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Vistos etc.
 

Trata-se de Ação Civil Pública, com pedido de tutela de urgência (antecipação dos
efeitos da tutela jurisdicional), ajuizada entre partes MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (autor) e
JOÃO JOSÉ SOUSA RODRIGUES e IRIS ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
LTDA (réus), qualificadas, que objetiva o reconhecimento de responsabilidade civil – de natureza
ambiental – pela negociação de lotes inseridos no interior da APA – Área de Proteção Ambiental
do Itapiracó (Unidade de Conservação Estadual de Uso Sustentável situada em bem imóvel da
União), localizada nos municípios de São Luís e de São José de Ribamar, ambos neste estado.
 

Em síntese, o autor  sustenta que, embora os imóveis n. 99, n. 99-B e n. 99-C sejam
de propriedade da sociedade empresária corré - há um título judicial constituído no âmbito do
Processo 4316-02.2013.4.01.3700 que reconhece a propriedade particular dos bens referidos -,
ela (sociedade ré) e JOÃO JOSÉ SOUSA RODRIGUES buscam promover o loteamento e a
venda de área diversa, localizada no interior da APA do Itapiracó, de domínio da União
(Coordenadas 02°31’54.55”S e 44°12’14.39”O).
 

Pretende a condenação dos demandados em:
 

a) obrigação de não fazer, consistente na abstenção (i) de  lotear, comercializar e
ocupar áreas inseridas na APA - Área de Proteção Ambiental do Itapiracó (Unidade de
Conservação - UC de Uso Sustentável estadual), situada (UC) em bem imóvel da União, bem
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como (ii) de alienar os imóveis n. 99, n. 99-B e n. 99-C (Matrículas 51.986, 52.634, 52.801);
 

b) obrigação de fazer, consistente na recuperação de quaisquer danos causados à
APA Itapiracó;
 

c) obrigação de pagar indenização por danos morais coletivos.
 

A inicial foi instruída com documentos.
 

A tutela de urgência foi em parte deferida para determinar que os demandados se
abstenham de alienar, anunciar em qualquer meio, edificar ou colocar marcos divisórios, cercas
ou qualquer forma de individualização de lotes - diretamente ou mediante terceiros - na
localidade de coordenadas 02°31’54.55”S e 44°12’14.39”O, no interior da APA - Área de
Proteção Ambiental do Itapiracó.
 

Os corréus (IRIS ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e
JOÃO JOSÉ SOUSA RODRIGUES) ofereceram resposta com alegação de questões processuais
(ilegitimidade ativa, incompetência da Justiça Federal, inépcia da petição inicial e litispendência);
no mérito, sustentam o seguinte: a) a União não é a legítima proprietária desses 03 (três) lotes
situados na APA - Área de Proteção Ambiental Itapiracó), mas sim a corré, conforme teor da
sentença (transitada em julgado) proferida pelo Juízo Federal da 5ª Vara desta Seção Judiciária
(Processo 43316-02.2013.4.01.3700, b) o Estado do Maranhão não tem competência para
criação dessa área de proteção ambiental (APA Itapiracó), cuja instituição - através de decreto do
Poder Executivo - violou o princípio da estrita legalidade.
 

As corrés propuseram reconvenção, em razão de suposto desapossamento indireto
que decorreria da instituição de unidade de conservação em imóvel particular sem prévia
indenização; a petição foi instruída com documentos.
 

O autor apresentou réplica - na qual impugna o pedido de assistência judiciária
gratuita - e reposta à reconvenção; alegou questão processual (inadmissibilidade da reconvenção
no âmbito desta Ação Civil Pública) e pediu a improcedência do pedido.
 

Ainda no curso da relação processual foram praticados os seguintes atos:
 

a) indeferimento das questões processuais alegadas na contestação;
 

b) admissão da União como assistente litisconsorcial;
 

c) manifestação do Ministério Público Federal pela desconsideração do pedido
relativo à indenização por danos morais; esclareceu que o pedido de recuperação de área
degradada configura “pedido condicionado a efetiva prática de atos danosos por parte dos
requeridos” (ID 225833911);
 

d) não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelos réus, dada a
intempestividade.
 

A parte ré não apresentou manifestação sobre (i) a resposta à reconvenção nem (ii
) sobre a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita.
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É o relatório.
 

FUNDAMENTO E DECIDO.
 
DAS QUESTÕES PROCESSUAIS
 

As questões processuais suscitadas na contestação (ilegitimidade ativa,
incompetência da Justiça Federal, inépcia da petição inicial e litispendência) já foram rejeitadas
em decisão interlocutória (ID 193414924).
 

Neste ponto, cabe ressaltar apenas a desnecessidade de julgar esta demanda em
conjunto com a Ação Civil Pública 9227-50.2013.4.01.3700, na medida em que não há
litispendência entre elas, conforme restou consignado na mesma decisão interlocutória (ID
193414924).
 
MÉRITO
 

No mérito, é parcialmente procedente o pedido.
 

Parte da prova documental que instrui a inicial - Parecer Técnico 764/2018/SSPEA
(ID 20573099), Ofício 229/78/SPU e Certidão de Registro de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de
São Luís/MA (fls. 95/98, ID 20573016) - demonstra a tentativa de loteamento irregular e
comercialização de lotes pelos demandados em unidade de conservação estadual (APA - Área
de Proteção Ambiental Itapiracó), situada em terreno próprio da União (Coordenadas
2°31’54.55”S 44°12’14.39”O).
 

Nesse sentindo, restou comprovado que o local (Coordenadas 2°31’54.55”S
44°12’14.39”O) onde fixado a placa de vendas de lotes pelos corréus se localiza em bem da
União e no interior da APA Itapiracó - submetida a regime especial de proteção ambiental -, o
qual é distinto da área onde se situam os imóveis de n. 99, n. 99-B e n. 99-C, cuja propriedade é
da sociedade empresária corré e não se localizam no interior dessa unidade de conservação
estadual, como se pode observar das coordenadas fornecidas pela União[1].
 

Ainda segundo esse parecer técnico, a figura ilustrativa nele inserida demonstra -
com clareza - a distinção da localização entre o ponto em que fixado o anúncio de venda de lotes
e os imóveis de propriedade da sociedade empresária; tal constatação reforça a conclusão da
SPU - Superintendência do Patrimônio da União de que “por desconhecimento ou má fé, o
representante da IRES ENGENHARIA, utilizou-se de uma decisão judicial favorável de terrenos
localizados fora dos limites do Campo do ITAPIRACÓ, para comercializar terrenos situados
dentro do Campo do ITAPIRACÓ, este, bem da União, cadastrado no Sistema SPIUnet com o
RIP 0921.00431.500-6.” (ID 20573001 - fl. 101).
 

É, pois, indevida a comercialização, a colocação de marcos divisórios ou qualquer
forma de individualização de lotes na localidade de coordenadas 2°31’54.55”S 44°12’14.39”O
pela parte ré, na medida em que essa área é de domínio público federal e se insere nos limites
da APA – Área de Proteção Ambiental Itapiracó (Lei 9.985/2000, art. 15, p. 2º)[2].
 

Os demais argumentos deduzidos de forma confusa na contestação (a exemplo da
inconstitucionalidade da criação da unidade de conservação estadual mediante decreto e
ausência de competência administrativa do Estado do Maranhão para instituição da APA –
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Itapiracó) estão prejudicados, na medida em que não são capazes de alterar a conclusão
adotada nesta sentença (ilegalidade na comercialização dos lotes de domínio federal); os títulos
aquisitivos de domínio apresentados pela parte ré se referem a imóveis localizados fora do
perímetro da APA-Itapiracó, de modo que não foram afetados com a sua instituição (da unidade
de conservação estadual).
 

Já no que se refere ao pedido relativo à abstenção da parte ré de alienar os imóveis
n. 99, n. 99-B e n. 99-C (Matrículas 51.986, 52.634, 52.801), situados na Avenida Joaquim
Mochel, bairro Itapiracó, cuja área total é de 1,72 hectares, trnho-o por improcedente, uma vez
que a sociedade empresária ré é a legítima proprietária desses lotes que, por sua vez, não estão
inseridos na APA Itapiracó, segundo  informação da SPU[3] - Secretaria de Patrimônio da União
e a conclusão do Parecer Técnico 764/2018/SPPEA.
 

Tampouco merece prosperar o pedido de recuperação da área degradada, tendo
em vista que a instrução não demonstra a efetiva ocorrência de danos ao meio ambiente. 
 

Como já se observou, a demanda destina-se a inibir a ocorrência de um ilícito -
obstar a tentativa de loteamento e comercialização de lotes no interior de unidade de
conservação estadual situada em área de titularidade da União -, o que, por si só, não autoriza
concluir tenha ocorrido dano ao meio ambiente.
 

Sendo o ônus da prova, nesta hipótese, do autor, e não demonstrado qualquer
dano, não se sustenta esse pedido de condenação por si apresentado.
 

Por fim, diante dos esclarecimentos prestados pelo autor (MPF), de que houve erro
material na sua postulação (ID 225833911), o pedido referente ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos não pode sequer ser conhecido.
 

Passo à análise da reconvenção.
 

Acolho a preliminar arguida pelo autor-reconvindo (inadmissibilidade da
reconvenção).
 

Com efeito, o autor da demanda originária (MPF) atua como substituto processual
da coletividade na tutela de interesses difusos (ambientais) e deve ostentar a mesma qualidade
jurídica na reconvenção proposta (CPC, art. 343, p. 5º)[4].
 

Vale dizer, a reconvenção deve se basear numa relação jurídica de direito material
contra o substituído (coletividade) e o substituto processual (MPF) deve possuir legitimidade
extraordinária parar figurar no polo passivo da reconvenção.
 

No caso de que se cuida, todavia, a reconvenção formula pedido indenizatório com
base em um suposto desapossamento indireto que decorreria da instituição de unidade de
conservação em imóvel particular sem prévia indenização; não veicula uma relação jurídica entre
o réu-reconvinte e a coletividade.
 

Evidente, portanto, a inadmissibilidade da reconvenção, na medida em que o réu-
reconvinte não afirma ser titular de direito em face do substituído – coletividade (mas sim em face
da União a quem atribui a responsabilidade pelo seu suposto desapossamento indireto) - e o
autor-reconvindo (MPF) não ostenta a qualidade de substituto de toda uma coletividade na tutela
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dos interesses difusos ambientais.
 

Com tais considerações:
 

01) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os
corréus em obrigação de não fazer, consistente na abstenção de alienar, anunciar, edificar,
colocar marcos divisórios, cercas ou qualquer forma de individualização de lotes – diretamente ou
mediante terceiros - na localidade de coordenadas 2°31’54.55”S e 44°12’14.39”O, situadas em
bem da União e inseridas na APA - Área de Proteção Ambiental do Itapiracó; (CPC, art. 487, I).
 

RATIFICO a tutela de urgência concedida;
 

02) DECLARO a inadmissibilidade da reconvenção, por ilegitimidade passiva do
Ministério Público Federal (CPC 343, p. 5º).
 

INDEFIRO  o pedido de justiça gratuita, em razão da não comprovação de que a
pessoa jurídica encontra-se impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula
481/STJ).
 

Sem honorários (Lei Complementar 75/93, art. 237, I). Custas processuais em rateio
pelos corréus, tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido.
 

 P.R.I.
 

Data da assinatura eletrônica.
 

Sentença proferida nesta data em razão de meu afastamento para gozo de férias.
 

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
 

Juiz Federal
 
 
 

 

[1] Da análise dessas informações, verificou-se que a área total dos três lotes (99, 99- B e 99-C)
é de 17.217,05 m² ou 1,72 ha, em contraste com a alegada área de 7,0 ha, na qual consta a
colocação de uma placa de venda de lotes, conforme denúncia encaminhada pela Comissão de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Maranhão.

A coordenada geográfica encaminhada pela SEMA, referente à localização da placa de venda
dos lotes está localizadas no interior da citada APA do Itapiracó e a coordenada constante na
Planta de Localização dos imóveis situados na Avenida Joaquim Mochel, lotes 99, 99-B e 99-C
elaborada pela SPU em 2013, está localizada fora dos limites da APA do Itapiracó (FIG. 1),
apesar de nas escrituras apresentadas pelo cartório constarem apenas a descrição dos
perímetros e limites, sem identificação dos itens necessários para reconstruir a conformação
espacial dos terrenos e sua localização geográfica (marco inicial, azimutes e distâncias).

[2] (Art. 15) - A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de
ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente
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importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. § 1o A Área de Proteção Ambiental é
constituída por terras públicas ou privadas. § 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser
estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em
uma Área de Proteção Ambiental.

[3] “(…) Trata-se da Ação Judicial Processo 4316-02.2013.4.01.3700 em que a empresa IRES
ENGENHARIA LTDA reivindicou a propriedade de três lotes de terrenos denominados Lotes
99,99B e 99C, situados na Av. Joaquim Mochel, bairro COHA1RAC IV. À época foi informado à
Procuradoria da União/AGU que os referidos lotes não pertenciam à União. E com fundamento
nessa informação, o Juiz Federal sentenciou favoravelmente à peticionante. Entendemos correta
a sentença do Magistrado. Ocorre que no lado oposto da Avenida Joaquim Mochel está situado o
Campo de mudas frutíferas do Itapiracó, bem de uso especial da União, chamado de Próprio
Nacional. (...) Em vista do exposto, concluímos, como mostrado na Fotografia(imagem) do Google
Earth (6167266) anexada a este processo, que por desconhecimento ou má fé, o representante
da IRES ENGENHARIA, utilizou-se de uma decisão judicial favorável de terrenos localizados fora
dos limites do Campo do ITAPIRACÓ, para comercializar terrenos situados dentro do Campo do
ITAPIRACÓ, este, bem da União, cadastrado no Sistema SPIUnet com o RIP 0921.00431.500-6.”
(ID 20573001 - fl. 101)

[4] § 5º - Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em
face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade
de substituto processual.
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