28,3  milhões  autorizados  pelo
Congresso Nacional, foram empregados somente 6,52% . 

Na  ação  de  “reconhecimento,  demarcação  e  titulação  de  áreas
remanescentes  de  quilombo”,  foram utilizados  em 2008  cerca  de
55,73%, de um total autorizado de R$ 7,4 milhões . No ano seguinte,
em 2009, foram gastos apenas 33,46%, de um orçament o de R$
10,287 milhões . Para se ter uma idéia do que deixou de ser investido,
somente em 2009 o montante foi de R$ 6,8 milhões.

 79. Mas  não  é  só.  A  análise  da  execução  do  orçamento

previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2015 demonstra que os valores gastos

com a regularização territorial quilombola sequer corresponderam a 1/3 do montante

que foi empenhado para viabilizar tal ação. 

10PAULA, Guilherme Andrade de. Patrimônio: uma comunidade negra assumindo sua condição de quilombo ur-
bano. In Povos indígenas, quilombolas e ciganos no Brasil. Organização: Carlos Frederico Marés de Souza Filho
et al – Curitiba: Letra da Lei, 2013, p. 194.
11 Disponível em: <http://www.inesc.org.br/biblioteca/publicacoes/notas-tecnicas/nts-2010/NT.%20168%20-
%20Orcamento%20Quilombola.pdf> Acesso em 25.10.2016.
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 80. É  dizer-se:  embora  se  tenha  autorizado  para  a  ação

“reconhecimento  e  indenização  de  territórios  quilombolas”12 o  emprego  de

R$29.500.000,00, apenas R$18.146.174,00 restaram empenhados; deste montante,

foi efetivamente despendido ao longo do ano de 2015 o valor de R$6.029.252,00

(seis milhões, vinte e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais).

 81. Já a leitura da  LOA de 2016 demonstra houve  corte de

mais  de  70%  em  relação  ao  orçamento  do  ano  anterior .  Se  em  2015  foi

inicialmente  autorizado  o  emprego  de  29  milhões  e  meio  de  reais  na  ação

“reconhecimento  e  indenização  de  territórios  quilombolas”,  em  2016  a  dotação

autorizada para tal ação limitou-se a pouco mais de 8 milhões de reais.

 82. E mais:  a  análise  da execução orçamentária da LOA de

2016 revela que, embora tenha havido o empenho do montante de R$7.668.753,00,

o montante despendido até o dia 29.10.2016 foi  de apenas R$1.422.369,00 (um

milhão, quatrocentos e vinte e dois mil e trezentos e sessenta e nove reais13).

 83. No ponto, é oportuna a observação de Fernando Prioste14:

Assim,  passados 484 anos do início da escravidão negra no Brasil,
outros 128 anos da sua abolição formal e inconclusa e, ainda, outros
28  anos  da  promulgação  da  Constituição  Federal que  finalmente
reconheceu  às  comunidades  quilombolas  direitos  às  suas  terras
tradicionais,  para o ano de 2016 estão destinados para titulação de
territórios quilombolas apenas 5 milhões de reais,  em contraposição

12Ação 210Z do Programa 2034  - Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial.
13Veja-se “LOA 2016 - Execução da Despesa por Programação”. Disponível em <https://www12.senado.leg.br/or-
camento/loa?ano=2016&categoria=&fase=execucao>. 
14Disponível  em  <http://terradedireitos.org.br/2016/02/22/corte-na-carne-negra-politica-de-titulacao-de-territorios-
quilombolas-tem-encolhimento-orcamentario-de-80-para-2016/>. Acesso em 29.10.2016.
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aos  25  milhões  destinados  ano  passado.  Mais  uma  vez  é  a
população negra que sofre no momento de arrocho eco nômico do
Estado : o corte orçamentário mais profundo é na carne negra.

 84. Registra-se  que  também  no  período  de  2011  a  2013

observou-se  discrepância  entre  o  montante  autorizado  para  as  ações  de

regularização  territorial  e  os  valores  efetivamente  empregados  em tal  propósito,

conforme se depreende da Informação nº 005/2013, subscrita por analista pericial da

6ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF (anexo).

 85. O problema é ainda mais  grave.  Conforme alertado pela

ONG Terra de Direitos, “atualmente o Estado não tem metas claras para a titulação

de territórios, muito menos um plano estratégico para que se monitore a execução

da política”. Segundo a entidade, “a adoção de um plano estratégico nacional para

as  titulações  dos  territórios  com  metas,  indicadores  e  prazos  de  execução  é

juridicamente impositiva, politicamente necessária e moralmente indispensável”15.

 86. Como visto, para além da deficiência estrutural e do notório

descaso orçamentário,  carece o Estado brasileiro do estabelecimento de um Plano

Nacional de Titulação dos Territórios Quilombolas. 

 87. Relevante  notar  que  não  há  transparência  quanto  aos

critérios utilizados para a definição das prioridades de titulação. Sem descurar das

peculiaridades  regionais  e  da  mora  da  União  e  do  INCRA  com  relação  a

Comunidades Quilombolas de todo o território brasileiro, vale comparar, de modo

exemplificativo, a realidade do Estado da Bahia com a encontrada na Região Sul:

Estado-Membro Comunidades
Certificadas 16

Processos
Abertos 17

Titulação
Definitiva 18

Titulação
Parcial

BAHIA 614 266 0 3

RIO GRANDE DO SUL 105 89 2 3

SANTA CATARINA 13 17 0 1

PARANÁ 37 37 0 0

15<http://terradedireitos.org.br/2016/02/22/corte-na-carne-negra-politica-de-titulacao-de-territorios-quilombolas-
tem-encolhimento-orcamentario-de-80-para-2016/>. Acesso em 29.10.2016.
16Fonte: <http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1> Acesso em 29.10.2016.
17Fonte: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf>
18Fonte: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-andamentoprocessos-quilombolas_quadrogeral.pdf>
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 88. Ou seja,  além do número de processos abertos no INCRA

ser  inferior  à  metade  das  comunidades  certificadas  pela  Fundação  Cultural

Palmares, o INCRA não titulou integralmente qualquer Territór io Quilombola no

Estado da Bahia .

 89. Com  efeito,  é  deveras  preocupante  a  situação  das

Comunidades Quilombolas situadas em municípios afetos à atribuição do Ministério

Público Federal de Guanambi/BA, conforme demonstra o seguinte gráfico:

 90. O procedimento que instrui a presente inicial demonstra à

exaustão o descaso com a regularização fundiária quilombola da Comunidade de

Lagoa das Piranhas, tendo em vista o decurso de 12 anos desde a deflagração do

processo administrativo pelo INCRA. 

 91. Dessarte, não socorrerá aos réus o argumento da “reserva

do  possível”.  Antes  disso,  o  atual  cenário  da  regularização  territorial  dos
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remanescentes dos quilombos é decorrente de uma inconstitucional opção política

que flerta perigosamente com o racismo institucional19.

V – DO MÉRITO

V.1  –  O  Direito  à  Terra  dos  Remanescentes  de  Quilom bo  constitui  Direito

Fundamental 

 92. A Constituição  de  88  se  preocupou  sobremodo  com  a

proteção  dos  direitos  das  minorias  étnicas.  Superando  o  paradigma  jurídico

etnocêntrico até então vigente, quis o constituinte proteger os direitos e a cultura dos

diversos grupos étnicos não hegemônicos que compõem a Nação brasileira. 

 93. Consoante o abalizado entendimento da Subprocuradora-

Geral da República Débora Macedo Duprat de Britto Pereira, 

A Constituição  de  1988  representa  uma  clivagem  em  relação  ao
sistema  constitucional  pretérito,  uma  vez  que  reconhece  o  Estado
brasileiro  como  pluriétnico,  e  não  mais  pautado  em  pretendidas
homogeneidades, garantidas ora por uma perspectiva de assimilação,
mediante  a  qual  subrepticiamente  se  instalam  entre  os  diferentes
grupos étnicos novos gostos e hábitos, corrompendo-os e levando-os a
renegarem a si próprios ao eliminar o específico de sua identidade, ora
submetendo-os forçadamente à invisibilidade20.

 94. Neste  sentido,  além de garantir  os direitos  fundamentais

dos  povos  indígenas,  o  constituinte  também assegurou,  no  art.  68  do  ADCT ,  o

direito  à  terra  das  comunidades  de  remanescentes  de  quilombos.  Dispõe  o

mencionado preceito constitucional que “aos remanescentes das comunidades de

quilombos é reconhecida a propriedade definitiva,  d evendo o Estado emitir-

lhes os respectivos títulos ”. 

19Sobre o tema, veja-se a publicação “No País do Racismo Institucional - Dez anos de ações do GT Racismo no
MPPE”, do Ministério Público do Estado de Pernambuco <http://www.mppe.mp.br/mppe/images/Livro10web.pdf>.
20 Disponível em: <http://6ccr.pgr.mpf.mp.br/documentos-e-publicacoes/artigos/docs_artigos/estado_plurietni-
co.pdf> Acesso em 25.10.2016
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 95. O referido preceito constitucional atende, simultaneamente,

a vários objetivos de máxima relevância. Por um lado, a norma se liga à promoção

da igualdade substantiva  e  da justiça  social,  na medida em que confere  direitos

territoriais  aos  integrantes  de  um  grupo  desfavorecido,  composto  quase

exclusivamente  por  pessoas  muito  pobres  e  que  são  vítimas  de  estigma  e

discriminação. 

 96. Por  outro,  cuida-se  também de uma medida  reparatória,

que visa a resgatar uma dívida histórica da Nação com comunidades compostas

predominantemente  por  descendentes  de  escravos,  que  sofrem  ainda  hoje  os

efeitos perversos de muitos séculos de dominação e de violações de direitos.

 97. Mas o principal objetivo do art. 68 do ADCT é assegurar a

possibilidade de sobrevivência e florescimento de coletividades dotadas de cultura e

identidade étnica próprias, ligadas a um passado de resistência à opressão. Tais

grupos, privados do território em que vivem, tenderiam a desaparecer, absorvidos

pela sociedade envolvente. Para os quilombolas, a terra habitada, muito mais do que

um bem patrimonial, constitui elemento integrante da sua própria identidade coletiva,

pois ela é vital para manter os membros do grupo unidos, vivendo de acordo com os

seus costumes e tradições.

 98. Por  tudo  isso,  pode-se  afirmar  que  o  art.  68  do  ADCT

encerra  um verdadeiro  direito  fundamental.  Neste  ponto,  cumpre  recordar  que  o

catálogo  dos  direitos  fundamentais  encartado  no  Título  II  do  texto  constitucional

brasileiro é aberto, conforme se depreende do disposto no art. 5º, § 2º, da Carta,

segundo o qual “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem

outros decorrentes do regime e  dos princípios  por  ela  adotados,  e dos tratados

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

 99. Daí porque, é possível reconhecer a fundamentalidade de

outros direitos presentes dentro ou fora do texto constitucional. E o principal critério

para o reconhecimento dos direitos fundamentais não inseridos no católogo é a sua

ligação ao princípio da dignidade da pessoa humana, da qual aqueles direitos são

irradiações. 
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 100. Ora, o vínculo entre a dignidade da pessoa humana dos

quilombolas e a garantia do art. 68 do ADCT é inequívoco. Primeiramente, porque se

trata de um meio para a garantia do direito à moradia (art. 6º, CF) de pessoas em

geral muito carentes, que, na sua absoluta maioria, se desalojadas das terras que

ocupam, não teriam onde morar. E o direito à moradia integra o mínimo existencial,

sendo um componente importante do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 101. Mas  não  é  só.  Para  comunidades  tradicionais,  a  terra

possui um significado completamente diferente da que ele apresenta para a cultura

ocidental  de  massas21.  Não  se  trata  apenas  de  bem patrimonial,  que  pode  ser

alienado pelo indivíduo sem maiores traumas, mas sim do elo que mantém a união

do  grupo,  e  que  permite  a  sua  continuidade  no  tempo  através  de  sucessivas

gerações, possibilitando a preservação da cultura, dos valores e do modo peculiar

de vida da comunidade étnica. Dessa forma, não é exagero afirmar que quando se

retira  a  terra  de  uma comunidade  quilombola,  não  se  está  apenas violando  um

direito  patrimonial  dos  seus  membros.  Muito  mais  que  isso,  se  atenta  contra  a

própria identidade destas pessoas. Daí porque, o direito à terra dos remanescentes

de quilombo é também um direito fundamental cultural (art. 215, CF). 

 102. Não bastasse,  não é apenas o direito dos membros de

cada comunidade de remanescentes de quilombo que é violado quando se permite o

desaparecimento de um grupo étnico.  Perdem também todos os brasileiros,  das

presentes e futuras gerações, que ficam privados do acesso a um “modo de criar,

fazer e viver”, que compunha o patrimônio cultural do país (CR, art. 215, caput e II).

 103. Neste  ponto,  cabe  destacar  que  a  proteção  à  cultura

dispensada pela Constituição de 88 parte da premissa de que o pluralismo étnico e

cultural  é um objetivo  da máxima importância a  ser  preservado e promovido,  no

interesse de toda a Nação. Portanto, pode-se afirmar que o art. 68 do ADCT, além

de proteger direitos fundamentais dos quilombolas, visa também à salvaguarda de

interesses transindividuais de toda a população brasileira.

21Cf. ANAYA, S. James.  Indigenous Peoples in International Law.  2 nd. Ed. New York: Oxford University Press,
2004, p. 90.
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 104. Por todas estas razões, é legítimo concluir que o art. 68

do ADCT contém autêntica norma consagradora de direito fundamental, o que torna

inequívoca a incidência do disposto no art. 5º, § 1º, do texto magno, segundo o qual

“as  normas  definidoras  dos  direitos  e  garantias  fundamentais  têm aplicabilidade

imediata”.

 105. A  aplicabilidade  imediata  significa  que  os  direitos

fundamentais não dependem de concretização legislativa para produção de efeitos,

nem podem ter  a  sua  fruição condicionada  a juízos  políticos  de conveniência  e

oportunidade de autoridades governamentais. Ela envolve, por outro lado, o  dever

do intérprete de buscar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, de modo a

retirá-los do campo das promessas constitucionais para torná-los reais na vida das

pessoas.  Nesta  linha,  entre  várias  exegeses  e  construções  possíveis  de  um

determinado  instituto,  o  intérprete  deve sempre buscar  aquela  que confira  maior

força normativa aos direitos fundamentais. 

 106. Outro traço característico do regime jurídico dos direitos

fundamentais é o reconhecimento da eficácia irradiante destes direitos. A eficácia

irradiante  implica  na  ampliação  da  influência  dos  direitos  fundamentais  sobre  a

legislação  infraconstitucional,  ao obrigar  o  intérprete  a  compreender e aplicar  as

normas ordinárias da forma que mais potencialize tais direitos. Em outras palavras,

trata-se de possibilitar a maior penetração possível dos direitos fundamentais em

todos os setores do ordenamento, que deve ser filtrado e relido à sua luz. Com isso,

os direitos fundamentais  se  irradiam por  todo o  Direito,  imprimindo feições mais

humanas e emancipatórias aos institutos e conceitos tradicionais da ordem jurídica.

 107. Tal compreensão se aplica também em relação ao Direito

Administrativo. De fato, em um contexto de constitucionalização do Direito, não pode

o  intérprete,  em  nenhuma  área,  quedar-se  refém  dos  conceitos  e  categorias

tradicionais, ignorando a penetração dos valores constitucionais no tecido normativo,

especialmente os relacionados aos direitos fundamentais. 

 108. Por isso, também no Direito Administrativo, consoante as

palavras  de  Gustavo  Binenbojm,  “toda  a  atividade  interpretativo-aplicativa  (do
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legislador, do administrador e do juiz) deve ser realizada em conformidade e com

vistas a maior realização possível dos direitos fundamentais”22.

 109. Finalmente,  há  uma  outra  característica  dos  direitos

fundamentais que também tem importância na questão ora examinada. Trata-se da

sua eficácia horizontal, que significa a vinculação dos particulares a estes direitos.

 110. A concepção tradicional  dos direitos fundamentais era a

de  que  eles só obrigavam ao Estado.  Contudo,  com o passar  do tempo,  foi  se

tornando evidente que, diante da ubiquidade da opressão e da injustiça, os direitos

fundamentais  não  poderiam se  limitar  ao  campo das  relações  entre  cidadãos  e

Estado, sob pena de não desempenharem a contento o seu papel de proteção da

dignidade humana. Assim, passou-se a reconhecer que os direitos fundamentais se

projetam nas relações privadas – ainda que com certas nuances e especificidades -,

criando deveres também para particulares.

 111. No  Brasil,  a  jurisprudência,  inclusive  do  STF,  tem

reconhecido  que  os  direitos  fundamentais  também  vinculam  os  particulares  e

entidades privadas, em perfeita consonância, neste particular, com a filosofia que

transparece na Carta, que não se ilude com a miragem liberal-burguesa de que só o

Estado representa ameaça aos direitos humanos.

V.2  –  Propriedade  e  Posse  de  comunidades  tradiciona is:  institutos

heterodoxos do Direito Constitucional

 112. A norma do art. 68 do ADCT emana do poder constituinte

originário, que é ilimitado, incondicionado e primário, ou seja, tudo pode. Esta norma

tem  o  condão  de  reconhecer  a  propriedade  das  terras,  sendo  o  processo

administrativo,  e eventualmente o judicial,  declaratórios deste direito,  com efeitos

retroativos (ex tunc). 

22BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo: Direitos Fundamentais, Democracia e Constitucio-
nalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 76.
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 113. Nesta  linha,  a  posse  da  comunidade,  mesmo antes  de

concluída a regularização, é de boa-fé e com base em justo título, fundada no direito

de  propriedade,  o  que  a  protege  de  demandas  tanto  possessórias  como

reivindicatórias.  O reconhecimento da propriedade da comunidade, traço peculiar

desse direito,  também equivale  a uma aquisição originária  para todos os efeitos

civis.

 114. Mas o direito dos remanescentes de quilombos sobre suas

terras  não  se  identifica  com  os  institutos  tradicionais  civilistas,  não  lhe  sendo

aplicável  a  disciplina  comum dos  Direitos  Reais  do  Código  Civil  e  da  proteção

possessória  do  Código  de  Processo  Civil.  Trata-se  de  posse  e  propriedade

tradicionais, institutos de Direito Constitucional, como bem fixou o Supremo Tribunal

Federal em relação aos direitos dos índios às suas terras:

[…]  O  que  termina  por  fazer  desse  tipo  tradicional  de  posse  um
heterodoxo instituto de Direito Constitucional ,  e não uma ortodoxa
figura de Direito Civil. Donde a clara intelecção de que os artigos 231 e
232 da Constituição Federal constituem um completo Estatuto Jurídico
da causa indígena. […] 
(STF,  Caso da Terra Indígena Raposa Serra  do Sol  -  Pet  3388/RR,
Relator Ministro CARLOS AYRES BRITTO, 19.03.2009)

 115. Nada  obstante,  prevaleceu  no  âmbito  federal  o

entendimento da necessidade de desapropriação das áreas. Os direitos incidentes

sobre terras de quilombo, se não forem nulos, não estiverem prescritos, não tiverem

sofrido  pronunciamento  de  comisso  ou  não  tiverem  perdido  a  eficácia,  serão

desapropriados mediante indenização, por interesse social, com fundamento no art.

13 do Decreto nº 4.887/2003.

 116. Verifica-se, portanto, que a relação entre o quilombola e a

terra não pode ser regida pelas normas do Código Civil, uma vez que extrapola a

esfera  privada,  pois  não  é  uma utilização  para  simples  exploração,  mas para  a

sobrevivência  física  e  cultural.  Assim,  toda  a  área  utilizada  em  qualquer

manifestação cultural, os locais de caça, pesca e cultivo, ou seja, todas as atividades

de manutenção de sua organização social e econômica é que determinam a posse e

propriedade das terras.
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 117. Em consonância com os valores constitucionais, o Brasil,

através do Decreto nº 5.051/2004, internalizou a Convenção nº 169 da Organização

Internacional  do  Trabalho  -  OIT,  a  qual,  como  norma  integrante  do  sistema

internacional de direitos humanos, ostenta status supralegal no ordenamento pátrio,

conforme  entendimento  exarado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  no  RE  466.343

(Min. Cezar Peluso, julgado em 03.12.2008).

 118. O artigo 14 da Convenção 169 estabelece que os Estados

devem reconhecer aos povos  interessados os direitos de propriedade e de posse

sobre as terras que tradicionalmente ocupam e adotadas medidas para salvaguardar

o direito dos povos interessados de   utilizar terras que não estejam exclusivamente

ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham tido acesso para suas

atividades tradicionais e de subsistência. E ainda, os governos deverão adotar as

medidas que sejam necessárias para demarcar as terras que os povos interessados

ocupam  tradicionalmente  e  garantir  a  proteção  efetiva  dos  seus  direitos  de

propriedade e posse.

 119. O compromisso com o Direito Internacional, com a edição

do  decreto  que  promulgou  a  Convenção,  reforçou  a  intenção  do  constituinte

originário  de  assegurar  aos  grupos  remanescentes  de  quilombos  o  direito  de

propriedade às terras tradicionalmente por eles ocupadas,  como garantia de sua

reprodução física e espiritual.

 120. No  plano  das  garantias,  a  Corte  Interamericana  de

Direitos Humanos – IDH,  interpretando o artigo 21 da Convenção Americana de

Direitos  Humanos  (Pacto  de  San  José  da  Costa  Rica),  em  prol  do  direito  de

propriedade das populações indígenas e comunidades tradicionais, tem entendido

que o território e seus recursos qualificam-se como a base da cultura, vida espiritual,

integridade  e  sobrevivência  desses  povos  (vide  os  casos  Awas  Tingni  versus

Nicarágua, Yakye Axa versus Paraguai e Moiwana versus Suriname).

 121. Não é por outra razão que  Superior Tribunal de Justiça

adotou o correto entendimento de que as comunidades quilombolas têm o direito à

posse das terras tradicionalmente ocupadas antes da titulação das suas áreas. 
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 122. No julgamento do REsp 963.060/RJ, Rel.  Min.  Benedito

Gonçalves,  a Corte rechaçou uma ação de reintegração de posse movida contra

integrante  de  comunidade  quilombola  ainda  não  reconhecida  oficialmente  pelo

INCRA, averbando, na ementa do acórdão, que os "quilombolas têm direito à posse

das áreas ocupadas pelos seus ancestrais até a titulação definitiva, razão pela qual

a ação de reintegração de posse movida pela União não há de prosperar, sob pena

de por em risco a continuidade desta etnia, com todas as suas tradições e culturas"

(DJ 19.03.2010). 

 123. É nessa perspectiva,  considerando-se especialmente os

conflitos  noticiados ao  norte  em face da Comunidade Quilombola  de Lagoa das

Piranhas, que deve ser compreendido o dever já mencionado artigo 15 do Decreto

nº 4.887/2003 (Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos interesses

dos  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  nas  questões  surgidas  em  decorrência  da

titulação das suas terras).

IV.3 – Mora do INCRA e da SPU e o Direito à Duração  Razoável do Processo

Administrativo

 124. Compete  ao  INCRA conduzir  o  processo  administrativo

tendente à identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das

terras ocupadas por remanescentes de quilombos, nos termos do art. 2º do Decreto

4.887/2003. 

 125. O  procedimento  poderá  ser  instaurado  de  ofício  ou  a

pedido e compõe-se das seguintes etapas: 

FASE DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO PRAZO

CERTIFICAÇÃO Caracterização atestada mediante
antodefinição da comunidade

Fundação Cultural
Palmares

-

ABERTURA Por requerimento ou de ofício Superintendência
Regional do INCRA

-

IDENTIFICAÇÃO E
DELIMITAÇÃO

Por meio de Relatório Técnico de
Identificação e Delimitação - RTID

Superintendência
Regional do INCRA

-

PUBLICIDADE Publicação do RTID e notificação dos
interessados, para contestações em

Superintendência
Regional do INCRA

90 dias
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90 dias

CONSULTA A
ÓRGÃOS E
ENTIDADES

Para manifestação em 30 dias e para
adoção de medidas cabíveis diante de

manifestações em também 30 dias

Superintendência
Regional (órgãos e

entidades listradas) e
Presidente do INCRA

(outros órgãos e
entidades)

30 dias +
30 dias

ANÁLISE DAS
CONTESTAÇÕES

Análise em 180 dias, cabendo recurso
do julgamento em 30 dias

Comitê de Decisão
Regional (contestação) e

Conselho Diretor do
INCRA (recurso)

180 dias

ANÁLISE DA
SITUAÇÃO
FUNDIÁRIA

Análise de incidência sobre unidades
de conservação, áreas de segurança

nacional, faixa de fronteira, terras
indígenas, outros bens públicos ou

títulos particulares inválidos em
sentido amplo, com a adoção do

instrumento jurídico adequado. Ou
incidência sobre títulos válidos

particulares, com desapropriação

Superintendência
Regional do INCRA

-

PUBLICAÇÃO DA
PORTARIA

Reconhecimento e declaração de
limites da terra quilombola

Presidente do INCRA 30 dias

DECRETO DE
DESAPROPRIAÇÃO

Os imóveis desapropriados serão
vistoriados e avaliados conforme os

preços de mercado, pagando-se
sempre previamente e em dinheiro a
terra nua, no caso dos títulos válidos,

e as benfeitorias

Presidência da República -

TITULAÇÃO Outorga de título à associação da
comunidade

Presidente do INCRA

 126. No  caso  do  Processo  nº  54160.003688/2004-1623,

referente  à  regularização  fundiária  da  Comunidade  de  Lagoa  das  Pirnhas,  é

evidente a mora do INCRA em sua condução,  que se ar rasta desde o ano de

2004 sem decisão definitiva e sem qualquer linearid ade. Vejamos:

EVENTO PROCESSO 54160.003688/2004-16 
(Lagoa das Piranhas)

Autodefinição quilombola DOU em 12.09.2005

Elaboração do RTID,
em 2005

Agosto e Setembro de 2005
(Visita em campo – f. 68)

Início da vigência da
Instrução Normativa 20/2005

em 26.09.2005
 

DOU de 26.09.2005

Publicação do RTID e DOU de 09 e 11.11.2005

23 Após a conclusão do RTID de 2005 foi formalizado o Processo nº 54160.005093/2005-78 (vide f. 114).
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Notificação por edital 
para o contraditório - 2005

Providências subsequentes 

(cf. ofício INCRA 2461/2007 -
f. 162)

Em  31.08.2007,  o  INCRA  informou  que  haviam  sido
respondidas todas as contestações apresentadas e que se
estava na “fase de reconhecimento definitivo do território
pleiteado pela referida comunidade, e posterior obtenção
dos imóveis pertencentes ao território”.
Informou  também  que  estava  sendo  diligenciada  a
demarcação  da  LMEO,  etapa  necessária  para  a  correta
identificação das áreas da União no interior  do Território
Quilombola.

Invalidação do RTID e reinício
dos trabalhos em 27.05.2008

(cf. ofício INCRA 2034/2008 -
f. 177)

Em  20  de  junho  de  2008,  o  INCRA  informou  que  o
Processo Administrativo estaria “em fase de produção de
novo  Relatório  Técnico  de  Identificação  e  Delimitação  –
RTID, face a necessidade de adequação aos marcos da
Instrução Normativa  nº.  20/2005”.  Reinício  dos  trabalhos
em campo em 27.05.2008.

Finalização do novo RTID,
em 2009

24 de Agosto de 2009 
(mídia de f. 206)

Pendência para a publicação
do novo RTID

(cf. ofício INCRA 2645/2009 -
f. 185)

A autarquia agrária informa que a publicação do novo RTID
estava na dependência da demarcação da LMEO. Lembra-
se que o INCRA comunicou que, em agosto de 2007 que já
havia  destacado  servidor  para  auxiliar  a  SPU  nessa
demarcação (ver evento acima).

Resolução da pendência para
a publicação do novo RTID

(cf. ofício INCRA 4361/2009 -
f. 188)

Em 27.11.2009, o INCRA informa que a LMEO havia sido
demarcada, e que o RTID estaria “em fase de conclusão”.

Publicação do novo RTID e
Notificação por edital 

para o contraditório - 2011
DOU de 14.07.2011

Identificação de imperfeições
no levantamento fundiário

(cf. ofício INCRA 1153/2013 -
f. 208)

Em 30.04.2013, o INCRA participa da necessidade de novo
levantamento fundiário. 

Afirma que “os trabalhos de individualização dos imóveis
rurais inseridos no território já estão em curso, e tão logo
sejam concluídos, novo Edital deverá ser publicado com o
consequente prosseguimento do processo administrativo”.

Finalização do trabalho de
individualização dos imóveis
rurais e indicação de nova

pendência

(cf. ofício INCRA 24/2014 - f.
516-517)

Em 07.01.2014, o INCRA comunica que  os trabalhos de
individualização  dos  imóveis  rurais  inseridos  no território
foram concluídos no mês de agosto de 2013.

Em vez  de  publicar  o  novo  edital  (ver  evento  anterior),
indica  uma nova pendência:   a  dificuldade  de  acesso à
documentação  cartorial  para  o  fechamento  do
levantamento fundiário.
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Republicação do novo RTID
e nova notificação para o

contraditório - 2015

DOU de 11.03.2015

Fase atual (14.07.2016)
Análise  de  recursos  administrativos  interpostos  por
ocupantes não quilombolas, inclusive daqueles localizados
na área da União.

Publicação da portaria de
reconhecimento do território

Sem perspectivas

Decreto de desapropriação Sem perspectivas

Titulação parcial ou emissão
de CDRU para a área federal

Sem perspectivas

Titulação integral Sem perspectivas

 127. É  dizer-se:  além  do  decurso  de  12  anos  desde  a

instauração do Processo Administrativo no INCRA, as recorrentes idas e vindas e as

informações desencontradas  denunciam que não se está diante de atraso pontual

ou de meras dificuldades operacionais,  mas de verdadeiro  descaso sistêmico do

Estado com a regularização territorial quilombola.

 128. Salta aos olhos a inadmissível eternização do processo de

regularização territorial da Comunidade Quilombola de Lagoa das Piranhas, sendo

oportuno  mencionar  que  a  autarquia  agrária  não  titulou  integralmente  nenhuma

comunidade de remanescente de quilombos no Estado da Bahia desde a assunção

de tal competência administrativa.

 129. Há,  no  caso,  clara  violação  ao  direito  fundamental  à

duração razoável do processo, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição

Federal,  a  seguir  transcrito:  “A todos,  no  âmbito  judicial  e  administrativo,  são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade

de sua tramitação”.

 130. Como ressaltou com propriedade José Afonso da Silva, o

"termo 'processo' deve ser tomado no seu sentido abrangente de todo e qualquer

procedimento judicial ou administrativo; isto também já está assegurado no art. 37,

pois, quando aí se estatui que a eficiência é um dos princípios da Administração
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Pública,  por  certo  que  nisso  se  inclui  a  presteza  na  solução  dos  interesses

pleiteados"24.

 131. Esta mora administrativa vem causando graves danos à

comunidade de Lagoa das Piranhas, pondo em risco a posse quilombola sobre o

seu território tradicionalmente ocupado, o que ameaça a própria sobrevivência do

grupo étnico em questão.

 132. Vale ressaltar que o dever do INCRA de decidir de forma

célere  o  processo  administrativo  em  questão  é  absolutamente  independente  de

qualquer juízo que se faça sobre o direito da comunidade de Lagoa das Piranhas à

posse da área em litígio. Isto porque, a pretensão à duração razoável do processo

judicial ou administrativo é absolutamente autônoma em relação ao direito material

em discussão. O direito à duração razoável do processo protege todos aqueles que

deduzem uma pretensão perante o  Poder Judiciário  ou a  Administração  Pública,

independentemente do mérito desta pretensão. 

 133. Não se ignora que o procedimento de reconhecimento e

titulação  de  comunidade  quilombola  reveste-se  de  certa  complexidade.  Sem

embargo,  esta  dificuldade  técnica  não  pode  servir  de  escusa  para  atrasos

prolongados, como o que ocorre no caso presente, mormente em razão do quadro

de absoluto descaso do Estado brasileiro com a implementação do dever emanado

do art. 68 do ADCT. Demais disso, trata-se de procedimento voltado à concretização

de direitos fundamentais de máxima importância. 

 134. Nem se diga que a intervenção judicial no caso afrontaria

a discricionariedade do INCRA ou o princípio da separação de poderes.  Sendo a

duração  razoável  do  processo  administrativo  um  direito  fundamental,  não  há

qualquer  juízo  discricionário  na  decisão  de  dar  ou  não  andamento  célere  a  um

procedimento de reconhecimento e titulação de terras quilombolas. Trata-se de um

dever constitucional, cujo descumprimento se revela ainda mais grave diante do fato

de que o processo em questão diz respeito à garantia de direitos fundamentais de

uma minoria vulnerável.

24SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiro, 2005, p. 176. 
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 135. A  perpetuação  do  processo  administrativo  não  fere

apenas o princípio da legalidade, mas também os princípios da moralidade e da

eficiência, pois o injustificado silêncio administrativo em lapso temporal tão dilatado

estampa a inoperância estatal,  a falta de lealdade para com os interessados e a

inobservância  dos princípios éticos que devem pautar  toda a atuação de todo e

qualquer agente público.

 136. A esse  respeito,  Hely  Lopes  Meirelles25 sustenta  que  a

omissão administrativa que ofende direito individual ou coletivo dos administrados

“sujeita-se  à  correição  judicial  e  à  reparação  decorrente  de  sua  inércia”. Ainda

segundo  o  autor,  “a  inércia  da  Administração,  retardando  ato  ou  fato  que  deva

praticar,  caracteriza,  também,  abuso  de  poder,  que  enseja  correção  judicial  e

indenização ao prejudicado”.

 137. Não por outra razão, em hipóteses similares à presente, a

jurisprudência tem fixado prazo para conclusão de processo administrativo, como se

vê dos seguintes precedentes do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS
OCUPADAS  POR  COMUNIDADES  DE  REMANESCENTES  DE
QUILOMBOS .  IMPLEMENTAÇÃO  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS.
OMISSÃO  DO  PODER  PÚBLICO.  OCORRÊNCIA.  CONTROLE
JURISDICIONAL.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO  RETIDO.  AUSÊNCIA
DE  RATIFICAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.  PRELIMINARES.
QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. […]
III - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos
tribunais é no sentido de que se afigura legítima a atuação do Poder
Judiciário,  visando  suprir  eventual  omissão  do  Poder  Público,  na
implementação  de  políticas  públicas,  mormente  em  se  tratando  do
exercício de garantia constitucional, como no caso, em que se busca
dar  eficácia  ao  direito  de  propriedade  das  terras  ocupados  por
comunidades de quilombolas. 
IV - As comunidades de remanescentes de quilombos, por  força do
Texto Constitucional, constituem patrimônio cultural brasileiro (CF, art.
216,  incisos  I,  II,  e  respectivos  parágrafos  1º  e  5º),  sendo-lhes
assegurada,  ainda,  a  propriedade  das  terras  tradicionalmente
ocupadas,  nos  termos  do  art.  68  do  Ato  das  Disposições
Constitucionais Transitórias,  impondo-se ao Poder  Público a adoção
das medidas necessárias à efetividade dessa garantia constitucional. 
V - Na hipótese em comento, a omissão do Poder Público, cristalizada
pela inércia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA quanto  à  prática  dos    atos  administrativos  necessários  à
efetiva conclusão do procedimento administrativo   instaurado com
a finalidade de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação
e  titulação  das  terras  ocupadas  pela  comunidade  de  quilombolas

25 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 27. ed. São Paulo: Editora Malheiros, p. 110.
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descrita nos autos, afronta o exercício pleno desse direito, bem assim,
a  garantia  fundamental  da  razoável  duração  do  processo,  com  os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, no âmbito judicial
e administrativo (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), a autorizar a estipulação
de prazo razoável para a conclusão do aludido procedimento. 
VI  -  Agravo  retido  não  conhecido.  Apelação  provida.  Sentença
reformada,  para  julgar-se  procedente  o  pedido  formu lado  na
petição  inicial,  compelindo-se  as  promovidas,  no  ra io  de  suas
respectivas competências (Decreto nº. 4.887/2003, a rts. 3º, 4º e 5º),
a  concluírem,  no  prazo  de  360  (trezentos  e  sessenta )  dias,  a
contar da intimação desta decisão, o procedimento a dministrativo
de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação
das terras ocupadas pela comunidade de remanescentes do Quilombo
descrita nos autos, sob pena de multa coercitiva, no montante de R$
1.000,00 (mil reais), por dia de atraso no cumprimento do provimento
mandamental em tela (CPC, art. 461, § 5º).
(TRF1,  AC  200943000075437,  Desembargador  Federal  Souza
Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 de 26.11.2012)

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  E
LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. EXISTÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.  REGULARIZAÇÃO  FUNDIÁRIA  DE  TERRAS
OCUPADAS  POR  COMUNIDADES  QUILOMBOLAS.  DEMORA NA
CONCLUSÃO  DO  PROCESSO  ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE  DO  PODER  PÚBLICO.  CONTROLE
JURISDICIONAL. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. [...]
5. Tramita no INCRA, desde o ano de 2005, o Processo Administrativo
nº  54400.001268/2005-06,  que  tem  por  objeto  a  "Regularização
Fundiária  Remanescente de Quilombo do Imóvel  Rural Denominado
Povoado do Prata". 
6. A Fundação Cultural Palmares, entidade constituída com a finalidade
de promover a preservação dos valores sócio-culturais e econômicos
das  comunidades  afro-brasileiras,  certificou,  em  16/01/2006,  que  a
"Comunidade Povoado  do Prata  e  Arredores"  "é  remanescente  das
comunidades dos quilombos". 
7.  Por  força  do  disposto  no  art.  68  do  ADCT,  impõe-se  ao  Poder
Público a adoção das medidas necessárias para o reconhecimento da
propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes dos
quilombos, direito esse, como afirmado, constitucionalmente garantido.
8. Nessa perspectiva, editou-se o Decreto 4.887/2003, disciplinando o
procedimento e estabelecendo os critérios para o reconhecimento da
propriedade dessas terras, conferindo competência ao "Ministério do
Desenvolvimento  Agrário,  por  meio  do  Instituto  Nacional  de
Colonização  e  Reforma  Agrária  -  INCRA,  a  identificação,
reconhecimento,  delimitação,  demarcação  e  titulação  das  terras
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem
prejuízo da competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios" (art. 3º). 
9. Em caso de omissão do Poder Público na implementaçã o desse
direito,  é legal  a intervenção  do Poder Judiciário ,  sem que isso
represente violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se
tratar de ingerência da atividade jurisdicional sobre as atribuições da
Administração Pública, mas, sim, no sentido de garantir que o Poder
Público cumpra com o seu dever previsto constitucio nalmente . 
10. Não se trata, portanto, de imiscuir-se nas decisões de mérito da
Administração mas apenas determinar que tome as providências que
são de sua exclusiva competência. 
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11.  Na espécie  em  causa,  tanto  a  União  como o  INCRA garantem
inexistir omissão do Poder Público em regularizar a referida terra da
comunidade quilombola, alegando que houve a regular instauração de
procedimento  administrativo  para  tal  finalidade,  apontando,  contudo,
dificuldades  de  ordem  operacional  e  financeira  que  impediam  a
conclusão do processo administrativo. 
12. Consta dos autos que o último ato do processo foi o Relatório de
Vista Preliminar elaborado pela Superintendência Regional do INCRA
em Tocantins em 26/09/2007. 
13.  Tendo em vista  o  tempo decorrido  desde  a  instauraçã o  do
processo administrativo no ano de 2005, não se pode  admitir que
meras dificuldades de ordem operacional possam serv ir de óbice
ao  exercício  pleno  do  direito  assegurado  pela  Const ituição
Federal  à  referida  comunidade ,  caracterizando,  pois,  evidente
violação à garantia fundamental da razoável duração  do processo,
no âmbito judicial e administrativo, com os meios q ue garantam a
celeridade de sua tramitação  (CF,art. 5º, inciso LXXVIII). 
14. Diante desse cenário, não se pode permitir que o longo tempo de
tramitação do processo administrativo  sem nenhuma perspectiva de
sua conclusão a curto ou a médio prazo, acabe por restringir um direito
assegurado pela própria Constituição Federal. 
15.  De  qualquer  sorte,  tendo  em  vista  que  o  processo
administrativo  foi  iniciado  ainda  no  ano  de  2005,  o u  seja,  há
exatos dez anos, não há dúvida de que houve tempo m ais do que
suficiente  para  o  INCRA fazer  suas  previsões  orçame ntárias  e
organizar  seu  corpo  técnico  especializado ,  sem  contar  o  prazo
determinado  na  sentença  de  24  (vinte  e  quatro)  meses  para  a
conclusão do procedimento de demarcação e titulação das terras. 
16. De outro lado, ao contrário do que sustentam os réus, a pretensa
paralisação dos procedimentos de regularização fundiária das terras
das  comunidades  de  remanescentes  de  quilombos  não  encontra
respaldo  na  decisão  proferida  pelo  colendo  Tribunal  de  Contas  da
União, a que se reporta o Acórdão TCU nº 2.835/2009. 
17. A tese de que o Acórdão TCU nº 2.835/2009 teria entendido que a
regulamentação do artigo 68 do ADCT não poderia ter sido feita por
meio de decreto, mas apenas por lei, ignora o fato de que a própria
Constituição  declarou  o  direito  dos  remanescentes  de  quilombos  à
propriedade das terras ocupadas na data da Constituição. […]
21. Apelações e remessa oficial a que se nega provimento.
(TRF1,  AC 2009.43.00.007547-1,  Desembargador  Federal  NÉVITON
GUEDES, Quinta Turma, e-DJF1 de 30.07.2015) 

 138. Em  linha  similar,  assim  entendeu  o  STJ,  em  caso

relacionada a demarcação de terras indígenas:

PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSOS  ESPECIAIS.
DEMARCAÇÃO  DE  TERRAS  INDÍGENAS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.  FIXAÇÃO
DE  PRAZO  RAZOÁVEL  PARA  O  ENCERRAMENTO  DO
PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. POSSIBILIDADE . […]
2. O aresto atacado abordou todas as questões necessárias à integral
solução da lide, concluindo, no entanto, que é possível a fixação, pelo
Poder  Judiciário,  de  prazo  razoável  para  que  o  Poder  Executivo
proceda  à  demarcação  de  todas  as  terras  indígenas  dos  índios
Guarani. 
3.  A  demarcação  de  terras  indígenas  é  precedida  de  processo
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administrativo, por intermédio do qual são realizados diversos estudos
de  natureza  etno-histórica,  antropológica,  sociológica,  jurídica,
cartográfica e ambiental, necessários à comprovação de que a área a
ser demarcada constitui terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
O procedimento de demarcação de terras indígenas é constituído de
diversas fases, definidas, atualmente, no art. 2º do Decreto 1.775/96. 
4.  Trata-se  de  procedimento  de  alta  complexidade,  que  demanda
considerável quantidade de tempo e recursos diversos para atingir os
seus objetivos. Entretanto,  as autoridades envolvidas no processo
de demarcação, conquanto não estejam estritamente v inculadas
aos prazos definidos na referida norma, não podem p ermitir que o
excesso  de  tempo para  o  seu  desfecho  acabe  por  rest ringir  o
direito que se busca assegurar . 
5. Ademais, o inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, incluído
pela EC 45/2004, garante a todos, no âmbito judicial e administrativo, a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade
de sua tramitação. 
6. Hipótese em que a demora excessiva na conclusão do procedimento
de  demarcação  da  Terra  Indígena  Guarani  está  bem  evidenciada,
tendo em vista que já se passaram mais de dez anos do início do
processo  de demarcação,  não havendo,  no entanto,  se gundo a
documentação existente nos autos, nenhuma perspecti va para o
seu encerramento . 
7.  Em  tais  circunstâncias,  tem-se  admitido  a  intervenção  do  Poder
Judiciário,  ainda  que  se  trate  de  ato  administrativo  discricionário
relacionado à implementação de políticas públicas. (…)
9. Registra-se, ainda, que é por demais razoável o prazo concedido
pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição para o cumprimento da
obrigação de fazer — consistente em identificar e demarcar todas as
terras  indígenas  dos  índios  Guarani  situadas  nos  municípios
pertencentes à jurisdição da Subseção Judiciária de Joinville/SC, nos
termos do Decreto 1.775/96, ou, na eventualidade de se concluir pela
inexistência de tradicionalidade das terras atualmente ocupadas pelas
comunidades de índios Guarani na referida região, em criar reservas
indígenas, na forma dos arts. 26 e 27 da Lei 6.001/73 —, sobretudo se
se considerar que tal prazo (vinte e quatro meses) somente começará
a ser contado a partir do trânsito em julgado da sentença proferida no
presente feito. (…)
(STJ, RESP 200900825478, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
DJE de 01.12.2009) 

 139. É, portanto,  imprescindível  que a mora na promoção da

regularização  fundiária  da  Comunidade  Quilombola  de  Lagoa  das  Piranhas seja

corrigida, impondo-se ao INCRA e à UNIÃO prazo razoável para a conclusão do

procedimento  administrativo,  com  a  adoção  das  medidas  disso  decorrentes,  e

titulação total do território quilombola, inclusive com a transferência da totalidade da

área da União inserta no perímetro do Território Quilombola.

 140. Obviamente, enquanto não se ultima o procedimento de

regularização fundiária, e mesmo após este, o INCRA deverá assegurar, inclusive

por  meio  de  sua  Procuradoria  Federal  Especializada,  a  defesa  dos  interesses
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quilombolas  nas  questões  surgidas  em  decorrência  da  titulação  das  suas

terras , na forma preconizada pelo artigo 15 do Decreto nº 4.887/2003.

V.4 – Dos danos morais coletivos

 141. Como já ressaltado, a Constituição de 1988 estatuiu um

novo regime jurídico de proteção a pessoas ou grupos particularmente vulneráveis,

como as comunidades quilombolas que estão ainda a perseguir o reconhecimento

de  seus  direitos  territoriais  pelo  Estado.  De  fato,  o  Estado  brasileiro,  a  teor  do

predisposto  no  art.  216  da  Constituição  da  República,  deve  ser  um  ambiente

pluriétnico, onde as diferentes formas de criar, fazer e viver devem ser respeitadas e

protegidas.

 142. Destaque-se  que  o  direito  desses  grupos,  notadamente

das comunidades quilombolas, não pode ser afastado da questão da territorialidade,

já que o acesso à terra constitui a possibilidade de que continuem se reproduzindo

segundo  suas  próprias  tradições  culturais  e,  assim,  garantindo  sua  efetiva

participação em uma sociedade pluralista.

 143. Dessa forma, retardar a efetivação desse direito a essas

comunidades significa subtrair  o seu direito à existência  coletiva  enquanto grupo

diferenciado  dentro  da  comunidade  nacional  e,  assim,  violar  o  pluralismo étnico

encetado pelo legislador constituinte.

 144. A  atuação  omissa  do  Estado,  através  dos  órgãos

responsáveis  pela  regularização  fundiária,  implica  na  possibilidade  de

desaparecimento  do  grupo.  A  demora  na  efetivação  na  emissão  do  título  de

propriedade nos termos do art. 68 do ADCT constitui lesão que se afigura irreparável

à  garantia  dos  direitos  culturais  e  da  própria  subsistência  da  Comunidade

Quilombola de Lagoa das Piranhas. 

 145. A noção de dano moral adquiriu status constitucional com

sua expressa previsão no art. 5º, incisos V e X. O texto não restringe a violação à

esfera  individual,  e  a  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm  entendendo  que,  quando
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atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar a essa

coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

 146. Sob o prisma infraconstitucional, a nova redação do art. 1º

da Lei nº 7.347/85 prescreve que se regem pelas suas disposições as ações de

responsabilização por danos morais causados a quaisquer interesses coletivos ou

difusos.

 147. Acerca  do  tema,  vejamos  o  abalizado  magistério  de

Carlos Alberto Bittar Filho26:

O dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada
comunidade,  ou  seja,  é  a  violação  antijurídica  de  um  determinado
círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo,
está-se fazendo menção ao fato de  que o  patrimônio valorativo de
uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi
agredido  de  maneira  absolutamente  injustificável  do ponto  de  vista
jurídico; quer isso dizer,  em última instância, que se feriu a própria
cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano
moral  individual,  aqui  também  não há que se  cogitar  de  prova da
culpa,  devendo-se  responsabilizar  o  agente  pelo  simples  fato  da
violação (damnum in re ipsa). 

 148. Com efeito, o dano moral coletivo constitui lesão na esfera

moral de uma comunidade, isto é, na violação de valores, bens coletivos, atingidos

que são de forma injustificada. Conforme ressaltado por André de Carvalho Ramos27,

"o ponto chave para a aceitação do chamado dano moral coletivo está na ampliação

de seu conceito, deixando de ser o dano moral um equivalente da dor psíquica, que

seria exclusividade de pessoas físicas". Com maestria, complementa o jurista:

Devemos  ainda  considerar  que  o  tratamento  transindividual  aos
chamados  interesses  difusos  e  coletivos  origina-se  justamente  da
importância destes interesses e da necessidade de uma efetiva tutela
jurídica.  Ora,  tal  importância  somente  reforça  a  necessidade  de
aceitação do dano moral coletivo, já que a dor psíquica que alicerçou
a teoria do dano moral individual acaba cedendo lugar,  no caso do
dano moral coletivo, a um sentimento de desapreço e de perda de
valores essenciais que afetam negativamente toda uma coletividade.

26 BITTAR FILHO, Carlos  Alberto.  Do dano moral  coletivo no atual  contexto jurídico brasileiro.  Revista  Jus
Navigandi , Teresina, ano 10, n. 559, 17 jan. 2005. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/6183>.
27 RAMOS, André de Carvalho. Ação Civil Pública e o Dano Moral Coletivo. In: Revista dos Tribunais. Revista de
Direito do Consumidor, São Paulo, n. 25, jan./mar. 1998. p. 80-98.
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 149. A reparabilidade dos danos morais coletivos causados a

Comunidades Quilombolas vem, paulatinamente, ganhando força na jurisprudência:

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA. PROCESSO  ADMINISTRATIVO  PARA
RECONHECIMENTO,  DELIMITAÇÃO,  DEMARCAÇÃO  E
TITULAÇÃO DAS TERRAS  OCUPADAS  POR REMANESCENTES
DA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS  DE ALTO TROMBETAS -
PA. ART. 68 DO ADCT. DECRETO Nº 4.887/2003. PROCESSO NO
ÂMBITO  DA  CÂMARA  DE  CONCILIAÇÃO  E  ARBITRAGEM  DA
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL (CCAF) HÁ MAIS DE OITO ANOS POR
CONTA DE ALEGADA SOBREPOSIÇÃO DA TERRA REIVINDICADA
SOBRE ÁREA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL.  MORA
ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO D A
RAZOÁVEL  DURAÇÃO  DO  PROCESSO.  ART.  5º,  LXXVIII,  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 8º DO PACTO DE SÃO JOSÉ DA
COSTA  RICA.  DANO  MORAL  COLETIVO  CONFIGURADO.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  MULTA  COMINATÓRIA  DIÁRIA  (ASTREINTES).
REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. […]
II  -  Na  espécie,  a  despeito  de  iniciado  o  procedimento  de
reconhecimento  da  comunidade  quilombola  de  Alto  Trombetas  em
2004 (PA nº  54100.002189/2004-20),  o  INCRA não publicou,  até a
presente data, o RTID, tendo em vista os procedimentos conciliatórios
levados a efeito no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Federal  -  CCAF envolvendo o INCRA,  a UNIÃO e o
ICMBio, por conta da alegada sobreposição da terra reivindicada pelas
comunidades quilombolas com unidade de conservação ambiental (PA
00400.007270/2007-13). […]
VII  -  A despeito  do  conflito  de  interesses  advindo  da  titulação  da
propriedade  de  comunidades  remanescentes  de  quilombo
alegadamente sobreposta à área de preservação ambiental, o lapso
temporal de mais de oito anos de trânsito do processo no âmbito da
Câmara de Conciliação de Arbitragem da Administração Federal, sem
que se aponte solução definitiva no horizonte administrativo, configura
mora da Administração e autoriza o Poder Judiciário a estipular prazo
razoável  para  a conclusão do procedimento porque  não é  lícito  à
Administração  Pública  prorrogar  indefinidamente  a  f inalização
dos  atos  de  sua  responsabilidade ,  tendo  em  vista  o  direito  dos
administrados ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável,
a teor do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual "a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.". (…)
VIII - Na hipótese de ação ou omissão do Poder Público qu e, do
ponto  de  vista  jurídico,  agride  injustificadamente  interesses  e
valores abstratos da comunidade quilombola em razão  da mora
administrativa para a titulação das terras de Alto Trombetas - PA ,
reivindicadas nos termos do art. 68 do ADCT, fica c onfigurado o
DANO MORAL COLETIVO  instado como mecanismo de repreensão à
violação  do  patrimônio  deontológico,  decorrente  de  ofensas  que
ultrapassam  os  limites  toleráveis  pelos  institutos  que  regem  os
haveres coletivos. A propósito,  "O dano moral coletivo prescinde da
comprovação de dor,  de sofrimento e de abalo psicológico,  pois tal
comprovação,  embora  possível  na  esfera  individual,  torna-se
inaplicável quando se cuida de interesses difusos e coletivos. Nesse
sentido:  REsp  1.410.698/MG,  Rel.  Ministro  HUMBERTO MARTINS,
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SEGUNDA  TURMA,  DJe  30/06/2015;  REsp  1.057.274/RS,  Rel.
Ministra  ELIANA CALMON,  SEGUNDA TURMA,  DJe  26/02/2010."
(REsp 1509923/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 22/10/2015). [...]
X  -  O  choque  e  a  perturbação  sofridos  pelas  comunidades
remanescentes  de  quilombos  em  decorrência  da  injust ificada
mora  administrativa  no  trato  dos  procedimentos  que  visam
titularização da propriedade quilombola, abalam a m oral coletiva
e ensejam reparação pela via de indenização pecuniá ria . Assim, no
caso concreto, o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixado
na sentença recorrida,  é suficiente  para valorar  a dor  moral,  tendo
presente que "A indenização por dano moral não é preço matemático,
mas  compensação  parcial,  aproximativa,  pela  dor  injustamente
provocada" (REsp 617.131/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2ª
Turma, DJe 25/11/2009). […]
XIV  -  No  caso  como  o  dos  autos  em  que  a  injustificada  mora
administrativa teve início em 2004 com a inauguração do processo
junto ao INCRA e, em 2007, encaminhado à Câmara de Conciliação e
Arbitragem da Administração Federal,  sem que até a presente data
exista  concreta  previsão  de  conclusão  dos  trabalhos no  âmbito
conciliatório,  merece  prevalecer  a  incidência  da  multa  cominatória
estipulada  na  sentença.  Todavia,  considerando  os  princípios  da
razoabilidade e da proporcionalidade e o fato de que "O artigo 461 do
CPC permite que o magistrado altere, de ofício ou a requerimento da
parte,  o  valor  da  multa  quando  este  se  tornar  insuficiente  ou
excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não
havendo preclusão"  (STJ:  REsp  1432965/RS,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  3ª  Turma,  DJe  20/08/2014),  reduzo  o  valor  da  astreinte
arbitrado em primeira instância no importe de R$ 2.000,00 (dois mil
reais)  para  R$  1.000,00  (um  mil  reais)  por  dia  de  atraso,  desde
quando e se quando configurada a mora, que deverá iniciar-se dois
anos após o dia do julgamento deste processo nesta Corte Regional
de  Justiça,  se  não  operada  a  conclusão  dos  procedimentos
administrativos  para  a  identificação,  reconhecimento,  delimitação,
demarcação  e  titulação  da  propriedade  das  terras  ocupadas  por
remanescentes das comunidades dos quilombos de Alto Trombetas,
objeto dos autos. […]
(TRF1,  AC  0004405-91.2013.4.01.3902,  Desembargador  Federal
JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Terceira Seção , e-DJF1 de 23.05.2016)

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
USO  EXCESSIVO  E  IMOTIVADO  DE  FORÇA  POLICIAL.
COMUNIDADES QUILOMBOLAS E SEGMENTOS DA SOCIEDADE
CIVIL.  DANO  MORAL  COLETIVO.  CABIMENTO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 
I - A responsabilidade civil imputada ao Estado por ato danoso de seus
prepostos é objetiva (art.  37,  § 6º,  da CF), impondo-se o dever de
indenizar quando houver dano ao patrimônio de outrem e nexo causal
entre o dano e o comportamento do preposto. 
II - A orientação jurisprudencial já sedimentada no âmbito de nossos
tribunais firmou-se, no sentido de que "a possibilidade de indenização
por  dano  moral  está  prevista  no  art.  5º,  inciso  V,  da  Constituição
Federal,  não  havendo  restrição  da  violação  à  esfera  individual.  A
evolução da sociedade  e  da  legislação  têm levado a  doutrina  e  a
jurisprudência  a  entender  que,  quando  são  atingidos  valores  e
interesses fundamentais de um grupo, não há como ne gar a essa
coletividade a  defesa do seu  patrimônio  imaterial "  e  de que "o
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dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade,
isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores
de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico,  de forma a
envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à
moral  da  coletividade,  pois  o  dano  é,  na  verdade,  apenas  a
consequência  da  lesão  à  esfera  extrapatrimonial  de  uma  pessoa"
(REsp 1397870/MG,  Rel.  Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014). 
III - Na hipótese dos autos, comprovados o nexo de causalidade e o
evento  danoso,  resultante  do  uso  injustificado  de  força  policial
excessiva,  por  parte  de  agentes  públicos  do  Estado  de  Minas,
mediante a realização de prisão ilegal, o uso indevido de algemas e a
exposição  de  membros  de  comunidades  quilombolas  à  execração
pública, com o intuito de intimidar e de inibir, à margem da lei, a sua
atuação, na defesa do exercício do seu direito à posse de terras, resta
caracterizado  o  dano  moral  coletivo,  do  que  resulta  o  dever  de
indenizar, nos termos do referido dispositivo constitucional. 
IV - Relativamente à fixação do valor da indenização por danos morais
coletivos, cumpre verificar que inexiste parâmetro legal definido para o
seu arbitramento,  devendo ser quantificado segundo os critérios de
proporcionalidade,  moderação  e  razoabilidade,  submetidos  ao
prudente  arbítrio  judicial,  com  observância  das  peculiaridades
inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto,
bem  assim  em  consonância  com  a  função  sancionatória  e
pedagógica  da  reparação .  Dessa  forma,  reputa-se  razoável,  na
espécie,  a  fixação  do  valor  da  indenização  por  danos  morais  no
montante de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais),
em  favor  das  comunidades  quilombolas  descritas  nos  autos.  V  -
Provimento das apelações interpostas pelo Ministério Público Federal
e pela Fundação Cultural Palmares. Sentença reformada.
(TRF1,  AC  0008595-96.2010.4.01.3807,  Desembargador  Federal
SOUZA PRUDENTE, Quinta Turma, e-DJF1 de 29.09.2015).

 150. Assim, toda vez que se vislumbrar o ferimento a interesse

moral  (extrapatrimonial)  de  uma  coletividade,  configurar-se-á  dano  possível  de

reparação, abrangendo não só o abalo,  a repulsa,  a indignação, mas também a

diminuição  da estima infligida  e  apreendida em dimensão coletiva  (por  todos  os

integrantes), entre outros efeitos lesivos.

 151. Na  hipótese  dos  autos,  é  clara  a  lesão  moral  coletiva

sofrida  pela  Comunidade  Quilombola  de  Lagoa  das  Piranhas,  vítima  de  uma

manifesta e proposital ineficiência estatal quanto ao dever constitucional de efetivar

a regularização fundiária do seu território.

 152. Como dito  alhures,  o  choque  e  a  perturbação  sofridos

pelas comunidades remanescentes de quilombos em decorrência  da injustificada

mora  administrativa  no  trato  dos  procedimentos  que  visam  titularização  da
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propriedade quilombola, abalam a moral coletiva e ensejam reparação pela via de

indenização pecuniária. 

 153. Essa  perniciosa  paralisação  dos  processos  de  titulação

fundiária tem gerado um constante assédio da especulação imobiliária no território

da  comunidade  em  tela,  ocasionando,  por  consequência,  constantes  conflitos

internos, eis que parte da comunidade pode vir a lançar mão de seu pedaço de chão

em troca de algum dinheiro, por não mais crer na emissão do título coletivo e pró-

indiviso. 

 154. Aliás, isto já está ocorrendo, como atesta o Presidente da

Associação  Comunitária  Quilombola  Lagoa  das  Piranhas,  por  meio  do  ofício  nº

022/2008, de 20.06.2008, que atesta que “muitas pessoas, principalmente os menos

instruídos  e  mais  fracos,  estão  sendo  coagidos  pelos  fazendeiros  a  assinarem

papeis em branco para impetração de ações judiciais contra o Quilombo” (f. 175).

 155. Aludidos  conflitos  têm  repercutido  negativamente  na

própria  identidade cultural  e  étnica da comunidade.  No ponto,  torna-se oportuno

transcrever trecho do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID da

Comunidade de Lagoa das Piranhas , que bem evidencia os danos sofridos com a

indefinição fundiária e a eternização do Processo do INCRA:

Primeiramente,  constata-se  que  nas  últimas  duas
décadas a existência da comunidade foi ameaçada pelas
intensas e violentas ações de expropriação e esbulho da
terra. Em 1990, a comunidade Lagoa das Piranhas atingiu
um ponto  crítico  do  processo  de  desterritorialização.  A
comunidade  que  tradicionalmente  ocupava  um
território  de  cerca  de  10.000  hectares  foi
drasticamente  confinada  em  aproximadamente  10
hectares .
Aos poucos, os chamados “tempos de fartura”, bastante
citados  nas  narrativas  sobre  o  passado,  foram
substituídos  por  uma miséria  cada  vez  mais  crescente.
Isso  levou inúmeras famílias quilombolas a migrar  para
outros  municípios,  sobretudo  para  os  grandes  centros
urbanos das regiões centro-oeste e sudeste. 
Diante da nova conjuntura, as famílias que resistiram no
local criaram novas estratégias de sobrevivência que se
mantiveram  até  hoje.  As  duas  principais  foram
intensificação da pesca na Lagoa das Piranhas e o envio
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de  dinheiro  por  parte  dos  parentes  que  migraram.  O
Programa Federal “Bolsa Família” é outra fonte importante
de renda, contribuindo para a permanência das famílias
na comunidade.
Os quilombolas passaram a depender do Estado e  até
mesmo dos fazendeiros da região para se manter na vila
de Lagoa das Piranhas.  Para as famílias quilombolas, as
atuais  condições  de  vida  na  comunidade  Lagoa  das
Piranhas representam uma ameaça às práticas culturais e
produtivas  tradicionais,  ao  modo  de  vida  do  grupo
baseado na autonomia e, em última análise, à dignidade
humana, uma vez que a renda média familiar é de R$
243,62 por  mês,  representando cerca de R$ 47,77  por
pessoa.
Apesar  de todas as  dificuldades encontradas,  80% dos
moradores de Lagoa das Piranhas preferem permanecer
em  seu  território  à  migrar.  As  terras  tradicionalmente
ocupadas  pelo  grupo  portam  um  valor  não  somente
econômico, mas também cultural, moral e religioso (p. 94
do RTID – arquivo na mídia de f. 206).

 156. Nessa  toada,  inequívoca  a  necessidade  de  reparação

pelos danos morais sofridos pela minoria étnica.  O fato do INCRA ter deflagrado o

Processo Administrativo no longíncuo ano de 2004 somente evidencia o desprezo do

Estado brasileiro  pelo  tema da regularização fundiária  da comunidade,  o  que se

agrava pela ausência de perspectivas de titulação do território. Tais fatos certamente

guiarão o magistrado no momento de fixar o quantum indenizatório pelo inequívolo

abalo moral da comunidade tradicional.

 157. Malgrado a evidência do efetivo dano moral sofrido pela

população local, observa-se que este dano não precisa ser provado, bastando ser

demonstrado o fato lesivo (STJ, AgRg no AREsp 737.887, j. em 03.09.2015).

 158. Por fim, deve-se ter em conta que a reparação pelos

prejuízos às coletividades quilombolas somente se dará de forma completa se for

observada a sua  função punitiva e inibitória –  punitive or exemplary damages28 –

quando da fixação de indenização pelos danos causados. 

 159. Ou seja, não se pode olvidar o caráter punitivo-preventivo

que informa a responsabilização pelo dano moral coletivo, já que sua previsão não
28 Nesse sentido: STF, AI 455846/RJ, Min.-Relator CELSO DE MELLO, j. 11/10/2004, Informativo 364.
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apenas objetiva compensar a coletividade, revertendo o valor pecuniário em favor de

finalidade que a todos aproveita, como tem por fim punir aquele que, de forma ilícita,

violou o interesse metaindividual.

VI – DA TUTELA DE URGÊNCIA

 160. O  artigo  4º  da  Lei  nº  7.347/1985  (Lei  da  Ação  Civil

Pública) dispõe que

Art.  4º.  Poderá  ser  ajuizada ação cautelar  para os  fins  desta Lei,
objetivando, inclusive, evitar dano ao patrimônio público e social, ao
meio ambiente, ao consumidor,  à honra e  à dignidade de grupos
raciais,  étnicos  ou religiosos,  à ordem urbanística ou aos bens e
direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
(Redação dada pela Lei nº 13.004, de 2014).

 161. Comentando a redação originária deste dispositivo, Hugo

Nigro Mazzilli ensina que “quando o art. 4º da LACP fala que poderá ser ajuizada

'ação cautelar objetivando, inclusive, evitar o dano', na verdade está se referindo a

uma verdadeira antecipação de tutela em ação principal, e não propriamente a uma

ação cautelar”29.

 162. Acrescenta o consagrado autor quanto ao referido art. 4º:

Para  evitar que o dano provocado pela violação do direit o seja
agravado  pela  demora  na  prestação  jurisdicional  def initiva
(periculum  in  mora),  o  Direito  admite  o  provimento  jurisdicional  de
caráter de urgência, mediante o qual, havendo base razoável para a
pretensão  (fumus  boni  iuris ),  pode  o  juiz  conceder  de  forma
antecipada, mas provisória, a prestação jurisdicional pretendida30.

 163. Além  do  mencionado  art.  4º,  que  retrata  verdadeira

medida  antecipatória  com  vistas  à  proteção  dos  interesses  transindividuais,  a

antecipação  da  tutela  coletiva  encontra-se  regulada  pelos  artigos  12  da  Lei  nº

7.347/85 e 84,  § 3º,  da Lei  nº  8.078/90 (CDC),  diplomas estes que compõem o

29MAZZILI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em Juízo . Editora Saraiva, 24ªed, 2011, p. 243-244.
30Ob. cit., p. 244.
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microssistema processual de tutela coletiva. Os mencionados dispositivos dispõem,

respectivamente que:

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

Art.  84.  (...)  § 3º Sendo  relevante o  fundamento  da demanda  e
havendo  justificado  receio  de  ineficácia  do  provimento  fina l,  é
lícito  ao  juiz  conceder  a  tutela  liminarmente  ou  após  a  justificação
prévia, citado o réu.

 164. Não  restam  dúvidas  de  que  o  caso  em  tela  encerra

relevante  fundamento ,  porquanto  se  está  a  exigir  o  desfecho  de  Processo

Administrativo instaurado  nos  idos  de  2004,  com  o  escopo  de  concretizar,  em

relação à Comunidade Quilombola de Lagoa das Piranhas, direito reconhecido no

Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias,  em  1988.  A plausibilidade  do

direito invocado como fundamento do pedido é patente.

 165. A seu turno, a urgência  da medida se impõe, antes de

mais nada,  em razão do significado da terra  para os quilombolas,  como espaço

necessário e imperioso para a proteção de sua identidade coletiva e garantia de

permanência em comunidade. 

 166. Com efeito, além dos conflitos derivados da indefinição da

questão fundiária (detalhados ao norte), a Comunidade de Lagoa das Piranhas sofre

com especulação imobiliária que tem o potencial de desintegrá-la, com a saída dos

comunitários  que,  pela  omissão  prolongada  do  INCRA e  da  União,  não  mais

acreditem na titulação – o que aliás já vem ocorrendo, conforme consta do RTID

(mídia à f. 206).

 167. Acrescenta-se que a própria SPU reconheceu a urgência

na resolução da questão fundiária no bojo do ofício nº 067/2014 (f. 521-522), verbis:

(…) Além disso, fora publicada a Portaria de Declaração
de Interesse do Serviço Público nº107, de 10 de abril de
2013, publicada no DOU nº 69,  de 11 de abril  de 2013
(anexo), que diante do contexto local de conflito vivido
pela comunidade quilombola, de violação de direitos
humanos  e  de  crimes  ambientais  cometidos  por
fazendeiros , se constitui de MEDIDA URGENTE, já que
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grava o uso da área em questão e dá publicidade quanto à
sua destinação. (...)

 168. A  urgência  também  não  passou  desapercebida  pela

equipe que elaborou o RTID em 24 de agosto de 2009 (republicado somente no

DOU de 11.03.2015), embora o alerta tenha sido olvido pelo INCRA e pela União:

(…) Mediante os altos índices de migração motivados pelo
quadro  de  pobreza  em que  se  encontra  a  comunidade
quilombola Lagoa das Piranhas,  indico que o uso das
áreas de LIMEO (Linha Média  Ordinária)  do Rio São
Francisco  -  contidas  no  território  identificado  e  q ue
pertencem à União - deva ser concedido O QUANTO
ANTES à comunidade, para assegurar sua reprodução
física,  social  e  cultural .  (p.  94  do  RTID disponível  na
mídia de f. 206).

 169. E mais: O relato prestado em 12.09.2005 pela Diretora de

Proteção  do  Patrimônio  Afro-Brasileiro  da  Fundação  Cultural  Palmares,  Maria

Bernadete  Lopes  da  Silva,  já  indicava  a  necessidade  do  rápido  desfecho  da

regularização fundiária do Território Quilombola de Lagoa das Piranhas. Vejamos:

“(…) a declarante foi pessoalmente à parea de ocupação
tradicional  da  comunidade,  em  9  de  agosto  de  2005,
entregar a Certidão [de Autorreconhecimento], em evento
onde estava presentes todas as lideranças da comunidade;
que  na  ocasião  tomaram  conhecimento  das  invasões
ocorridas  na  área;  que,  tomando  conhecimento  dessas
invasões,  sugeriram  ao  representante  do  Incra  que
iniciasse o quanto antes o processo de reconhecimento e
titulação da área”. (f. 5-6)

 170. A  expectativa  pela  regularização  urgente  do  Território

Quilombola,  com a consequente dissipação dos conflitos  oriundos da indefinição

fundiária, também foi demonstrada pelo Promotor de Justiça de Bom Jesus da Lapa

em 03.10.2005, por meio do ofício nº 260/05:

(…)  Outros  são  apontados  como  grileiros  (fazendeiros-
posseiros),  até  mesmo  o  Prefeito  da  cidade,  mas
acreditamos  que  o  trabalho  que  está  sendo  feito  pelo
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INCRA  e  Fundação  Cultural  Palmares,  que  estão
demarcando a área reconhecida como remanescente  de
quilombos, irá, dentre em breve, resolver definitivamente a
questão (f. 83)

 171. Enfim,  o descumprimento  reiterado  e  permanente  de

comando normativo que fixa prazo para encerramento do processo administrativo,

bem  como  a  violação  explícita  dos  princípios  constitucionais  mais  caros  da

Administração  Pública  (legalidade,  probidade,  eficiência,  moralidade,  finalidade)

recomenda atuação imediata do Judiciário, sob pena de perpetuar-se a mora estatal

até o final do julgamento da presente ação. Ou seja, o ilícito silêncio administrativo

perdura há longos anos, não podendo ser a ele somado o tempo de duração do

presente processo judicial.

 172. E mais: se, por um lado, está demonstrada a necessidade

da medida pela  existência  de dano irreparável  à  comunidade, pelo  risco de seu

perecimento, por outro lado, há de se registrar que não há possibilidade de dano

algum ao demandado pelo  efeito da concessão.  Ou seja,  não há risco de dano

inverso,  até  por  que  se  trata  apenas  de  exercício  das  funções  legais dos

demandados.

 173. Dessarte,  tendo  em  vista  o  flagrante  desrespeito  às

normas constitucionais, faz-se necessária imediata ordem judicial para  conferir aos

réus prazo peremptório para a finalização do processo de regularização fundiária da

Comunidade Quilombola de Lagoa das Piranhas, no Município de Malhada/BA, com

a titulação de todo o território previsto no RTID.

VII – DOS PEDIDOS

 174. Diante do exposto, o Ministério Público Federal requer:

a)  citação  dos  réus,  por  meio  de  seus  representantes

legais,  para,  querendo,  apresentarem  defesa  no  prazo

legal;
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b) concessão de medida liminar , inaudita altera pars, de

antecipação de tutela para:

b.1) determinar  ao  INCRA a  conclusão  dos  Processos

54160.003688/2004-16  e  54160.005093/2005-78,  com  a

efetiva   regularização territorial da Comunidade Quilombola

de Lagoa das Piranhas, cumprindo todas as fases a ela

inerentes,  tais  como  o  reconhecimento  do  território,

demarcação  física,  titulação  da  integralidade  da  área

reconhecida no RTID e o posterior registro no competente

Cartório  de  Registro  de  Imóveis,  no  prazo  máximo  de

vinte  e  quatro  meses ,  com  a  fixação  de  multa  ao

responsável no valor de R$ 100.000,00 por mês de atraso;

b.2) determinar ao INCRA a adoção de imediatas medidas

judiciais  e  extrajudiciais  no  sentido  de  garantir  a

intangibilidade  do  Território  Quilombola  reconhecido  no

RTID no  curso  do  processo  administrativo  de

regularização  fundiária,  a  cada  situação  que  lhe  for

reportada  por  essa  comunidade,  inclusive  em  ações

possessórias (artigo 15 do Decreto  nº 4.887/2003 e Nota

Técnica GAB/PFE/INCRA nº 01/2007);

b.3) determinar à UNIÃO que emita  Título de Concessão

de Direito Real de Uso (CDRU) em favor da Associação da

Comunidade  Quilombola  de  Lagoa  das  Piranhas,

destinando-lhe  os  áreas  federais  incidentes  sobre  o

Território  Quilombola  reconhecido  no  RTID,  no  prazo

máximo  de  três  meses ,  com  a  fixação  de  multa  ao

responsável no valor de R$ 100.000,00 por mês de atraso;

b.4) considerando  os  termos  do  artigo  24,  §2º,  da
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Instrução  Normativa  nº  49/200831,  determinar  à  UNIÃO

que emita Título de Reconhecimento de Domínio em favor

da Associação da Comunidade Quilombola de Lagoa das

Piranhas,  destinando-lhe  a  integralidade  das  áreas

federais  incidentes  sobre  o  Território  Quilombola

reconhecido no RTID, no prazo máximo de doze meses ,

com a fixação de multa  ao responsável no valor  de R$

100.000,00 por mês de atraso; 

b.5) determinar  à  UNIÃO,  que,  por  intermédio  da

Secretaria  Especial  de  Políticas  de  Promoção  da

Igualdade Racial, da Presidência da República,  assista e

acompanhe  o  INCRA  nas  ações  de  regularização

fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos

remanescentes das comunidades dos quilombos (artigo 4º

do Decreto  nº 4.887/2003),  corresponsabilizando-se pelo

cumprimento  do  prazo  de vinte  e  quatro  meses  para  a

titulação integral e registro no cartório competente.

b.6) determinar à Fundação Cultural Palmares que assista

e acompanhe o INCRA quanto à regularização fundiária da

comunidade em tela,  inclusive  dando  subsídios  para  os

trabalhos técnicos se houver contestação ao procedimento

de identificação e reconhecimento (artigo 5º do Decreto nº

4.887/2003),  corresponsabilizando-se  pelo  cumprimento

do  prazo  a  conclusão  do  processo  de  regularização

territorial;

b.7) determinar à Fundação Cultural Palmares que instale,

no prazo de 30 dias,  Fórum de Mediação de Conflitos   na

área da Comunidade Quilombola de Lagoa das Piranhas,

com  o  objetivo  de  monitorar,  mediar  e  solucionar  os

31Instrução Normativa INCRA nº 49/2008. Art. 24. (…) §2º. A emissão do Título de Concessão do Direito Real de
Uso não desobriga a concessão do Título de Reconhecimento de Domínio.
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conflitos  surgidos  entre  quilombolas  e  não  quilombolas

(fazendeiros  etc)  em  razão  da  indefinição  fundiária,

enquanto não finalizado os Processos Administrativos do

INCRA de regularização do Território Quilombola. Poderá a

fundação federal  recorrer  ao apoio da Ouvidoria Agrária

Nacional e dos órgãos de segurança pública.

c) ao final,  a  confirmação da liminar  deferida ,  com o

julgamento de procedência dos pedidos formulados supra

em face do Incra,  da Fundação Cultural  Palmares e da

União;

d) condenação dos réus ao pagamento de indenização a

título de danos morais coletivos , em valor não inferior a

R$  1.000.000,00  (um  milhão  de  reais).  O  montante  da

indenização deverá ser revertido em investimentos diretos

em políticas públicas destinadas ao Território Quilombola

em tela;

e)  destinação  do  eventual  produto  da  aplicação  das

astreintes ao fundo a que se refere o artigo 13 da Lei nº

7.347/85,  com  vinculação  a  investimentos  diretos  em

políticas  públicas  destinadas  ao  Território  Quilombola

objeto da presente ação;

f)  dispensa do  pagamento  das  custas,  emolumentos  e

outros encargos, em vista do disposto no artigo 18 da Lei

nº 7.347/85.

Protesta-se,  outrossim,  pela  produção  de  provas

documental,  testemunhal  e  pericial  que  se  fizerem  necessárias  ao  pleno

conhecimento dos fatos durante o curso da instância, pugnando desde logo pela

juntada dos autos do anexo Inquérito Civil.
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Atribui-se  à  causa  o  valor  de  R$  10.000,00  (dez  mil

reais), para efeitos meramente de alçada. 

Guanambi, 3 de novembro de 2016

Paulo Rubens Carvalho Marques
PROCURADOR DA REPÚBLICA

Procuradoria da República em Guanambi
Rua Benjamim Viera Costa, nº 1014 – Vomita Mel, Guanambi/BA – CEP: 46.430-000 – Telefone: (77) 3451-8300

54/54


