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DECISÃO
  
  

 
  

 
Trata-se de ação civil pública com pedido de concessão de medida liminar e/ou de

tutela de evidência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor de INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA/MT E UNIÃO, devidamente
qualificados nestes autos, objetivando compelir os Requeridos a apresentarem um plano
emergencial de contingência, com duração de 12 (doze) meses ou até que a solução esteja
definitivamente resolvida, prevendo o deslocamento de servidores para trabalho presencial e/ou a
designação de servidores para trabalho remoto, bem como o redirecionamento de recursos em
montante suficiente para viabilizar a realização de trabalhos de campo, contratação de serviços
de terceiros e outras atividades que demandem recursos específicos, de modo a viabilizar o
andamento regular dos 73 processos de regularização fundiária dos territórios quilombolas em
Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, tudo sob pena de multa diária no valor de
R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
 

Sucessivamente, requer ordem para compelir os Requeridos a apresentarem a
aprovação do plano de contingência, mantendo-o em execução pelo prazo de 12 (doze)
meses ou até que a situação esteja definitivamente resolvida, garantindo o aumento da força de
trabalho da Superintendência Regional do INCRA em Mato Grosso por meio do deslocamento de
servidores para trabalho presencial e/ou a designação de servidores para trabalho remoto, assim
como por meio do redirecionamento de recursos em montante suficiente para viabilizar a
realização de trabalhos de campo, contratação de serviços de terceiros e outras atividades que
demandem recursos específicos, fornecendo, a cada 2 (dois) meses, relatório sobre o andamento
dos 73 processos de regularização fundiária dos territórios quilombolas em Mato Grosso, tudo
sob pena de multa diária no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
 

Consigna que, a partir de informações fornecidas pela Superintendência Regional
do INCRA em Mato Grosso, apurou-se que, somente no Estado de Mato Grosso, existem 73
(setenta e três) processos de regularização fundiária de territórios quilombolas em aberto, dos
quais, atualmente, somente 7 (sete) deles estão em andamento e, segundo a Superintendência
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do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA/MT, devido à falta de recursos
humanos e materiais, não se mostra possível dar o devido processamento, de forma a alcançar a
finalização do procedimento.
 

Diz que, segundo informações do INCRA/MT, no setor responsável pelos
processos, estão lotados apenas 2 (dois) servidores, os quais atuam na área de antropologia e
em outras fases administrativas e burocráticas dos procedimentos em andamento, configurando,
pois, a insuficiência de recursos humanos e materiais que causa severos atrasos na conclusão
dos processos de regularização fundiária dos territórios Quilombolas em Mato Grosso.
 

Defende que, diante da situação acima referida, exsurge a necessidade da tutela
jurisdicional para impor ao INCRA e à União que destinem meios necessários para que a
Superintendência da autarquia neste Estado possa cumprir a sua missão institucional.
 

É o breve relatório. Decido.
 

 
 

FUNDAMENTAÇÃO
 

Convém frisar, de início, que, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) trata-se de autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), instituída a partir do Decreto n. 1.110/1970, com estrutura regimentar criada a partir do
Decreto n. 5.735/2006, com a redação alterada e atualizada pelo Decreto n. 6.812/2009, que, em
seu art. 1º, prevê que tal ente é dotado de personalidade jurídica de direito público, com
autonomia administrativa e financeira, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal e com
atuação em todo o território nacional.
 

Por sua vez, à luz do art. 3º do Decreto n. 4.887/2003, observa-se que compete 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 de atribuição
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
 

Deveras, na forma do art. 4º do diploma normativo acima referido, vislumbra-se que
foi acometida à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à
Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o
INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos
remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente
fixada.
 

Ademais, consoante o art. 6º do Decreto n. 4.887/2003, restou assegurada a
participação dos remanescentes das comunidades dos quilombos em todas as fases do
processo administrativo, diretamente ou por meio de representantes por ele indicados.
 

No caso concreto, o Parquet busca a concessão de tutela jurisdicional, por meio da
qual se pretende compelir os Requeridos a destinarem meios necessários para que a
Superintendência da autarquia agrária dê cumprimento à sua missão institucional.
 

Dito isso, há que se concluir que a atuação ministerial está compreendida dentro
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nos limites de suas funções institucionais prescritas no art. 129 da Constituição Federal,
mormente a que lhe atribui legitimidade para a promoção de ação civil pública para a proteção do
patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos ou coletivos, o que
evidencia a plausibilidade no atendimento da finalidade vindicada na pretensão de urgência.
 

Destarte, sem menosprezo aos argumentos lançados pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA acerca das atuais dificuldades operacionais que a
autarquia vem enfrentando (Ids n. 867828583 e 867828588), mormente em virtude das restrições
de pessoal (servidores) e orçamentárias, agravado pelo contexto restritivo imposto pela pandemia
de Covid 19, a demora na solução dos processos administrativos que visam a regularização
fundiária das Comunidades Quilombolas já se arrasta há vários anos.
 

Logo, a despeito do cenário restritivo decorrente da pandemia de Covid 19, é
cediço reconhecer a necessidade de imposição de medida que permita a apresentação de um
plano de ação, com a estipulação de cronograma de fases de trabalho para o cumprimento dos
atos necessários à conclusão dos procedimentos administrativos necessários à ultimação da
regularização fundiária de imóveis destinados à comunidade quilombola do Estado de Mato
Grosso.
 

Assim, diante do número significativo de procedimentos instaurados perante o
INCRA visando a regularização fundiária de imóveis destinados à comunidade quilombola do
Estado de Mato Grosso, a despeito das providências já adotadas pela autarquia, no sentido de
se adotar medidas para priorização do atendimento de questões urgentes e que amenizem os
riscos à comunidade quilombola (art. 6º do Decreto n. 4.887/2003), seus servidores e agentes
públicos em geral, considero urgente reconhecer a necessidade instar o Requerido a promover
atos tendentes a permitir a continuidade de suas atividades, mormente aquelas voltadas ao
atendimento de referida área de atuação.
 

Portanto, a despeito da insuficiência de recursos humanos e materiais e da
inexistência de devido aporte orçamentário (ano de 2021), somadas às restrições decorrentes da
crise sanitária surgida com a pandemia de Covid 19, impende compelir o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA a priorizar as atividades tendentes a dar
cumprimento não apenas às medidas relacionadas ao Planejamento de 2021, que se encontram
previstas na IN 57/2009 e compõem etapas do RTID (Relatório Técnico de Identificação e
Delimitação), mas, também, permitir o andamento regular dos procedimentos necessários à
regularização dos imóveis destinados às comunidades quilombolas, tudo sem prejuízo da adoção
de cautela para salvaguardar a incolumidade física não apenas de seus servidores, mas,
também, a das comunidades envolvidas e necessariamente inseridas no procedimento de
regularização fundiária.
 

Nesse sentido, muito embora seja evidente a limitação e/ou restrição das atividades
da autarquia agrária, condições que notoriamente são agravadas pela atual situação de risco
sanitário que o mundo enfrenta em razão da pandemia de Covid 19, mostra-se coerente e
pertinente reconhecer parcial plausibilidade na pretensão de urgência vindicada, mormente para
compelir o Requerido a adotar medidas para a criação e execução de um cronograma de
trabalho, com especificação de fases necessárias para o cumprimento dos atos que permitam a
conclusão dos procedimentos administrativos necessários à ultimação da regularização fundiária
de imóveis destinados à comunidade quilombola do Estado de Mato Grosso.
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Dessa forma, em juízo de cognição sumária, considero presentes fundamentos de
probabilidade para o deferimento parcial da medida liminar e/ou de tutela de evidência vindicado
na inicial.
 

 
 

DISPOSITIVO
 

Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de concessão da medida liminar,
determinando aos Requeridos que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem um cronograma de
trabalho, com especificação de fases, com duração de 12 (doze) meses ou até que a solução
esteja definitivamente resolvida, prevendo o deslocamento de servidores para trabalho presencial
e/ou a designação de servidores para trabalho remoto, bem como o redirecionamento de
recursos em montante suficiente para viabilizar a realização de trabalhos de campo, contratação
de serviços de terceiros e outras atividades que demandem recursos específicos, de modo a
viabilizar o andamento regular dos 73 (setenta e três) processos de regularização fundiária dos
territórios quilombolas em Mato Grosso, tudo sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00
(dez mil reais).
 

Igualmente, determino aos Requeridos que apresentem a aprovação do plano de
trabalho, mantendo sua execução pelo prazo de 12 (doze) meses, ou até que a situação esteja
definitivamente resolvida, garantindo o aumento da força de trabalho da Superintendência
Regional do INCRA em Mato Grosso por meio do deslocamento de servidores para trabalho
presencial e/ou a designação de servidores para trabalho remoto, assim como por meio do
redirecionamento de recursos em montante suficiente para viabilizar a realização de trabalhos de
campo, contratação de serviços de terceiros e outras atividades que demandem recursos
específicos, fornecendo, a cada 2 (dois) meses, relatório sobre o andamento dos 73 (setenta e
três) processos de regularização fundiária dos territórios quilombolas em Mato Grosso, tudo sob
pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
 

Em atenção à indisponibilidade do direito vindicado na exordial, deixo de designar
audiência de conciliação.
 

Cite-se.
 

Caso suscitadas preliminares na contestação, intime-se o Autor para impugnação,
oportunidade em que deverá manifestar seu eventual interesse na produção de provas, no prazo
de 15 (quinze) dias.
 

Após, intimem-se os Requeridos para que manifestem o interesse na produção de
provas, no prazo de 5 (cinco) dias.
 

Nada sendo requerido, retornem-me conclusos para sentença.
 

Intimem-se.
 

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2022.
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Assinatura digital
 

CIRO JOSÉ DE ANDRADE ARAPIRACA
 

Juiz Federal
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